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COT Nieuws

Nieuwerkerk aan den IJssel, 10 december 2009
Beste lezer,
Voor u ligt de 6e uitgave van C.O.T. nieuws. U kunt deze digitale nieuwsbrief doorsturen naar een ieder die
betrokken is bij het werk van Stichting HCR.
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Wij zijn blij u te kunnen melden dat in H.I. Ambacht/ Ridderkerk een nieuwe werkgroep is ontstaan na
een mooie presentatie van dhr. D. Vroegindeweij. Deze groep gaat activiteiten ontplooien waarvan de
opbrengst ten goede komt van het project Bureau Sociale Raad en Bijstaand in Bacau.
Werkgroep Opheusden is gestopt met haar werkzaamheden voor Stichting HCR. Wij bedanken
iedereen die zich vanuit WG Opheusden heeft ingezet voor de Stichting HCR.
Op 13 november zijn wij op bezoek geweest bij Henk en Lucy van Veen, zij zijn de drijvende krachten
achter de opslag te Piershil en verrichten veel werk m.b.t. kleding en hulpgoederen uitzoeken en
ontvangen/ophalen. Ook het laden van de transporten wordt geheel door deze mensen verzorgd.
Op 14 november is er een transport vertrokken vanuit Piershil. Zij namen o.a. veel medisch materieel
mee naar Bacau. De vrachtwagen en chauffeurs zijn ter beschikking gesteld door Henri Mijderwijk
Transport en Werkgroep Staphorst welke een actie heeft gehouden voor kerstpakketten. Deze
pakketten zijn ook met dit transport mee gegaan naar Bacau. Waarvoor hartelijk dank!
Op 16 november 2009 is er weer een vergadering van het C.O.T. geweest waarvan de notulen op te
vragen zijn bij Annelies Schinkelshoek (aeschinkelshoek.hcr@live.nl). De volgende vergadering zal
op D.V. 15 december 2009 a.s. worden gehouden.
Eind september is er een tweedehands kledingbeurs gehouden te Lienden. Twee maal per jaar wordt
deze georganiseerd en heeft dit keer € 444,- opgebracht.
3 oktober was er een samenzangavond in de hervormde Kerk te Lienden. In de collectezak zat het
mooie bedrag van € 498,De op 9 oktober gehouden kindersamenzangavond in de Moriakerk te Capelle aan den IJssel heeft
het mooie bedrag van € 866,- opgebracht.
De diaklankbeeldavond in Maartensdijk op 9 oktober jl.was een succes en druk bezocht.
In samenwerking met de Eben-Haezerschool te Lienden is een kerstkaartenactie georganiseerd.
Deze actie bracht het onverwacht hoge bedrag van € 2.139,50 op.
Op 28 november 2009 was er in Sluis een benefietavond. Deze avond bracht het mooie bedrag van €
664,50 op. Binnen kort zal een verslag van deze avond te lezen zijn op de website.
Ook op 28 november was er in Bruinisse een Goede Doelenmarkt waarop Werkgroep SchouwenDuivenland heeft gestaan met een stand. De opbrengst was € 325,- komt ten goede van Stichting
HCR
Op 28 november 2009 is er vanuit Lienden een transport met kleding naar Roemenie gegaan.
11 en 12 december is er een goede doelenmarkt in Zierikzee, Nieuwe kerk, Kerkhof. 11 december
van 10.00-21.00 en 12 december van 10.00-16.00. Hier staat werkgroep Schouwen Duivenland met
een stand en verkoopt daar stroopwafels ten bate van Stichting HCR.
Wij kunnen u melden dat er op DV 22 december 2009 een kerstconcert op de agenda staat. Dit
concert zal gehouden worden te Lekkerkerk in gebouw het Venster. Onder andere zal onze voorzitter
(dhr. P. Eikelboom) zijn muzikale talenten ten gehore brengen. Voor meer info verwijzen wij u naar
onze website.
Voor 2010 staan er ook weer diverse activiteiten gepland. Wij willen uw aandacht graag nog vestigen
op de verkoping te Krimpen aan den IJssel op DV 23 januari 2010 en de deelname aan de
wegwijsbeurs in de week van 23-27 februari 2010 in de jaarbeurs in Utrecht. Voor deze beurs zoeken
wij nog medewerkers om de HCR te promoten. Heeft u hiervoor interesse dan kunt u contact
opnemen met dhr. J. Muit via jmuit@kliksafe.nl
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Noteer 16 januari 2010 alvast in uw agenda voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de HCR. Deze
receptie zal gehouden worden te Krimpen aan den IJssel en iets anders ingevuld worden dan
voorgaande jaren. De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort.
André Muit zal op D.V. 22 december 2009 geopereerd worden aan zijn schildklier. Wij vragen uw
gebed in deze spannende tijd voor hemzelf en de mensen die om hem heen staan.
Namens André Muit: Werkgroep Staphorst hartelijk bedankt voor de kerstactie. Met deze actie is veel
gered wat anders niet gerealiseerd had kunnen worden. Asociatia Betania is u hier zeer dankbaar
voor.
Ook een bijzonder woord van dank voor de Werkgroep Krimpen en DAR Lienden voor de prachtig
opgezette verkoop actie van de HCR kerstpakketten. We weten de opbrengst nog niet maar alleen al
de inzet van de vrijwilligers doet ons zeer goed. Hartelijk dank
Ook naar de projectgroep 2009 gaat onze dank uit. De kinderen mogen weer met veel plezier naar
school gaan en met hen danken wij jullie voor de gigantische inzet.
Wij willen natuurlijk niemand vergeten, daarom danken wij een ieder die zich ook dit jaar weer heeft
ingezet voor HCR en daarmee ook voor Betania.
Het COT van de Stichting HCR dankt u allen voor uw inzet in 2009 en hoopt de samenwerking in
2010 op een prettige wijze te kunnen voortzetten. Wij wensen u vanaf deze plaats alvast gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 2010.

Met een hartelijke groet,
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