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Jubileum 1992 - 2017 

Inleiding 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u een uitgebreide 
terugblik gegeven op het Jubileum-congres. In deze 
tweede Nieuwsbrief vertellen wij u graag iets over de 
andere activiteiten die we met onze gasten uit Cambodja 
hebben uitgevoerd. 
Doelstelling van een deel van het programma was het 
overdragen van kennis op een aantal gebieden, die in 
Cambodja mogelijk van pas zou kunnen komen.  
 
Microkredieten 
Op 5 mei waren we te gast bij Qredits in Almelo, een 
bedrijf dat microkredieten verleent aan het midden- en 
kleinbedrijf. Manager marketing en communicatie Alexa 
Dutilh is als lid van de Board verbonden aan de stichting 
"Microkrediet voor moeders" Zij licht toe hoe deze 
stichting werkt. De stichting werkt alleen alleen in Azië en  

 
wel in India, Nepal, Laos, Bangladesh, Sri Lanka, 
Indonesië, Cambodja en Vietnam. Totaal heeft de 
stichting daarvoor een kredietfaciliteit van ca. € 450.000. 
Ze werken samen met lokale partners voor het uitgeven 
van de microkredieten. Ook van de kant van Spie-en 
wordt toegelicht hoe er met microkredieten wordt 
omgegaan en daarbij komt ook weer naar voren hoe 
belangrijk de vrijwilligers zijn om dit programma 
succesvol uit te voeren. Goed om zo ervaringen en 
inzichten uit te wisselen. 
 

Gevecht tegen het water 
In Cambodja is er veel wateroverlast tijdens het 
regenseizoen. En hoewel de situaties verschillend zijn 
hebben we onze gasten kennis laten maken met de 
eeuwenlange strijd van Nederland tegen het water en de 
wijze waarop waterschappen dagelijks zorgen voor het  

 
waterbeheer. Op 2 mei waren we daarvoor te gast bij Jan 
van Hoek van het waterschap Vechtstromen. In het veld 
werd er uitleg gegeven over het waterbeheer.  
Op 10 mei werd een presentatie over de strijd tegen het 
water gegeven. Voorafgaand werd er een bezoek 
gebracht aan het stoomgemaal Reinout in Nijkerk. In de 
presentatie werd met beelden ingegaan op onder andere 
de aanleg van dijken, het ontstaan van polders, 
droogleggingen, de Zuiderzeewerken en IJsselmeer-
polders en het Deltaplan. Met grote verbazing werd 
kennis genomen van die hele grote werken. Ook de veelal 
nieuw ontwikkelde technieken vonden ze bijzonder, maar 
meer nog dat een volk zoveel geld bij elkaar krijgt om van 
die grote werken uit te kunnen voeren. Een dergelijk 
belastingsysteem kennen ze in Cambodja niet. Mede 
daardoor is het organsieren van zulke werken moeilijk. De 
solidariteit in het Nederlandse systeem sprak hen 
bijzonder aan.     
 
Veehouderij 
In Cambodja is er nauwelijks sprake van het houden van 
grote hoeveelheden dieren. Mede omdat we in Cambodja 
meer willen inzetten op het zelf voorzien in eigen 
voedselbehoefte hebben we bezoeken gebracht aan 
verschillende typen boerderijen.  
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Op 9 mei werd er in Spakenburg een bezoek gebracht 

aan de ecologische Eemlandhoeve van Jan Huijgen en 
de ernaast gelegen intensieve veehouderij. Met 
verwondering werd er gekeken naar het grote verschil 
tussen beide boerderijen. 
 
Organisatie  
Op 12 mei gaf Betty Langeler, die zelf jaren in Cambodja 
gewerkt heeft en de situatie daar goed kent, een training 
over ontwikkelingsmogelijkheden voor de Spie-en 
organisatie.  Daarbij ging het om steeds zelfstandiger te 
gaan functioneren en zelf te zorgen voor de benodigde  

 
middelen. Onderdeel van de training was een bijdrage 
van Matthijs van Pijkeren van TEAR waarin hij inging op 
de eisen en randvoorwaarden die zij stellen aan een 
hulporganisatie om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning.   
 
Kerkbezoeken 
Vanaf de aankomst op 2 mei tot en met maandagmorgen 
8 mei verbleven onze gasten in een familiehuis op 
camping “De Oldemeijer” in Hardenberg.  
Op zondagmorgen 7 mei werden een tweetal diensten 
bezocht in de GKV in Heemse. Daar heeft ds. Koy onder 
andere verteld over zijn leven en het wonder dat God in 
zijn leven heeft gedaan. 's Middags werd de Morgenlicht 
kerk bezocht  en ook daar vertelde hij zijn levensverhaal.   

 
 
 
Tijdens deze dienst kreeg hij een waardebon overhandigd 
ter grootte van het prachtige bedrag van ruim € 6.300,-, 
het resultaat van de akties die in de gemeente gehouden 
waren voor De Brug. 
 
Van 8 mei tot en met het vertrek op 15 mei verbleven de 
gasten op vakantiepark De Boshoeve in Voorthuizen.  
Zondag 14 mei werd 's morgens de dienst in de 
Westerkerk van de Hervormde Gemeente Veenendaal 
bezocht. Ds. Koy bracht aan het begin de groeten over  

 
van de gemeente in Cambodja. In deze dienst werd een 
kleinkind gedoopt van de voorzitter van De Brug. Een 
bijzondere ervaring voor de gasten om met 600 mensen 
in een kerk te zitten waar 7 kinderen werden gedoopt.  
's Avonds waren we te gast bij de Vrije Baptisten 
gemeente van Erik van 't Ende in Hattem. Erik was met 
zijn vrouw Katja de tolk tijdens het congres (zie vorige 
nieuwsbrief). In deze dienst op moederdag hield ds. Koy 
een preek over het gebod: Eert uw vader en uw moeder. 
En natuurlijk werd er gezongen. 

 
Bijzondere momenten 
Tijdens het bezoek zijn er heel wat bijzondere momenten 
geweest. Een paar daarvan willen wij u niet onthouden.  
Tijdens het verblijf op de Oldemeijer werd het graf van 
Diny op de begraafplaats Larikshof bezocht. 



  
Help helpers helpen! 

 

 
 
Verschillende gasten waren in 2009 ook aanwezig bij de 
begrafenis. Aan het graf las ds. Koy Jesaja 65 met daarin 
de tekst die op de grafsteen staat: "Zie, Ik schep een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was 
raakt in vergetelheid. Er zal alleen maar blijdschap zijn." 
Een plechtig moment met emoties en warme herinnerin-
gen. 

 
Een ander bijzonder moment was ook de reünie op 
zaterdag 6 mei met een groot aantal deelnemers aan de 
sponsor-reizen van de afgelopen jaren. Op het erf van 
een boerderij in Heemse werden tijdens een American 
Party contacten hernieuwd en herinneringen opgehaald. 
Een feestelijke bijeenkomst. 
 
Op 9 mei kregen we een rondleiding op paleis het Loo 
van prof. Jakob van Bruggen, een broer van Diny.  
 

 
 
Hij stelde het op prijs om de gasten iets te laten zien van 
de huisvesting  van ons koningshuis in vroegere eeuwen. 
 
In januari 2017 was Piet Mars van sponsor Pharus met 
een aantal familieleden op bezoek in Cambodja. Het werk 
dat daar door het bestuur, 
de staf en de vrijwilligers 
van Spie-en wordt 
uitgevoerd maakte grote 
indruk. Die waardering 
leidde er toe dat onze 
gasten een uitnodiging 
kregen om samen met de 
directie aanwezig te zijn op 
de bruiloft van dochter 
Anita en Jochem op vrijdag 
12 mei. Ds Koy had ook 
een rol in de kerkdienst. 
Dankbaar zijn we voor zo'n 
sponsorrelatie  

 
  
Toeristisch 
Als je op bezoek bent in Nederland dan moet je ook iets 
van het land zien en toeristische plaatsen bezocht worden.  
Op maandag 8 mei werden onze gasten verrast met een 
programma dat werd aangeboden door AFAS. Die dag 
werd er verhuisd van Hardenberg naar Voorthuizen. Daar-
voor kwam al vroeg de spelersbus van AZ voorrijden. De 
verplaatsing was er één met een omweg. Eerst werd ge-
stopt in Elburg en de Grote Kerk bezocht waar de organist 
Wim Magré speciaal voor ons een klein concert gaf en het  

orgel werd bekeken En allen kregen een passend aanden-
ken: een cd met zijn orgelspel. Daarna bezochten we de 
Zaanse Schans en werd daar een boottocht gemaakt.  

 
Het gaf hilarische taferelen toen er klompen uitgezocht 
mochten worden om mee te nemen naar Cambodja. 
Daarna werden het trainingscomplex en het stadion van AZ 
bezocht. In de bestuurkamer werd gegeten, waarna de 
gasten met de AZ bus naar Voorthuizen werden gebracht. 
 
Op zaterdag 13 mei 
hebben we een rond-
vaart gemaakt in 
Utrecht en de meesten 
hebben ook de toren 
van de Dom beklom-
men met een fantas-
tisch uitzicht. Een bij-
zondere ervaring voor 
onze gasten, zulke 
oude kerken en  torens zijn onbekend in Cambodja.  
 
Na een bijzonder bezoek aan Nederland vlogen de meeste 
gasten op maandag 15 mei weer terug naar Cambodja. 
Het was intensief, een beetje koud maar wel hartverwar-
mend en het leverde vele goede herinneringen op.  
 
Wij hopen dat wij met de beide nieuwsbrieven iets hebben 
kunnen overdragen van het bezoek van deze bijzondere 
mensen.  We zijn er onze Hemelse Vader dankbaar voor. 
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Het jubileumboek 

Op het congres werden de eerste exemplaren van het 
prachtige jubileumboek overhandigd. 
In het ND van 12 mei schreef Aad Kamsteeg onder ande-
re:"Ter gelegenheid van het jubileum heeft De Brug een 
aansprekend jubileumboek uitgegeven. De samenstellers 
hebben begrepen hoe je een inspirerend project op aanspre-
kende manier niet alleen bij de eigen achterban moet brengen, 
maar ook bij potentieel nieuwe sympathisanten. Korte vlot 
geschreven verhalen, veel kleurenfoto's, overzichtelijke 
grafieken, statistieken en interviews. De diversiteit aan 
onderwerpen over geschiedenis en werk van De Brug is groot. 
Maar je krijgt evengoed informatie over de Khmers en 
Cambodja, tot aan de kosten van levensonderhoud en 
spreekwoorden toe. Terecht wordt in het boek veel aandacht 
besteed aan de in 2009 overleden Diny van Bruggen". 
 

 
Kortom een boek dat het kopen meer dan waard is, 
voor uzelf of om cadeau te geven aan een ander.  

 
 
U kunt in bezit komen van zo'n boek door € 15 (inclusief 
verzendkosten) over te maken op NL16ABNA0406472661 van 
stichting De Brug met vermelding van uw adres. 
 
Het boek is ook voor € 10 te krijgen op de volgende adressen: 
 
Barneveld   Boekhandel Romijn, Raadhuisplein 49, tel 0342-413118 
Berkel en Rodenrijs  Boekhandel Janneke, Kerkstraat 29,  tel. 010-5112486 
Ermelo   Boekhandel Riemer & Walinga, Stationsstraat 131, tel. 0341-552405  
Hardenberg   Beja en Frits Weitkamp, Capellastraat 34, tel. 0523-272070  
Hardenberg   Boekhandel Heinink, Markt 23, tel.0523-271983 
Hardenberg   Boekhandel Heijnk, Voorstraat 32, tel. 0523-261392 
Lunteren   Wim Jol, Barneveldseweg 12, tel. 0318-302161 of 06-53957863 
Lunteren   The Read Shop, Dorpsstraat 119-121, tel. 085-8889180 
Spakenburg   Bruna, De Ziel 53, tel 033-2390456 
Spakenburg   LUV, De Ziel 23, tel 033-2996063 
Veenendaal   Rens Reedeker, De Schelf 15, tel 0318-515488 of 06-22978907 
Veenendaal   Boekhandel Van Kooten, Zandstraat 143, tel 0318-512915 
Veenendaal   Christelijke boekhandel De Rank, Prins Bernhardlaan 28A, tel 0318-548882 
 
Als er meer adressen bijkomen houden wij u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte.  
 
Het jubileumboek: van harte aanbevolen. Zegt het voort! 

 

Colofon 

STICHTING DE BRUG  
Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
Mobiel: 06-42126995 
e-mail info@stichtingdebrug.nl    
website: www.stichtingdebrug.nl   
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel no. 41189951 

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 
 
 

      Volg ons ook op Facebook!  
 
 

 

 

 

(E-mail)adreswijziging doorgeven 
 
Wilt u bij wijziging van adresgegevens 
ons hiervan even een bericht sturen? 
Hartelijk dank! 
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