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COT Nieuws

Nieuwerkerk aan den IJssel, 30 september 2009
Beste lezer,
Voor u ligt de 5e uitgave van C.O.T. nieuws. Stuur deze nieuwsbrief door naar een ieder die betrokken is bij
het werk van Stichting HCR.
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Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het bestuur weer is uitgebreid. En wel met de volgende
personen. Mw. M. Abel en dhr. S. Flikweert. Wij wensen deze mensen wijsheid en Gods zegen in hun
werkzaamheden voor de Stichting HCR.
Per 1 oktober 2009 zal dhr. D. Vroegindeweij aftreden van zijn functie als secretaris binnen het
bestuur van de HCR. Hij heeft een indrukwekkende prestatie geleverd voor de Stichting HCR. Al die
jaren is hij actief betrokken geweest. Vanaf deze plaats willen wij als COT hem hiervoor hartelijk dank
zeggen. Wij hopen dat hij zich in kan blijven zetten waar nodig en wensen ook hem Gods zegen toe.
Zijn functie zal worden overgenomen door dhr. S. Flikweert.
Op 2 september 2009 jl. 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 14 oktober 2009 a.s. worden gehouden.
Per 1 oktober 2009 zijn dhr. W. Vroegindeweij en dhr. K. Arensman niet meer actief binnen het COT,
nogmaals bedankt voor de inzet en wij hopen dat zij zich waar nodig actief zullen blijven inzetten.
Op 19 september hebben mevr. Neleman en mevr. Vroegindeweij op de Rommelmarkt in Lienden
met de verkooptafel gestaan, dit heeft het mooi bedrag van € 528,30 opgebracht.
Op 23 september 2009 is in Gorinchem een COT bijeenkomst geweest. Het COT, het bestuur, de
projectgroep 2009 en de PR-commissie hebben aan deze avond hun steentje bijgedragen door een
presentatie, uitleg en informatie. Het was een gezellige en opbouwende avond.
Op 26 september is er een transport vertrokken vanuit Opheusden en Lienden. Zij namen o.a.
schoolbanken en een complete gymzaaluitrusting mee naar Bacau. De vrachtwagen en chauffeurs
zijn ter beschikking gesteld door werkgroep Opheusden.
Wij zijn op 29 september 2009 op bezoek geweest bij Commissie Oost Europa te Maartensdijk. Deze
enthousiaste groep vrijwilligers is reeds lange tijd actief voor stichting HCR en steunen met hun acties
in het bijzonder het centrum voor intergratie ( kamertrainingsproject ). Het was een bijzonder fijne
ontmoeting waarvoor wij dankbaar zijn. Wij willen graag alle actief betrokken werkgroepen/ personen
een keer bezoeken.
De projectgroep 2009 is een succes geweest, in het Roemeense dorpje Gura Vaii hebben zij o.a. een
kleuterschool opgeknapt. De groep heeft veel beleefd en hebben met elkaar een supervakantie
gehad welke zeker voor herhaling vatbaar is. De projectgroep heeft het mooie bedrag van € 2.049,45
over gehouden, waarvoor hartelijk dank.
Op DV 6 oktober 2009 zijn wij uitgenodigd een bestuursvergadering bij te wonen. Deze vergadering
heeft als doel de samenwerking tussen COT en bestuur te bevorderen en de diverse activiteiten te
bespreken.
Op DV 3 oktober is er een samenzangavond in de Hervormde Kerk te Lienden. Collecte t.b.v.
Daiconaal Actie comitee Roemenie. Aanvang 19.30 uur.
Op DV 9 oktober is er een kindersamenzangavond in de Moriakerk te Capelle aan den IJssel
waarvoor de collecte is bestemd voor Stichting HCR.
Ook op 9 oktober zal er een dia klankbeeldavond zijn over onderwerpen uit de natuur. Deze avond
word gehouden in Maartensdijk in het Hervormd centrum achter de Hervomde kerk. Aanvang 19.45
uur. Opbrengst t.b.v. Stichting HCR.
Verder staan er voor oktober en november nog diverse activiteiten gepland. U kunt deze vinden op
onze website onder het kopje Activiteiten Agenda.
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Graag vragen wij uw aandacht voor de kerstpakkettenactie. Werkgroep Krimpen en DAR Lienden
zetten de kerstpakketten actie voort na het succes van vorig jaar. Graag verlenen wij onze
medewerking aan groepen die interresse hebben deze actie uit te voeren. U kunt de verschillende
pakketten via de folder aanbieden welke u kunt vinden op de website: http://www.stichtinghcr.org/wpcontent/uploads/2009/09/Folder%20kerstpakketten.pdf . Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Teunis Pols
of Pieter Barend Verspuij. t.pols@stichtinghcr.nl of
pb.verspuij@stichtinghcr.nl

Met een hartelijke groet,
C.O.T.
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