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Van de voorzitter. 
 
De eerste maanden van 2011 zijn alweer 
voorbij. Het lijkt of de periodes dat er 
pakketten worden rondgebracht elkaar steeds 
sneller opvolgen. Elke keer worden bij ruim 80 
gezinnen een pakket met etenswaren 
afgeleverd. Fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn 
die er elke keer weer zorgen dat dit mogelijk 
is. 
Na een kortstondige maar  zeer ernstige 
ziekte is op 12 april jl. Johan Netters 
overleden. Johan was bestuurslid en 
medeoprichter van Stichting Manna. Hij 
verheugde zich erop na zijn pensionering nog 
meer voor Manna te kunnen betekenen. We 
missen in Johan een trouw bestuurslid en een 
enthousiaste ambassadeur met een enorm 
diaconaal hart. We weten dat we elkaar op de 
jongste dag mogen terugzien, maar het gemis 
zal altijd blijven, vooral voor zijn vrouw Nanny, 
zijn kinderen en kleinkinderen.  
Dat vreugde en verdriet vlak bij elkaar liggen 
blijkt ook nu weer. Het behaagde de koningin 
aan Marjan Stoopendaal, een van de 
initiatiefnemers vanaf het begin, een 
koninklijke onderscheiding toe te kennen. Ze 
kreeg vooral door haar vele werk voor 
Stichting Manna de versierselen opgespeld 
die behoren bij het lidmaatschap in de Orde 
van Oranje Nassau. Marjan ook vanaf deze 
kant van harte gefeliciteerd en we hopen dat 
je je nog lang mag en wilt inzetten voor onze 
stichting. Manna Fashion begint steeds 
vastere vormen aan te nemen. Manna 
Fashion biedt kleding aan gezinnen die het 
dringend nodig hebben en daar (tijdelijk) niet 
zelf in kunnen voorzien. We beginnen met 
kinderkleding voor gezinnen die bij Manna 
staan geregistreerd of aangemeld worden 
door Maatschappelijk Werk. We hebben van  
 

 

Expert Berkhof in Vroomshoop toestemming 
om het voormalige ING pand aan de 
Tonnendijk hiervoor te gebruiken! We zijn 
daar heel erg blij mee!! 
We zijn blij dat we nog steeds in de 
gelegenheid worden gesteld om alle gezinnen 
die worden aangemeld te kunnen helpen. We 
hebben dit jaar wel veel meer geld uitgegeven 
dan er binnenkwam. Dat kan natuurlijk niet 
altijd zo doorgaan. We doen er alles aan om 
zoveel mogelijk fondsen te werven en alle 
andere zaken die we nodig hebben gratis te 
verkrijgen. Daarom een beroep om ons, naast 
gebed, ook financieel te blijven steunen! 
 

 
 
 
Van de penningmeester. 
 
De afgelopen maanden zijn de volgende 
uitgaven voor boodschappen gedaan: 
 
Januari:  EUR 1.065,30 
Februari  EUR 2.964,65 
Maart:   EUR 2.294,54 
April:   EUR 2.526,42 
Dit is ruim 81% meer dan over dezelfde 
periode in 2010!  
Hieruit blijkt maar weer dat de nood bij vele 
gezinnen alleen maar toeneemt, en dat het 
ook voor ons steeds moeilijker wordt om alle 
gezinnen die voor hulp in aanmerking komen 
elke 14 dagen te voorzien van een pakket. 
Gedachten die bij ons opkomen zijn dan ook: 

- moeten we stoppen bij het verder 
aannemen van aanmeldingen zodra 
een bepaald aantal bereikt is, of  

- moeten we bij gezinnen die aangeven 
met minder regelmatige  

- hulp ook geholpen te zijn minder vaak 
bezorgen 

 
uiteraard proberen we maximale hulp te 
bieden waar mogelijk, maar wel met de 
gedachte dat onze (financiële) middelen niet 
onuitputtelijk zijn. We zullen samen naar 
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oplossingen blijven zoeken, en daarom bij 
deze aan alle nieuwsbrieflezers het verzoek 
om, wanneer men zelf nog goede ideeën heeft 
t.a.v. levensmiddelen die gratis ter 
beschikking van Manna kunnen worden 
gesteld, ons te helpen in het zo vol mogelijk 
houden van de levensmiddelenvoorraad in het 
Manna depot. Misschien zijn er mensen met 
connecties bij bedrijven die iets voor Manna 
kunnen betekenen. 
Alle hulp hierbij is, of tips in die richting zijn 
welkom; deze kunt u dan zenden aan:  
penningmeester@manna.nu 
 
Tot slot: nu we binnenkort beginnen met 
Manna Fashion, wilt u dan ook nu al bruikbare 
(gedragen) kinderkleding bewaren? 
Binnenkort hoort u meer over hoe u deze 
kleding via Manna aan gezinnen die er reuze 
blij mee zullen zijn ter beschikking kunt 
stellen. Dit alles onder het motto “Een mens 
leeft niet van brood alleen”.  
Zo proberen we samen met u anderen te 
helpen met alles wat voor hen nodig en 
noodzakelijk is. 
 
U allen dankend voor alle bijdragen, 
 
Bert Hemmer 
 
Bedankkaart. 
 

 
 
Onlangs heeft Stichting Manna  een 
bedankkaart gekregen met de volgende 
bemoedigende woorden: Heel hartelijk 
bedankt voor de goede zorgen en ik wens 
jullie Gods rijke zegen toe bij alles wat jullie 
doen. Jullie hebben mij heel goed door een 
moeilijke periode heen geholpen.                                       
 
 
                                                                                                    
 

Bericht uit het veld 
 
Sinds enige tijd krijgen wij een 
boodschappenpakket van Stichting Manna. 
Om de veertien dagen krijgen wij een pakket 
en wij zijn daar ook heel blij mee. Anders 
zouden we niet weten hoe we in de maand 
rond moeten komen. Wij zijn Stichting Manna 
dan ook heel dankbaar dat wij daar gebruik 
van kunnen maken en hopen dat Stichting 
Manna nog heel lang mag bestaan, zodat niet 
alleen wij maar ook vele andere mensen die 
het zo moeilijk hebben in deze tijd er ook 
gebruik van kunnen maken 
 

 
 
 
 
Eetmee. 

 
Zaterdag 21 mei was er weer Eetmee. Wat 
was het een spontaan samenzijn, met weer 
nieuwe gasten. Het was opnieuw een zeer 
gastvrij onthaal en een goed verzorgde 
maaltijd. Ook aan kinderen wordt gedacht met 
wat te spelen, kleuren en vouwblaadjes.  
Kinderen vinden elkaar al gauw om samen 
iets te doen, ook al hebben ze elkaar nog 
nooit gezien. Ook dat is fijn om mee te maken. 
Vanaf de eerste maal Eetmee zijn we 
deelnemers en kunnen alleen maar zeggen, 
wie dit eenmaal heeft geproefd, dat smaakt 
naar meer. Dus van harte aanbevolen. Je bent 
er echt even gezellig uit. Dus hulde aan alle 
mensen die dit verzorgen. Maar bovenal aan 
de Hemelse Vader die mensen (van 
verschillende nationaliteiten) doet samenzijn 
en die zich daar ook echt thuis voelen. 
Vriendelijke groeten van een gezin die dit mag 
meebeleven 
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