
Oosterkerk in Actie 
voor  

Stichting de Brug 

Maart 2014 tot en met januari 2016 

 

EINDPRESENTATIE 



Maart 2014 

Oosterkerk in actie! Nieuw project  

 

De diaconie van de Oosterkerk heeft  

“Stichting De Brug” gekozen als nieuw project. 



 Mei 2014 

11 mei themadienst over Geluk 

 

we kiezen uit 3 projecten:  

 

• Brug in Ang Krapeu      / 19 stemmen 

• Tafels en stoelen voor 2 scholen / 17 stemmen 

• Kanaal in Svay Prey     / 24 stemmen 
 



September 2014 

28 september startzondag 

 

Het eerste stukje kanaal wordt gegraven op de ‘geldmeter’.  
 

Tussenstand: € 412,- 



Oktober 2014 

4 oktober Bazar 
 
We staan op de Bazar met  
een eigen tafel vol zelfgemaakte spullen.  

 



Oktober 2014 

 

We maken schilderijen  

die Geke mee neemt naar Cambodja. 



November 2014 

 Geke Leistra gaat mee met  

stichting De Brug naar Cambodja en verteld ons bij 
terug keer over het project 



Januari 2015 

De kinderen versieren de ‘orgelpijp’ met foto’s van 
Geke, de Cambodjaans vlag etc. 

 



April 2015 

 

 

Tussenstand: €  1.915,66 
 

 

 

 

 

 
27 april spullen verkopen op de Koningsmarkt 

 



Mei 2015 

31 mei Open kerk 

 

 veiling van schilderijen van Jan Pantus 

 

 



 
 

Zelfgemaakte  

Koek en cake 
 

Kosten € 0,50 (meer mag ook) 
 

Opbrengst voor het Cambodja-project 

Augustus 2015 



Oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 oktober Foto-expositie van Geke Leistra 

5 oktober Film The Killing Fields 

7 oktober gemeentemaaltijd 



November 2015 
Tussenstand: € 3.846,- we hebben het gehaald! 

 
 
Het bedrag wordt verdubbelt door  
Twee anonieme gevers uit onze  
gemeente.  
Hiermee wordt een brug gebouwd.  
De brug gaat Jaap Berg brug heten 
en hij wordt mei 2016 opgeleverd. 
Dit bedrag wordt zonder tussenkomst  
van de Oosterkerk gegeven aan  
Stichting de Brug. 
  
 

 
 
 
 
 

 
En we gaan natuurlijk nog even door! 



December 2015 

Kook en bakboekje  

Gesponsord door winkels in de buurt. 

Nu nog te koop! 



December 2015 

12 december  

Kerstmarkt 



Januari 2016 

5.045,- 

• Dit bedrag is exclusief de € 3.846,- van de 
verdubbelaars uit onze gemeente.  



 

Frits en Beja Weitkamp danken namens stichting De Brug 
alle gulle gevers van de Oosterkerk voor dit  

fantastische bedrag! 


