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Van harte een naaste
Naastenliefde, een wĳ ze van leven. Het schĳ nt dat het 
hoort: je ‘moet’ je naaste liefhebben. Dat mag zo zĳ n en 
het staat ook in Bĳ bel, maar wie is nu mĳ n naaste? Hoe 
geef ik hem/haar hulp? Af en toe is het goed om onszelf 
deze vragen te stellen.

’Wie is mĳ n naaste?’: “…en toen de Samaritaan hem zag, 
was hĳ  met innerlĳ ke ontferming bewogen.” 
(Lucas 10:33b)

‘Met innerlĳ ke ontferming bewogen’ is bewogen zĳ n met 
de nood van onze naaste. Dichtbĳ  of verder weg. Het 
betekent dat we ons de nood van een ander aantrekken. 
Zĳ n/haar nood wordt onze nood. Ontferming gaat 
vooraf aan daadwerkelĳ ke hulp. Over die ontferming 
en daadwerkelĳ ke hulp kunt u lezen op de volgende 
pagina’s. 

Als stichting HOE zĳ n we een organisatie met 
enthousiaste vrĳ willigers en medewerkers met hart voor 
Oost-Europa. We zetten ons hard in voor de partners
en meest kwetsbare mensen. Voor hen die geen helper 
hebben, om deze mensen een betere toekomst te bieden.
Een aantal van deze vrĳ willigers komt in dit magazine aan 
het woord en vertelt enthousiast en vol overgave over hun 
hart voor Oost-Europa. Daarnaast komen donateurs aan 
het woord en mensen die we middels uw steun kunnen 
helpen. U krĳ gt op deze manier een inkĳ kje in het werk 
dat in Nederland voorbereid wordt en dat handen en 
voeten krĳ gt in Oost-Europa. Dit wordt onderstreept in
het jaarverslag 2020, dat in hoofdlĳ nen iets laat zien van 
de impact en gegeven hulp. 

Voorwoord Inhoud

Allard Selles
Bureaumanager
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Wĳ  zĳ n dankbaar voor uw betrokkenheid, gebed en 
(fi nanciële) steun. Zo kunnen we samen met onze partners 
in Oost-Europa en met de hulp van Gods Geest een 
naaste zĳ n voor mensen in nood.  Gezamenlĳ k hart 
voor Oost-Europa: samen zaaien, samen geven, samen 
oogsten. Dit biedt stichting HOE 
de gelegenheid om van 
harte een naaste te zĳ n!

Hartelĳ ke groet,Colofon

Stichting HOE wil 
christelĳ ke 

gemeenten in 
Oost-Europa helpen
 om inhoud te geven 

aan de opdracht 
van Jezus Christus: 

omzien naar de
naaste in diaconaat, 
gemeenteopbouw 

en christelĳ k onderwĳ s.

Hart voor 
Oost-Europa!
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Duo-interview

“Ik ben 
 voor de steun uit 

Nederland”

“Ik kan mĳ n 
ogen (en hart) 

niet sluiten”

dankbaar
Hart voor 
Oost-Europa!

Lees het volledige duo-interview
stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa 
of scan de QR-code

Roeline heeft zo’n zes jaar geleden haar hart 
verloren aan mensen in Oost-Europa. “Wat wist ik nu
als westerse twintiger van armoede? Niet veel dus, 
totdat ik ongeveer twee uur in het vliegtuig had
gezeten en in het prachtige landschap van 
Roemenië was beland. Een prachtig land met 
een andere kant die veel minder mooi is.” Toen 
Roeline voet aan de grond zette en in contact 
kwam met mensen in Roemenië: “Ik mocht mee 
op bezoek bĳ  kwetsbare mensen die in vreselĳ ke 
omstandigheden leven. Ik kwam in krotjes terecht, 
huisjes zonder deuren en ramen en fl atgebouwen 
die in ons land allang plat zouden worden gegooid. 
Ik hoorde over mensen die niet meetelden in dit 
land.” Het raakte Roeline enorm dat de meest 
kwetsbare mensen, ook in Roemenië, niet op 
de goede manier geholpen worden. “Heel veel 
ouderen leven in vervallen huisjes, zonder douche 
of wc en moeten rondkomen van een pensioen van 
meestal nog geen tweehonderd euro per maand.”

Jólán is 91 jaar en woont in een dorp in de buurt 
van de stad Târgu Mureș in Roemenië. Een jaar 
geleden stierf haar zoon met het syndroom van 
Down en sindsdien woont ze alleen. Ze hield heel 
veel van hem. Ze is ook al langere tĳ d weduwe. 
Haar kleinkinderen komen al een paar jaar niet 
bĳ  haar op bezoek. Gelukkig kĳ ken mensen in 
haar omgeving naar haar om. “Ik ben zo blĳ  dat er 
mensen in Roemenië, maar ook mensen ver weg, 
uit Nederland, aan me denken en me steunen.” 
Het huis van Jólán is niet meer dan een lemen 
huis, met twee kamers. Er is geen stromend water. 
Met het pensioen van 83 euro per maand kan ze 
nauwelĳ ks de gas- en elektriciteitsrekening betalen. 
Jólán heeft haar huis al jaren niet meer verlaten. 
Ze ontvangt steun uit Nederland en is daar heel blĳ  
mee: “Nu krĳ g ik chocolade, salami, vitamines en 
koffi e. Daar heb ik eerder niet van durven dromen.”

Roeline Peters 
Vrĳ williger HOE: regioteam Roemenië Midden

Jólán 
Ontvangt steun uit Nederland



Wilt u het hele jaarverslag lezen? 
Kĳ k op stichtinghoe.nl/jaarverslag-2020

Landoverstĳ gend
€ 6.946
€ 40.134
€ 9.214
€ 4.551

Polen
€ 12.060
€ 4.300

Slowakĳ e
€ 11.628
€ 3.275

Hongarĳ e
€ 14.477
€ 1.275

Oekraïne
€ 85.271
€ 8.946
€ 57.470

€ 28.723
€ 36.121

Servië

Moldavië
€ 17.349

Roemenië
€ 145.799
€ 37.958

Diaconale projecten
Onderwĳ s
Gemeenteopbouw
Diaconale jongerenreizen

Legenda

76

Ons werk
in een

oogopslag
Jaarverslag 2020 
Een jaar met twee gezichten

Als we 2020 typeren als een jaar met twee gezichten, dan 
begrĳ pt iedereen wat er wordt bedoeld. De eerste twee 
maanden waren voor de stichting ‘normale’ maanden. 
Daarin werd de actie van het Reformatorisch Dagblad 
voor hulpverlening in Moldavië afgerond. Daarna volgden 
tien maanden, waarin de coronapandemie zeer bepalend 
was voor het werk van de stichting. De diaconale jonge-
renreizen moesten allemaal afgelast worden, evenals de 
werkbezoeken. De geplande predikantenconferenties 
in Nederland, Hongarĳ e, Slowakĳ e en met Poolse predi-
kanten in Nederland moesten alle geannuleerd worden. 
Ook de kantoororganisatie ging grotendeels online. De 
medewerkers en de vrĳ willigers hebben vooral vanuit huis 
gewerkt en van de fysieke vergadermogelĳ kheden is maar 
beperkt gebruik gemaakt. In de maanden maart tot en 
met september bleef ook de inkomstenstroom achter op 
de begroting. Gelukkig mochten we in het najaar zien dat 
de achterstand voor een deel werd ingehaald door meer 
en grotere giften. We danken u daar hartelĳ k voor!

+/- 80 vrĳ willigers

4 medewerkers

5 leden van toezicht

9 bestuursleden

9 leden comité van aanbeveling

De organisatie

2020 (in €) 2019 (in €)

Particuliere donateurs  512.106   562.984 

Kerkelĳ ke gemeenten 237.318  357.101 

Fondsen 44.197  52.150 

Organisaties/bedrĳ ven 153.728  180.373 

Onderwĳ sinstellingen 1.922 23.060

Werkgroepen 11.530 27.018

Overig 3.191 2.202

RD-actie Moldavië 574.233 -

1.538.225 1.202.598

De giften

2020 2019

Aantal giften 17.161 16.774 

Aantal donateurs 5.291 5.677

Aantal giften > € 500 264 357

Aantal giften < € 500 281 218

Aantal donateurs met doorlopende toezegging  433  501

De donateur

2020 2019

Eigen fondsenwerving  20,2%*  13,6%*

Administratie en beheer  4,6%*  3,8%*

 24,8%*  17,4%*

De kosten



98 98

“Ik heb altĳ d al          
hart voor mensen
in nood gehad”

“De kloof  
tussen arm en rijk

wordt steeds 
groter”

Hart voor 
Oost-Europa!

Het leven heeft soms onverwachte wendingen. De 
32-jarige vrĳ williger van HOE, Jannemarie Breen, 
kan erover meepraten, ook als het gaat over de 
impact van haar vrĳ willigerswerk: “Ik heb vooral 
veel geleerd: vertrouwen en gewoon gáán, loslaten, 
overgave aan God. Mĳ n vrĳ willigerswerk heeft me 
geholpen mĳ n blik te verbreden, buiten kerkmuren 
te kĳ ken: God is overal dezelfde en daar leer ik heel 
veel van. Ik vraag me vaak af: wie ben ik om dit te 
doen? Maar God heeft er een bedoeling mee, Hĳ  
gebruikt mĳ  en daar ben ik dankbaar voor. Ik mag 
bĳ dragen aan de uitbreiding van Zĳ n Koninkrĳ k.”

Waarom blĳ ft steun nodig? “In landen als Roemenië 
wordt de kloof tussen arm en rĳ k steeds groter. Wĳ  
kunnen best een paar euro per maand missen en 
zelfs die kleine bĳ drages maken echt een verschil! 
Je hoeft niet heel ver weg te kĳ ken om om te zien 
naar een ander!”

Een hart en gevoeligheid voor mensen in nood, dat 
is wat de 24-jarige Bernadett Székely uit Roemenië 
altĳ d al heeft gehad en wat haar drĳ ft bĳ  haar werk. 
Ze werkt op het decanaat van Satu Mare. Bernadett 
doet voornamelĳ k administratief werk voor de 
diaconie (nu onderdeel van het decanaat), maar 
dit wordt afgewisseld met praktisch werk: een 
combinatie waar ze blĳ  mee is.

Bernadett hoopt dat de diaconie zo snel mogelĳ k 
een eigen stichting wordt. Het proces om dat te 
bereiken, kost veel tĳ d. Als het zo ver is, dan is het is 
de droom van Bernadett om effectiever te kunnen 
zĳ n in hulpverlening en meer mensen betrokken 
te krĳ gen bĳ  dit werk. De hulp is met name gericht 
op oude(re) mensen, maar ook op zieke mensen 
en mensen in armoede. Het liefst zou ze iedereen 
willen helpen die hulp nodig heeft. Ze geniet ervan 
om niet alleen op praktisch niveau, maar ook op 
persoonlĳ k en geestelĳ k niveau mensen nabĳ  te 
zĳ n.

Jannemarie Breen 
Vrĳ williger HOE: regioteam Roemenië Zuid/West

Bernadett Székely
Hulpverlener in Roemenië

Lees het volledige duo-interview
stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa 
of scan de QR-code
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‘Maak je hart voor Oost-Europa’

Hart voor 
Oost-Europa!

Dat kan op verschillende manieren:

Wellicht is het een idee om een schenking vast 
te leggen voor de komende vĳ f jaar: u hoeft er 
niet meer aan te denken en wĳ  kunnen rekenen 
op een vaste bron van inkomsten voor ons werk.
Veel goede doelen brengen het onder de 
aandacht en ook wĳ  willen u erop attent maken 
dat het een mogelĳ kheid is om stichting HOE 
in uw testament op te nemen. De overweging 
waard?
Heeft u contact met een school via (klein)
kinderen? Wellicht willen ze wel een keer een 
actie doen of het zendingsgeld bestemmen 
voor ons werk. stichtinghoe.nl/scholen 
voor meer informatie.
Op zoek naar zinvol vrĳ willigerswerk? 
 -   Wĳ  zoeken iemand met ervaring en affi niteit 

met marketing en social media voor onze 
commissie fondsenwerving en publiciteit.

-   Wĳ  zoeken iemand met hart voor 
Romakinderen en onderwĳ s die met 
regioteam Oekraïne een sponsorprogramma 
administratief vorm wil geven.

-   En we zoeken een ‘jongere’ (18+) voor onze 
jongerencommissie die graag groepen wil 
begeleiden bĳ  het voorbereiden van een 
diaconale jongerenreis.

Meer informatie
stichtinghoe.nl/help-mee 
of scan de QR code

Al jaren gaat er vanuit Zetten in de zomer een groep 
jongeren naar Oost-Europa om daar de handen uit 
de mouwen te steken. In 2018 was de nu twintigjarige 
Rick van Voorthuĳ sen onderdeel van die groep. De 
bestemming was, zoals wel vaker, stichting ‘Oltalom’ (wat 
‘bescherming’ betekent in het Hongaars) in Boedapest.

Rick zet zich graag in om andere jongeren ook een 
dergelĳ ke reiservaring te geven: “Ik had zelf zo’n 
bĳ zondere tĳ d, dat gun ik anderen ook. Andere culturen 
ontdekken, andere gelovigen helpen…” Hĳ  is daarom 
sinds een paar jaar betrokken bĳ  de jongerencommissie 
van HOE. Deze commissie ondersteunt groepen bĳ  de 
organisatie van jongerenreizen, maar houdt zich ook 
bezig met andere, meer beleidsmatige onderwerpen 

Hĳ  kwam al in 1975 in contact met een van de oprichters 
van HOE, ds. Van Rootselaar. Zo lang heeft het werk 
van HOE een plek in het hart van voorzitter Gerrit Jan 
van Norel (64), die ook al elf jaar bestuurslid is. Gerrit 
Jan: “Ds. Van Rootselaar kwam bĳ  ons op de jeugdclub 
vertellen over zĳ n reizen naar Hongarĳ e en Roemenië, 

“Ik had zelf zo’n 
bĳ zondere tĳ d, 

dat gun ik 
anderen ook”

“Niet alle leed 
oplossen, maar 

doen wat je hand 
vindt om te doen”

Zĳ  maken zich hard voor Oost-Europa!

Lees de volledige interviews op 
stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa 
of scan de QR-code

Rick van Voor thuijsen
Vrĳ williger HOE: lid van de jongerencommissie

die met jongeren en HOE te maken hebben (social 
media). Wat hem het meest is bĳ gebleven van de reis is 
dat mensen zo blĳ  waren met een klein gebaar, met wat 
aandacht, juist omdat ze veel minder hebben dan wĳ .

toen nog achter het Ĳ zeren Gordĳ n. In de Tweede 
Wereldoorlog was hĳ  in mĳ n geboorteplaats predikant 
en had hĳ  onder meer Joodse onderduikers. Kortom: hĳ  
was voor geen kleintje vervaard.” Enkele jaren later deed 
de jeugdclub waar Gerrit Jan lid van was een landelĳ ke 
actie (via de HGJB) voor het kerkenwerk in Hongarĳ e/
Roemenië. “Sindsdien ben ik HOE altĳ d blĳ ven volgen. 
Toen mĳ n kinderen vĳ ftien jaar geleden meegingen 
met de diaconale jongerenreizen, raakte ik bestuurlĳ k 
betrokken.” Gerrit Jan ervoer het als roeping dat hĳ  
betrokken raakte bĳ  het werk in Centraal- en Oost-
Europa. “Ik heb ervaren dat we niet alle leed kunnen 
oplossen, maar wel kunnen doen wat onze hand vindt 
om te doen.”

Gerrit Jan van Norel
Vrĳ williger HOE: voorzitter van het bestuur
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Duo-interview

“Ik ben 
God dankbaar
dat ze mĳ n 

sponsor zĳ n”

“Barbara 
ondersteunen 
geeft me een 

dankbaar gevoel”

Hart voor 
Oost-Europa!

Mevrouw J. van Helden is sinds 2004 sponsor van 
Barbara Mezei. Ze steunt Barbara, omdat ze hart
heeft voor de kinderen in kindertehuis De 
Barmhartige Samaritaan in Nagydobrony 
(Oekraïne). “Het geeft me een dankbaar gevoel 
te zien hoe Barbara zich de afgelopen jaren heeft 
kunnen ontwikkelen op weg naar volwassenheid.” 
Mevrouw Van Helden wordt er blĳ  van dat de 
kinderen in het kindertehuis met liefde worden 
opgevangen en verzorgd. Naast dat ze eten en 
kleding ontvangen worden ze, vooral door Gods 
Woord, in aanraking gebracht met het Evangelie 
van Gods vrĳ e genade. Daardoor mogen zĳ  ook 
uitzicht krĳ gen op Jezus, Die sprak: “Laat de 
kinderen tot mĳ  komen en verhinder ze niet (sta ze 
niet in de weg).” “De Heere Jezus leert ons zo te 
handelen, want Hĳ  was uit liefde en barmhartigheid 
bewogen over de schare, die geen eten had en 
zei tot Zĳ n discipelen: “Geeft gĳ  hun te eten.” Uit 
liefde tot Hem, en tot mĳ n medemens, heeft Hĳ  mĳ  
gemotiveerd om ook naar mĳ n naaste om te zien.”

Barbara Mezei (17) woont ruim 16 jaar in het 
christelĳ ke kindertehuis De Barmhartige Samaritaan 
in Nagydobrony (Oekraïne). “Ik heb tot en met de 
achtste klas op de staatsschool in Nagydobrony 
gezeten. Daarna heb ik de lessen op het lyceum 
gevolgd. Over een paar weken moet ik eindexamen 
doen en ik hoop met goed resultaat.” Dat ze werd 
gesponsord door een gezin in Nederland heeft ze 
lange tĳ d niet geweten. “Toen ik kleiner was, kreeg 
ik al wel eens een cadeautje. Ik begreep niet van 
wie. Toen ik groter en ouder werd, en ik kon lezen 
van wie ik dit kreeg, ontdekte ik dat Joke néni en 
Jan bácsi (tante Joke en oom Jan) mĳ n sponsors 
waren.” Barbara heeft lang nagedacht wat het 
woord sponsoring/ondersteuning echt betekent. 
“Ik weet nu dat het ook ondersteuning is dat ik van 
hen veel liefde krĳ g, dat ze om me geven en dat ze 
ook fi nancieel steunen, als dat nodig is. Ik ben God 
dankbaar dat zĳ  mĳ n sponsors zĳ n.”

Mevrouw J. van Helden
Sponsor 

Barbara Mezei 
Gesponsord kind uit Oekraïne

Lees het volledige duo-interview
stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa 
of scan de QR-code
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Wĳ  vinden het belangrĳ k om te weten 
hoe u over ons denkt, wat uw beeld van HOE is 

en hoe we u het beste kunnen informeren. 

Wilt u daarom een paar minuten de tĳ d nemen om 
onze online enquête in te vullen?

Scan de code of ga naar www.stichtinghoe.nl/enquête

Alvast bedankt!

Lucht en deel uw hart 

Doe mee met de enquête

Met deze bloeikaart willen we u hartelĳ k danken voor uw 
betrokkenheid bĳ  ons werk! Zonder donateurs die hun 
hart voor Oost-Europa tastbaar maken in een concrete 
bĳ drage kunnen wĳ  de projecten en contacten niet blĳ ven 
ondersteunen en daarom willen wĳ  onze dank tastbaar maken 
in dit bedankje.

U kunt de kaart natuurlĳ k zelf houden en ervan genieten, daar 
is hĳ  wat ons betreft voor bedoeld. Mocht u er toch iets mee 
willen doen, dan kunt u hem natuurlĳ k ook weggeven aan 
iemand anders. 

Deel uw hart voor Oost-Europa door iemand anders met 
deze kaart attent te maken op het werk van stichting HOE. 
Zo kunnen we met elkaar meer mensen betrekken bĳ  onze 
missie! Verwĳ s ze naar www.stichtinghoe.nl/bloeikaart

Samen zaaien, samen oogsten

Bedankt
voor uw 
steun!

Overig nieuws

Magazine per 
mail ontvangen?

Gebed en dankpunten
Op onze website delen we gebeds- en 
dankpunten die we uit Oost-Europa 
ontvangen. Graag willen we deze 
punten onder uw aandacht brengen. 
We hopen dat op deze manier de 
verbondenheid tussen u en mensen in 
Oost-Europa verder gestalte krĳ gt: 
www.stichtinghoe.nl/gebed 

@
U ontvangt dit impactmagazine per post. 
Wellicht wilt u het blad liever per e-mail 
ontvangen. Dat kan. Stuur een mailtje naar 
info@stichtinghoe.nl, met uw naam, adres 
en e-mailadres. Dan zullen we het direct 
voor u regelen. U krĳ gt dan maximaal 
12 keer per jaar een e-mail van HOE.
Via www.stichtinghoe.nl/contact 
kunt u dit ook zelf regelen.

voor uw 
steun!

Samen zaaien, samen oogsten

Hart voor 
Oost-Europa!

stichtinghoe.nl
Voor meer hierover: stichtinghoe.nl/bloeikaart

Plant de
bloeikaart

Water geven Bloeien



T +31 (0)342 420554   E info@stichtinghoe.nl 
NL84 INGB 0000 0088 87 ‘Hart voor Oost-Europa’ 
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld stichtinghoe.nlstichtinghoe.nl

Maak u hard voor Oost-Europa! 
www.stichtinghoe.nl/hartvooroosteuropa 
of scan de QR

Zĳ  hebben hart voor Oost-Europa!

Hart voor 
Oost-Europa!


