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1. Over de stichting Oost Europa/Wezep-Hattemerbroek
De stichting Oost Europa/Wezep-Hattemerbroek, opgericht op 20 februari 2004, is
statutair gevestigd in de gemeente Oldebroek.
Het bestuur van de stichting staat onder de verantwoordelijkheid van de diaconie van
de Hervormde Gemeente te Wezep-Hattemerbroek.
De stichting is 5 maart 2004 onder nummer 08123080 ingeschreven in het
handelsregister van de kamer van koophandel te Enschede.
Het doel van de stichting is het verlenen van immateriële- en materiële steun aan
kerken, gemeenschappen en personen in Oost Europa.
De stichting heeft ANBI status.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Jan Willem Hoeve, voorzitter
Wim Pol, penningmeester tot 1-7-2016
Wim Pelleboer, secretaris
Margriet Plakmeijer, bestuurslid vanaf 18-10-2016
Pieter Pols, diaken/bestuurslid
Wilma van de Streek, bestuurslid en a.i. penningmeester vanaf 1-7-2016
Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd.

2. Diaconie collecte
Ook dit jaar mochten we van de diaconie de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor
onze stichting weer in ontvangst nemen. Het geld, dat door de Hervormde Gemeente
van Wezep-Hattemerbroek bijeen is gebracht, wordt gebruikt voor het kindertehuis
Bethesda in Zsobok.

3. De projecten in Roemenië
Werkweek kindertehuis.
Van 1 t/m 8 augustus is er weer een groep jongelui en begeleiders naar Roemenië
gegaan om te helpen en te klussen in en rond het kindertehuis Bethesda in Zsobok.
Er is flink gewerkt aan het kindertehuis en andere gebouwen. De elektra installatie in
de gebouwen is nagekeken en er zijn nieuwe bedradingen aangebracht waardoor de
installatie een stuk veiliger is gemaakt. Een schilderploeg heeft in het kindertehuis op
alle verdiepingen de gangen en de hallen opnieuw geschilderd. Tevens heeft het
kaashuis, dat hoort bij het kindertehuis, een schilderbeurt gekregen.
Een andere groep jongelui is bezig geweest met de speeltuin. Er zijn diverse
speelattributen geplaatst zoals een schommel, wipkip, glijbaan en een wipwap. Verder
zijn er doelen geplaatst en korfbalpalen. Heel veel leuke dingen dus waar de kinderen
lekker op kunnen spelen. Ook is er een huisje neergezet waar bijvoorbeeld de oudere
mensen of ouders van kinderen onder kunnen zitten om naar de spelende kinderen te
kijken.
Werkzaamheden aan de speeltuin:

Er was ook volop aandacht voor de kinderen. Er waren elke dag activiteiten gepland:
spelletjes, knutselen en samen spelen. Dit werd erg gewaardeerd door de kinderen van
het kindertehuis.
Spelletjes met de kinderen:

4. Gemeente Uileacu de Beius
Via de stichting is er een uitnodiging gekomen voor het bijwonen van de
afscheidsdienst van ds. Boros op 14 augustus jl. die de gemeente van Uileacu 41 jaar
heeft mogen dienen.
De afscheidsdienst werd gehouden in de mooi gerestaureerde kerk (onze gemeente
heeft in 2015 hier nog financieel aan bijgedragen). Het was een mooie dienst met als
thema “het dienen van Jezus”. Hierbij kwam naar voren dat Jezus de grootste van alle
dienaren is geweest.
Namens de dorpskerk heeft Jan Willem Hoeve de afscheid nemende predikant
toegesproken. Na de dienst was er nog tijd voor ontmoeting en een gezamenlijke
lunch.
Een foto na afloop van de dienst:

5. Acties
In april is er weer een sinaasappelactie gehouden. Op vrijdagavond en op
zaterdagochtend zijn de commissieleden samen met een groep vrijwilligers langs de
huizen gegaan voor de verkoop van sinaasappels. Dit was een gezellige en geslaagde
actie met een mooi financieel resultaat.
In het voor- en najaar is er een kledinginzamelingsactie gehouden. Gemeenteleden
konden, gedurende een aantal weken, elke zaterdagochtend kleding in afgesloten
zakken naar de Schakel brengen waar een container stond.
In september is er een concert georganiseerd waarbij het Urker Visserskoor
Crescendo heeft opgetreden. Dit concert is gehouden in de Vredeskerk. Er was een
goede opkomst en de reacties van de bezoekers waren erg positief. Ook was er een
mooi financieel resultaat.

6. Public Relations
Er is publiciteit gegeven aan het werk van onze stichting in het kerkblad en op de
website. Ook is er in november een informatieavond gehouden voor de gemeente.
Van de verschillende acties is ook melding gemaakt in de huis aan huis bladen.
In september is medewerking verleend aan een Loco uitzending. In deze uitzending is
het werk van de Stichting Oost-Europa/Wezep-H’broek nader toegelicht en is er
promotie gemaakt voor het concert met het Urker Visserskoor Crescendo.

7. Plannen voor 2017
De stichting hoopt ook dit jaar een aantal acties te organiseren: o.a. een kledingactie,
een sinaasappelactie en in het najaar een concert met een mannenkoor uit Urk.
8. Financieel verslag
Zie bijlage.

