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Beste vrienden, Mir Wam,
Stichting Mir Wam bestaat 5 jaar!
Ter ere van ons 5-jarig bestaan hebben wij als Stichting Mir Wam op jl. 30 november 2018 een zangen muziekavond georganiseerd. We hebben dit mogen doen in de monumentale Herv. kerk van
Dreischor.

Jong Dameskoor Jedaja uit Nieuwerkerk en een Russisch-Duits koor en orkestgroep uit Sanckt
Augustin (Duitsland) hebben hun medewerking hieraan verleend.
Onze Duitse vrienden zijn in de middag in Nieuwerkerk gearriveerd waar we in Salem, het
verenigingsgebouw bij de kerk, een gezellig samenzijn hadden georganiseerd met een brood
maaltijd. Goed verzorgt door enkele vrouwen. Ook de zelf gemaakte soep ging er goed in.
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Onze gasten waren zeer verblijd door deze gastvrije ontmoeting en wilden dan ook graag aan het
einde van de maaltijd een Russisch danklied zingen. Na afloop zijn we met de bijna 40 gasten naar de
Kaasboerderij “De Stolpe “ geweest waar allerlei zuivel producten, eieren en natuurlijk ook echte
Hollandse zelfgemaakte kaas te koop was. Hier werd goed gebruik van gemaakt.
Om iets voor 18.00 uur arriveerden we bij de kerk. Het was prachtig om deze mooie kerk verlicht te
zien. Door beide partijen werd er nog even druk geoefend om ook enkele liederen samen te zingen.
Ds. K. den Boer van de Hersteld Hervormde Gemeente uit Nieuwerkerk heeft de opening en de
meditatie verzorgt waarna het programma is afgewerkt. Weduwe Aleftina Martsjenko, uit Rusland,
mocht ook in ons midden zijn en heeft op eenvoudige wijze mogen getuigen hoe de Heere voor haar
en haar 9 jonge kinderen heeft gezorgd in moeilijke tijden.

Tot onze verrassing was er een diaken uit Smilie, Midden-Oekraïne, meegekomen die we afgelopen
Pinksteren hadden ontmoet. Hij heeft een schitterend lied voor ons gezongen.
Het is een onvergetelijke avond geworden waar we ook vele positieve reacties op hebben ontvangen.
Mede door nagekomen giften is de netto opbrengst van deze avond het mooie bedrag van € 3028,66
geworden. Ook de vele sponsors van deze avond heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Heere alleen komt de eer toe.
Jubileum Taartenactie 2018
Voor de 5e keer op rij hebben we onze jaarlijkse taartenactie georganiseerd. Vanwege ons 5 jarig
bestaan wilden we ook onze werkgroepen erbij betrekken.
De twee Martine’s hebben veel voorwerk kunnen doen bij Spelt Bakkers. Hier mochten ze een groot
deel van de taartbodems maken. Op maandag morgen 24 december vroeg om half 4 hebben we deze
uit de vries cellen gehaald en naar de Pieter van Dijke school gebracht.
Hier zijn we om 4.45 uur samen met de 12 vrijwilligers begonnen met een overdenking vanuit Job
29:13b : En het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. Het is onze wens dat ons werk ook hiertoe
gebruikt mag worden in de Oekraïne. Om 5.00 uur precies zijn we gestart en binnen no time had
ieder zijn plekje gevonden.
Totaal moesten we 192 slagroomtaarten en 240 sneeuwsterren klaar maken. Om 07.10 waren de
slagroomtaarten gereed en om half negen waren ook de sneeuwsterren klaar.
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Rond half negen kwamen de eerste mensen hun taart al ophalen en konden ook de bezorgers aan de
slag om de taarten rond te brengen. Elk jaar is het weer een uitdaging om alles goed te laten
verlopen. Moe maar voldaan zien we terug op deze mooie en fijne dag. Het geeft verbondenheid als
je op deze wijze zo samen voor onze verre naaste bezig mag zijn.
Het totale netto bedrag is geworden € 2944,43. Een heel mooi bedrag waar we heel blij mee zijn. Op
deze wijze mag het werk wat we mogen doen onder de wezen, weduwen, alleenstaanden en
gehandicapten zijn voortgang hebben.
De volgende sponsoren willen we hierbij ook bedanken.
Fa Sturm Zeeuwse Eieren.
Jumbo Schot te Nieuwerkerk
Ardi Keukens uit Sint-Annaland.
Fam. Bogert uit Bruinisse voor de stickers voor op de doos.
Dank aan al de mensen die een taart hebben gekocht.
Speciaal dank aan al de vrijwilligers, taartenbakkers en bezorgers die hieraan hebben meegewerkt.
Wij wensen u een gezegend en voorspoedig 2019

Werkgroep Schouwen-Duiveland aan het woord
Mir Wam Schouwen-Duiveland 2018
Wat gaat de tijd hard en wat is er weer veel gebeurt in het achterliggende jaar. Als werkgroep
Bruinisse en Nieuwerkerk hebben we besloten deze twee samen te voegen en de naam te wijzigen in
Werkgroep Schouwen-Duiveland. Vanwege onze eilandelijke ligging leek ons dit beter.
Het verzamelen van kleding neemt nog steeds toe. Er zijn verschillende stichtingen die hiermee
stoppen waardoor het aanbod richting ons nog steeds groeit.
Vanuit de activiteiten club van verzorgingshuis “De Wieken” kregen we de vraag of wij nog gebreide
spullen kunnen gebruiken. De oudjes zijn daar actief mee bezig en willen ook graag dat dit op een
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goede bestemming terecht komt. Deze nieuw gebreide spullen houden wij apart. Evangelisten
vanuit het barre noorden komen wel eens voor besprekingen naar Duitsland of Nederland en nemen
dan deze kleren graag mee voor hun vaak kinderrijke gezinnen.
Zomer 2018 kregen we de vraag vanuit Resort Landal Haamstede of we interesse hadden in
bankstellen die vrij kwamen vanuit het park. Normaal gesproken transporteren we geen meubels
vanwege de hoge kosten van de transporten. Het bestuur van het Resort wilde echter de financiële
middelen beschikbaar stellen voor dit transport. In de laatste week van november zijn de
vrachtwagens afgeladen met bankstellen en kleren vanuit onze depots vertrokken naar Oekraïne en
Wit Rusland.

De leerlingen van de Pieter van Dijke school uit Bruinisse zijn erg actief geweest. Niet alleen met het
verkopen van taarten maar ook met het inzamelen van (zendings)geld voor de Christelijke school in
Merefa. Vanuit Merefa heeft Mischja Woloshin (directeur en diaken) begin december jl. de school in
Bruinisse een bezoek gebracht. Door de bijdrage die vanuit Bruinisse aan de school in Merefa
gegeven mag worden, kunnen er kinderen vanuit arme gezinnen toch Christelijk onderwijs
ontvangen. Mischja vertelde ons dat de juffrouw van onderstaande foto (svalie Nadeschda Ivanovna
in het zwart) afgelopen herfst plotseling is overleden. Ze was niet getrouwd maar laat een grote lege
plaats achter in de gemeente van Merefa en op de school waar zij een grote plaats innam.
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Verder is het fijn om te kunnen melden dat we elke keer voldoende vrijwilligers kunnen motiveren
om al het werk te doen. We zien er naar uit om het komende jaar vanuit onze werkgroep, onze
bijdrage weer te mogen leveren. Elke keer weer in het diepe besef dat er geen verwachting is van
ons. Maar als we mogen opmerken dat de Heere het werk wil zegenen geeft dit moed om door te
gaan.

Het weten waard
Krantenknipsel
Sommigen van u zullen weten dat er in Oktober jl. 2 vrijwilligers voor 3,5 week naar Oekraïne zijn
geweest om daar werk te verrichten in een weeshuis in Rokytne, 130 km onder Kiev. In de
rondzendbrief staat o.a. het volgende: Van het geld dat we ingezameld hadden wilden we wat geven
aan het weeshuis, maar wat. Denkend aan de komende winter en de nu al koude vertrekken dachten
we aan kacheltjes voor in iedere ruimte. Maar nee, dat niet want dat kost allemaal elektriciteit en is
niet te betalen. De CV gaat ook nauwelijks aan want gas kost ook bergen geld. Onvoorstelbaar, hoe
koud moet het wel niet zijn in de winter binnen ..? In de eetzaal zagen we een tafel zonder poot en de
zitting van verschillende stoelen was kapot, zouden we nieuwe kunnen geven? Na overleg hebben we
6 nieuwe tafels en 24 stoelen kunnen kopen voor in de eetzaal. Ze zijn er heel blij mee.
Het was een feestelijke overhandiging waarin iedereen genoot en voor ons een mooi afscheid.
We moesten iedereen in Nederland bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Bij deze breng ik de
dank over.
Dit heeft ook in de plaatselijke krant gestaan, zoals u hieronder kunt zien
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Wilt u meer lezen uit deze rondzendbrief? Kijk dan op www.mirwam.nl
Presentatie
Op donderdag 6 december jl. heeft Nelleke Wiskerke een presentatie gegeven op de ds Pieter van
Dijkeschool in Bruinisse. Het thema was ‘kinderen in Oekraïne’. Het was muisstil in de klassen.
Deze presentatie is altijd gekoppeld aan de hier bovengenoemde taartenactie. Daarom ook met dank
aan de leerlingen voor jullie inzet!

Voor uw agenda
Zaterdagavond 12 januari hoopt Jan een presentatie te houden voor de JV 12-16 jaar van de
gereformeerde gemeente van Bruinisse.
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Donderdag 24 april 2019 wordt er een presentatie gehouden op de ouderenmiddag van de
Gereformeerde Gemeente in Terneuzen
We komen ook graag bij u op de vereniging of school.

Colofon
Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07;
E-mail: info@mirwam.nl; Website: www.mirwam.nl.
Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRB0 851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl. De door
u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden
door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar
info@mirwam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen
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