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Afscheid van bestuursleden 
Op maandag 28 januari had het bestuur van  

MeHoRo zijn eerste vergadering in 2019. Op die 

vergadering hebben we afscheid genomen van twee 

bestuursleden, William Hijkoop en Lennard de 

Bruin. 

Beiden zijn door verhuizing lid geworden van een 

andere kerk en kunnen daarom niet meer in het 

bestuur blijven. Wel zullen zij nog voor MeHoRo ac-

tief blijven. Wij bedanken hen heel hartelijk voor 

hun inzet in en straks buiten het bestuur. 

Inmiddels is er voor William Hijkoop een opvolger 

gevonden. Dat is Jan Bikker en hieronder stelt hij 

zich aan u voor. 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Jan Bikker, ik kom oorspronkelijk uit 

Noordeloos maar 2 jaar 

geleden verhuist naar 

Meerkerk - de Weide. 

De eerste anderhalf 

jaar heb ik hier alleen 

gewoond maar sinds 

ons huwelijk in mei, 

woon ik hier samen 

met mijn vrouw Marlis-

sa. Dat bevalt erg 

goed, samen is natuur-

lijk een stuk gezelliger 

dan alleen. We gaan 

samen naar de Her-

vormde kerk in Meerkerk waar we ook door  

Ds. Mijderwijk zijn getrouwd.  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de ICT, 

een erg leuke en uitdagende sector om in werk-

zaam te zijn.  

 

4 maanden geleden werd mij gevraagd of ik me 

misschien wilde inzetten voor MeHoRo, ik kende 

MeHoRo van naam en de foldertjes in de kerk maar 

wist niet precies wat deze stichting deed. Op uitno-

diging heb ik een 2-tal vergaderingen bijgewoond 

en was erg verrast wat deze stichting allemaal doet 

en voor elkaar krijgt.  

Ik hoefde daarom niet lang na te denken op de 

vraag of ik hieraan wilde bijdragen.  

Vanaf januari ben ik toegetreden in het bestuur van 

MeHoRo en heb de plaats van William Hijkoop inge-

nomen die verhuist is naar mijn geboortedorp.  

 

Transport Satu-Mare 
Het eerste transport van 2019 is een halve vracht 

voor Satu-Mare. De 

goederen worden 

daar tegen kleine prij-

zen verkocht en de op-

brengst is voor diacona-

le voedselhulp ter plaatse. 

 

Voorjaarsreis 
Op 4 april zal de voorjaarsreis vertrekken om onze 

projecten bezoeken. Piet van Leeuwen, Bert van 

Zandwijk en Jan Bikker maken deel uit van de dele-

gatie. 

 

Goederen gezocht 
Naast de maandelijkse kledinginzameling is MeHoRo 

ook voortdurend op zoek naar goede gebruikte goe-

deren, zoals: meubels, fietsen, ledikanten, wasma-

chines, koelkasten en schoolspullen. Heeft u iets 

over? Dan kunt u bellen met Bert van Zandwijk om 

te vragen of het bruikbaar is voor een van de  

MeHoRo projecten. Tel: 06-53281758. 

Uiteraard kunnen we de spullen bij u ophalen. 

 

Gift Theologische Faculteit 
Op woensdagavond 23 januari heeft er een brand 

gewoed in de theologische faculteit van Boedapest. 

Veel studentenverblijven zijn verwoest of bescha-

digd. Aan kerken en 

instellingen is ge-

vraagd om een gift 

om de eerste nood 

te ledigen. MeHoRo 

heeft als stichting 

een gift van 500 

Euro gegeven. 


