
Nieuwsbrief 

Nr 13   10 juni 2021 

Het is ruim een jaar geleden dat onze laatste 

nieuwsbrief is verschenen. Hoog tijd om u op de 

hoogte te brengen van onze bezigheden, want we 

hebben in dat jaar ondanks de Coronabeperkingen 

niet stil gezeten. 

 

Transporten 
Dit jaar hebben we alweer twee transporten met 

kleding en goederen kunnen verzorgen. In januari 

is er een vrachtauto gegaan naar Jibou. En in mei 

een vrachtauto naar Akos en Geres. De goederen 

en kleding worden voor kleine prijzen verkocht en 

van de opbrengst worden de allerarmsten onder-

steund met voedselpakketten. 

 

Extra giften 
Vanwege de Coronabeperkingen hebben we onze 

projecten in 2020 niet kunnen bezoeken. Dat 

scheelde ons reiskosten. Het is niet de bedoeling 

dat we diaconaal geld oppotten. We hebben daar-

om besloten om met kerst onze projecten met een 

extra gift te ondersteunen. Hier zijn voornamelijk 

voedselpakketten voor de allerarmsten mee ge-

kocht en uitgedeeld. We hebben hier veel foto’s van 

ontvangen. Hieronder staan er enkele afgedrukt. 

Bestuur 
We zijn blij dat we Samuël van der Linden in ons 

bestuur mochten verwelkomen. Elders in deze 

nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. Met zijn komst 

is de afvaardiging van de Christelijk Gereformeerde 

Kerk in ons bestuur weer volledig bezet. Martin 

Verweij heeft aangegeven te gaan stoppen met zijn 

bestuurswerk voor MeHoRo, omdat hij het ambt 

van ouderling heeft aanvaard. Er ontstaat dus een 

nieuwe vacature in het bestuur die moet worden 

opgevuld vanuit de Ichthuskerk. 

 

Website 
Onze website www.mehoro.nl heeft een andere 

lay-out gekregen.  Wat belangrijker is, is dat de 

techniek er achter ook is aangepast. Hierdoor is de 

site beter te bekijken op mobiele telefoons en kun-

nen onze berichten gemakkelijker worden uitgewis-

seld met onze facebook pagina. Kijkt u er eens op! 

Even voorstellen... 
Ik ben Samuël van der  

Linden, het nieuwste lid 

van de MeHoRo stichting.  

Al eerder was ik benaderd 

om met een reis mee te 

gaan maar dat liep door 

corona even wat anders. 

Dit was bedoeld om een 

gevoel met de stichting en het werk te krijgen. Later 

ben ik door Gerard de Gans benaderd of ik de lege 

plek in de commissie wil vervullen en daar heb ik 

gelijk ja op gezegd. Ik ben 28 jaar en opgegroeid in 

de Christelijk Gereformeerde Kerk in Meerkerk. An-

ders dan de meeste leden woon ik niet dicht bij de 

kerk, na mijn hele leven in Vianen te hebben ge-

woond ben ik 4 jaar geleden verhuist naar Hoef en 

Haag (dat is het nieuwe dorp daarnaast) Een aantal 

jaar geleden heb ik mijn HBO studie aan de Hoge-

school Utrecht afgerond in Business Management, 

dat is een brede bedrijfskundige opleiding. Mijn inte-

resses hebben altijd al op vele vlakken gelegen, van 

geschiedenis tot de natuur en van culturen tot geo-

politiek. Mijn houding is praktisch, nuchter en oplos-

singsgericht en hoop hiermee MeHoRo van dienst te 

kunnen zijn.  

 

Verhuizing kledinginzameling 
De loods van Marcel van Leeuwen gaat plaats maken 

voor nieuwbouw. Fijn dat we hem al die tijd mochten 

gebruiken. Vanaf 3 juli wordt de kledinginzameling 

verplaatst naar onze goederenopslag aan de Ener-

gieweg 3J in het pand naast Aannemersbedrijf P. van 

Leeuwen BV. Let u op de kerkbodes. Ook in augus-

tus is er een inzameling!    
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