
In uw handen heeft u de Nieuwsbrief van 

de Commissie Missionair Werk. We 

blikken  terug op gehouden acties en 

kijken vooruit naar komende acties.   
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Inleiding 

U heeft weer de brief van de Commissie  

Missionair Werk in handen. Nu lijkt dat 

mooi om het ‘missionaire’ uit te besteden 

aan een commissie. Maar u begrijpt dat dit 

niet de bedoeling van de Heer is. U, jij en 

ik, we zijn allemaal geroepen met een 

zending, een missie in de wereld.  

Het is goed om de blik naar buiten gericht 

te hebben en niet alleen naar binnen. 

Naast de prachtige acties die we mogen 

houden voor zendingswerkers en mensen 

in het buitenland zouden we ook misschien 

iets meer moeten nadenken over hoe we 

mensen in ons eigen dorp kunnen bereiken 

met het evangelie. Mensen die van kerk en 

geloof vervreemd zijn geraakt. Er is 

misschien meer openheid dan we soms 

verwachten… 

 

Jaarlijkse zendingscollectes 

 

De 1
e
 van drie collecties is gehouden, dit 

was de Voorjaarszendingscollecte. Deze is 

gehouden op 1 maart en het nieuwe 

project dat wij steunen betreft wederom 

een door kerk in actie uitgezonden 

echtpaar. Judith van den Berg komt 

oorspronkelijk uit Schipluiden en is met 

haar gezin uitgezonden naar Timor 

Indonesië. Zij geeft les aan de theologische 

faculteit aldaar en is als predikant 

verbonden aan de Sumbanese kerk. De 

opbrengst van deze 1
e
 collecte was heel 

bemoedigend € 1005,52. Judith komt in 

mei met haar gezin terug naar Nederland 

omdat haar ouders 50 jaar getrouwd zijn. 

Zij zal op 15 mei voorgaan in de Hervormde 

kerk in Schipluiden en op 27 april in 

Naaldwijk. 

 

De volgende collecte voor dit project is de 

pinkstercollecte.  

 

Een terugblik… 

 

Zendingszondag 

 

Op 9 november werd de zendingszondag 

samen met de kinderkerk gehouden. 

Deze stond geheel in het teken van de 

MAF. De MAF staat klaar om overal ter 

wereld zendingsopdrachten te vervullen 

en kwetsbare mensen te helpen. De MAF 

wordt dus ook ingezet in gebieden na een 

aardbeving of tropische storm. De 

collecte hiervoor bracht  € 952,35 op.  

Op 4 juli dit jaar is er een open dag van 

de MAF op de basis in Teuge. 

 

 
 

  

kindermiddag  

 

Op woensdag 11 maart is de jaarlijkse 

kindermiddag  georganiseerd. 

We hadden het thema:  “De Koning is jarig”. 

De kindermiddag werd ingevuld door Carla Vis 

van Poppenenmeer. 

De koning gaf een feest maar de gasten 

hadden van de hulp van de Koning de 

uitnodiging niet ontvangen of hadden geen 

tijd. Sisser de Slang had geen uitnodiging 

ontvangen dacht hij, en ging stiekem de 

versiering kapot maken. De slang werd 

betrapt door de Koning. Sisser de slang en de 

hulp van de Koning moesten elkaar hun 

fouten vergeven.   

Het was een hele  gezellige leerzame middag 

met ongeveer 70 kinderen. 



WK Voetbal 

Het is alweer een poosje geleden maar vorig 

jaar tijdens het WK voetbal in Brazilië hebben 

wij geld ingezameld voor opvang van 

straatkinderen in Curitiba. Een van de 

speelsteden van het WK. Het project wat 

toen gebouwd zou worden met hulp van 

voetbalsupporters werd gedwarsboomd door 

bureaucratie. Nu is er een alternatief in de 

vorm van zeecontainers. Hier is geen 

vergunning voor nodig. Omdat door dit 

alternatief het project duurder wordt hebben 

wij als Commissie besloten het geld over te 

maken om het ook te kunnen gebruiken om 

het project te kunnen voltooien. Dit komt dan 

i.p.v. het interieur waarvoor de actie 

uiteindelijk bedoelt was. 

Postzegels en kaarten voor de zending 

Elk jaar worden er in het hele land door vele 

vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld 

voor het zendingswerk voor Kerk In Actie. De 

ingezamelde postzegels en kaarten worden 

uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar 

ook via marktplaats verkocht. In 2014 was het 

eindbedrag € 28.675,-. Dit is ongeveer € 

5.000,- meer dan in 2013. Allen die hier aan 

mee geholpen hebben: hartelijk bedankt! Alle 

postzegels en enveloppen met een postzegel 

zijn van harte welkom. Ook alle enkele 

ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan 

enkele richtlijnen waarmee rekening kunt 

houden om de opbrengst bij de verkoop van 

de postzegels te bevorderen.  

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo 

onbeschadigd mogelijk zijn, zowel de 

gene met als zonder postzegel.  

2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild, en 

daarom extra gewenst.  

3. Beschadigde kaarten leveren in de 

praktijk helaas weinig op.  

4. Eigengemaakte kaarten leveren niets op. 

5. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren 

extra geld op, zoals (van): Anton Pieck, 

Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein 

Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos 

(mond- en voetschilders), hartjes kaarten 

“Voor het kind” (met een hartje 

achterop), de Koninklijke Nederlandse 

Reddingsmaatschappij en 

geboortekaartjes.  

Zoals u weet staan er in de hal van beide 

kerkgebouwen bussen waar deze kaarten en 

postzegels in kunnen.  

 

Even voorstellen 

Ik ben Thea den Breejen en ben ruim 7 jaar 

geleden, samen met mijn 2 zonen Wietse en 

Gerben, in Maasdijk komen wonen. Ik woon 

samen met Henk van den Ende aan de 

Tuindersweg 22. Vanaf dit jaar ga ik de  

verzameling kaarten en postzegels verzorgen. 

Ik heb dit overgenomen van mevrouw de Jong 

die dit bijna 30 jaar voor haar rekening 

genomen heeft! Ik wist niet dat er zoveel 

ingezameld wordt, soms hangt er een tasje 

aan de achterdeur of worden ze keurig 

verpakt in dozen bij mij in de schuur gezet, 

dat is heel leuk om te zien! 

GEZOCHT! 

Wist u dat: 

- Wij heel graag 1 of 2 mensen bij onze 

commissie willen hebben?  

- Wij samen op hele leuke ideeën komen?  

- Wij echt niet elke maand een vergadering 

hebben?  

- Wij 3 tot 4 activiteiten per jaar hebben? 

- Je dus zelf bepaald wanneer je je energie 

en tijd inzet voor een bepaalde actie? 

- Tjerk Prins, Liesbeth Middelhoek, Jan van 

Vliet en Ary de Jong in de Commissie 

Missionair Werk zitten? 

- Henk van der Ende de diaconie 

vertegenwoordigt? 

- Beide predikanten bijna altijd aanwezig 

zijn omdat zij het zo leuk vinden? 

Contact: Ary de Jong 

Tel.nr. 0174 51 60 53 

Email: lisary@caiway.nl 


