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Domnul a înviat, de Heer is op-
gestaan. Deze groet mochten 
we regelmatig horen tijdens 
onze reis in april jl. Hiermee 
groeten de Roemeense chris-
tenen elkaar gedurende de 40 
dagen na Pasen. Het was een 
zeer bijzondere belevenis om 
met Pasen, een week na Pasen 
in Nederland, in Roemenië te 
zijn. We waren getuige van de 
vele tradities die er met name 
in de Roemeens orthodoxe ker-
ken met Pasen zijn. Vooral bij 
het begin van de opstandings-
dag, zaterdagavond om 24.00 
uur, waren we hiervan getuige. 
Duizenden  mensen kwamen 
bij elkaar bij de orthodoxe ker-
ken waarvan om 24.00 uur alle 
klokken gingen luiden, de men-
sen buiten kaarsen ontstaken 
en de orthodoxe priester buiten 
het Paasevangelie las. De Paas-
boodschap klonk door de hele 
stad Botosani en overal hoor-
den we “Domnul  a înviat”.
In de Nederlandse kerken vie-
ren we Pasen veel ingetogener.
Zo ook in de kerk waar we op 
zondag 2 keer naar toe gingen 
met onze vrienden van Pentru 
Tine, Sebastian en Diana Mari-
niuc. Tot 2 keer toe hoorden we 
het Paasevangelie zoals we dat 
onder andere kunnen lezen in 
Markus 16:6 “Hij is opgestaan, 
Hij is hier niet; ziet de plaats 
waar zij Hem gelegd hebben”. 
Twee discipelinnen zijn op Paas-
morgen teruggekeerd naar het 

graf. De liefde dringt hen om 
hun voornemen, het lichaam van 
Christus te gaan zalven, uit te 
gaan voeren. Hun zielsogen wa-
ren nog blind voor de woorden 
waarmee de Heere Zijn opstan-
ding had aangekondigd. Zij zien 
alleen het kruis en de steen 
waarmee het graf was afgeslo-
ten. Als zij zich door het geloof 
hadden vastgehouden aan het 
Woord des Heeren, was er niets 
aan de hand geweest. Maar het 
geloof is niet in beoefening. Al 
is er duidelijk de liefde tot Hem 
die hen dreef. Zo kunnen er ook 
in figuurlijk opzicht ook bij ons 
zware stenen liggen, die het ge-
loofsleven belemmeren en belet-
ten om tot de Heere te komen. 
De steen van ongeloof, weten-
schap, zonde en schuld. Tobben 
we met of over een steen? Wie 
zal mij de steen afwentelen? 
Als dat zo een probleem voor 
de vrouwen was waarom zijn ze 
dan niet thuisgebleven? We we-
ten wellicht het antwoord: de 
liefde trok sterker dan de be-
zwaren. Is dat herkenbaar voor 
ons? En dan: Opziende zagen zij 
de steen afgewenteld. O, hoe 
heerlijk! Ze zijn bezorgd geweest 
om niets. Wat valt het mee. Te-
gen God helpen geen stenen en 
soldaten. In het graf krijgen zij 
de Paaspreek te horen: Domnul 
a înviat, Hij is opgestaan.
Op tweede Paasdag maakten 
we een dienst mee in een kleine 
gemeente in een dorpje buiten 

Wim Klippel

Van de voorzitter
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Botosani. In het reisverslag kunt 
u lezen hoe deze dienst verliep. On-
danks het taalverschil voelden we 
ons één met deze kleine gemeente.
Gedurende onze bezoeken aan ge-
zinnen en ouderen werden we gecon-
fronteerd met de geweldige armoe-
de die er heerst voor vele Roemenen. 
Dan lijkt het soms dat het beter 
gaat in dat land maar verschillende 
jaren hadden we niet zo een grote 

ellende gezien waarin mensen verke-
ren. Daarmee worden we met onze 
neus op de blijvende noodzaak van 
hulp gedrukt. Uw en onze hulp blijft 
onverminderd dringend nodig. 
Ook nog in 2015, het jaar waarin 
we als Stichting al 20 jaar dit 
werk mogen en kunnen doen met 
Gods en uw hulp. Reserveert uw 
alvast de datum van D.V. 10 okto-
ber in uw agenda. Op deze dag ho-

pen we een jubileum zangavond te 
organiseren met als sprekers Liviu 
Balas, directeur van Ecce Homo 
en Sebastian Mariniuc, directeur 
van Pentru Tine. We willen u nu al 
van harte uitnodigen deze avond 
met ons mee te maken.

Tot zover deze keer de bijdrage van 
de voorzitter. Ik wens u weer veel 
lees genoegen.

Wisselingen  in 
het bestuur
 
Afscheid
In de achterliggende periode heb-
ben we afscheid moeten nemen 
van een tweetal bestuursleden. 
Leander den Hoed die na ander-
half jaar zijn functie als bestuurs-
lid niet meer kon combineren met 
studie en andere zaken heeft te 
kennen gegeven te stoppen. Erg 
jammer maar begrijpelijk. We willen 
Leander hartelijk danken voor zijn 
inzet in de achterliggende periode 
en wensen hem alle goeds toe voor 
de toekomst. 
 
Ook Leo Nugteren zag zich ge-
noodzaakt om keuzes te maken 
in verband met drukke kerkelijke 
werkzaamheden en moest node 
te kennen geven dat hij geen deel 
meer kan uitmaken van ons be-
stuur. We weten van Leo dat zijn 
hart bij dit werk ligt en begrijpen 
hoeveel moeite hem deze keuze 

heeft gekost. Echter............... je 
kunt niet alles en in onze verga-
dering van 12 mei jl. hebben we af-
scheid genomen. Leo zou Leo niet 
zijn als hij toch niet betrokken zou 
blijven en dus blijft hij samen met 
zijn vrouw Leni vrijwilligerswerk 
doen voor onze stichting en daar-
mee voor de naasten in Roemenië. 
We wensen ook Leo samen met zijn 
gezin alle goeds voor de toekomst 
en zeggen daarom maar......”tot 
ziens Leo”.
 
Welkom
We zijn heel blij dat we naast het 
vertrek van twee leden van ons be-
stuur ook een nieuw lid aan u voor 
kunnen stellen. Van harte welkom 
als jong lid: Jan Pieter van der 
Waal uit Alblasserdam. Jan Pie-
ter voelt zich erg betrokken bij de 
hulpverlening aan onze naasten en 
wil zich van harte voor hen inzet-
ten. We wensen Jan Pieter als me-
debestuurslid een hele goede tijd 
toe en hopen dat hij dit werk lang 
mag blijven doen. 

Van de voorzitter

 In Memoriam
 
Op Zaterdag 30 mei 2015 is 
overleden de Heer G. Uitten-
bogaard.
Meneer Uittenbogaard  
heeft jaren meegeholpen 
met het uitsorteren van de 
kleding en schoenen die be-
stemd waren voor Roemenië.
Na een ernstig ziekbed is de 
strijd gestreden.
Donderdag 4 juni 2015 heb-
ben we hem, samen met zijn 
vrouw, kinderen, kleinkin-
deren en verdere familie en 
vrienden naar zijn laatste 
rustplaats gebracht.
We wensen Mevr. Uittenbo-
gaard, kinderen en kleinkin-
deren de Kracht en Troost 
van onze Hemelse Vader toe.

Roelie Gouweloos.
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Nieuws van de breigroep!

De breigroep groeit nog steeds. Afgelopen maand 
werd ik gebeld door Mw. De Vrede uit Nieuw- Lekker-
land. Zij was bij de presentatie in De Alblashof in Al-
blasserdam. Of ik wat truien wilde hebben voor Roe-
menië. Intussen heeft ze de hele winter zitten breien 
en bracht 16 kindertruien. (zie foto)  Heel hartelijk 
dank Mw. De Vrede.  Zelf heb ik een handwerkclub op-
gestart voor de PCOB en ook daar zijn ze lekker be-
zig. Dit wordt bij me thuis gedaan. Ook Mw. Croos 
uit Rotterdam heeft weer heel veel dekens gebreid 
(lapjes) die weer heel mooi gemaakt zijn door Mw.v.d. 

Elshout.  Zo wordt de brei club steeds groter. Ieder-
een die weer  dekens, sjaals, mutsen en truien heeft 
ingeleverd. Hartelijke bedankt. En dan die tas met zo-
veel wantjes en sokken. Ook daar zijn we erg blij mee. 
Ook mensen van de zanggroep Gloria hartelijk dank 
voor het vele breiwerk.  Oma Gre  uit Dordrecht (zie 
foto) heeft ook al heel veel gedaan voor de mensen in 
Roemenië. Ontzettend bedankt ALLEMAAL namens 
de mensen uit Roemenië .

Joke van der Weiden

Oma Gre breit ook voor Roemenië. Ze heeft al 
heel veel dekentjes gebreid voor de kinderen 

en de baby’s  van de arme gezinnen.
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CAL voor Roemenië
De zogenaamde CAL is een deken die gehaakt wordt 
middels een patroon, waarvan wekelijks een stukje van 
prijsgegeven wordt. Zodoende ontstaat al hakende 
de complete deken in de prachtigste motieven. Mevr. 
A. Nobel-Scheurwater uit Nieuw-Beijerland heeft deze 
schitterende deken voor Roemenië gehaakt. Van de 
restjes garen is nog een fijne baby deken vervaardigd. 
Heel hartelijk dank voor al uw werk.

Mevr. Hordijk uit Nieuw-Beijerland is ook weer ijverig be-
zig geweest: een baby pakje met wantjes en sokjes, 2 
dekens, 1 sjaal en meerdere mutsen. Wat mooi gedaan 
en wat fijn om dit voor de arme mensen in Roemenië te mogen doen. Heel hartelijk dank.

Van mevr. Greebe en mevr. Van Ankeren uit Amster-
dam ontvingen wij een doos vol met gebreide sjaals 
en mutsen. Vanaf deze plaats zeggen wij de dames 
heel hartelijk dank voor het prachtige breiwerk. U 
kunt ervan verzekerd zijn dat ze daar in Roemenië erg 
blij mee zijn.

Van mevr. Van Ankeren uit Amsterdam ontvingen we 
per post acht dozen kleding, keurig ingepakt. Aan 
de ene kant heel verdrietig dat de kleding afkomstig 
is van haar overleden zus. Aan de andere kant is 
het erg fijn dat de kleding ten goede komt aan onze 
arme medemens in Roemenië.
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Reisverslag 
Roemenië        

9 t/m 16 april 2015

Gelukkig konden Bert Tronchet, Leo 
en Leni Nugteren deze reis weer mee 
naar Roemenië en samen met Eline 
Crum, Cees v.d. Steldt en Wim Klip-
pel was de groep compleet.

Op donderdag 9 april verzamelden 
we om 11.00 bij Bert in Alblasser-
dam. Na het lezen van Psalm 121 en 
het uitspreken van een gebed werd 
het om 11.30 uur echt tijd om op weg 
te gaan.

Geert Klippel en Cobie Tronchet 
brachten ons naar Eindhoven, waar 
we om 15.00 uur met het vliegtuig 
zouden vertrekken.

WIZZ-air
De tickets waren online geboekt en 
we dachten vlot door te kunnen lo-
pen. Helaas bleek de handbagage 
van Leo en Leni 2 cm te breed en deze 
extra centimeters moesten betaald 
worden. De dame van de klanten-

service zette, na de uitleg van Leo, 
met een glimlach een stempel en we 
konden zonder te betalen de bagage 
meenemen. De vlucht verliep zonder 
problemen en we zaten in twee rijen 
gezellig bij elkaar. Na het opstijgen 
werd de wereld steeds kleiner. Als 
een vogel vlogen we hoog in de lucht 
naar onze bestemming. We hadden 
blijkbaar voor de wind gehad, want 
het vliegtuig landde 10 minuten eer-
der (ondanks het feit dat we 20 mi-

Tekst: Leo en Leni Nugteren

Deelnemers:
v.l.n.r.
Wim Klippel
Leo Nugteren
Leni Nugteren
Bert Tronchet
Eline Crum
Cees van der Steldt
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Reisverslag 
Roemenië        

9 t/m 16 april 2015

nuten later vertrokken waren). Om 
17.50 uur, Roemeense tijd, landen 
we veilig op de kleine luchthaven van 
Cluj-Napoca. Het voordeel van zo’n 
kleine luchthaven is dat je heel snel 
je bagage weer gevonden hebt. Door 
de schuifdeuren zagen we Liviu al 
staan die vrolijk naar ons zwaaide. 
Met een stevige omhelzing werden 
we welkom geheten en Liviu bracht 
ons met het busje naar “Ecce 
Homo”. Daar stond de maaltijd al 
op ons te wachten. Na de maaltijd 
las Bert Jesaja 53 en dankte voor 
een veilige aankomst.

Liviu en George waren er die avond 
en ook Nelu en zijn vrouw Nellie kwa-
men langs. We dronken koffie met 
elkaar en haalden herinneringen op 
van 20 jaar vriendschap en hulp aan 
dit bijzondere land.

Naar Botosani
Op vrijdag 10 april liep de wekker om 
6.30 uur af. We hadden een lange 
trip voor de boeg  van 384 km. Het 
ontbijt dat we van thuis hadden 
meegenomen smaakte ons goed. 
Het is heel fijn dat we de bus van 
“Ecce Homo” kunnen gebruiken. Om 
7.45 uur gaan we dan op weg rich-
ting Reghin en dan naar Toplita. 
Tijdens onze koffiestop zien we een 
herder tussen zijn schapen staan. 
Zou hij van de Goede Herder weten? 
We besluiten naar hem toe te lopen 
om hem een evangelie (die we van de 
Gereformeerde Bijbelstichting heb-
ben gekregen) te geven. Blij neemt 
hij het in ontvangst en bij het weg-
rijden zien we dat hij nog staat te 
lezen.
We rijden verder via Borsec naar Tar-
gu-Neant. We genieten van de prach-

tige natuur en stoppen in de bergen 
om te genieten van de sneeuw die er 
nog volop ligt. Natuurlijk vliegen er 
hier en daar sneeuwballen door de 
lucht en maken we mooie foto’s. 
Na dit korte verpozen gaat de reis 
weer verder richting Suceava. We 
bezoeken het klooster van Rasca 
daterend uit 1542. De authentieke 
muurschilderingen zien er nog goed 
uit. Ook binnen in het gebedshuis is 
alles prachtig om te zien. Er heerst 
een serene rust en het is zo stil. Als 
we onze tocht om 16.00 uur weer 
hervatten valt het op dat de rivieren 
bijna droog staan. Het smeltwater 
moet duidelijk nog gaan stromen om 
de rivier te vullen.
We rijden onze laatste 42 km. naar 
Botosani. Om 17.45 uur komen we 
veilig aan in Pentru Tine, waar Se-
bastian ons al opwacht. Ook hier een 
warm onthaal. Diana is er ook. Het 
gaat goed met haar en we zien een 
blijde aanstaande moeder. Ze heeft 

een heerlijk maal voor ons bereid. Na 
het eten brengt Sebastian ons naar 
ons pension Casa Lux waar hij voor 
ons kamers heeft gereserveerd. Na-
dat we de kamers hebben verdeeld 
gaan we de stad in. Dit weekend vie-
ren ze in Roemenië Pasen. Op deze 
Goede Vrijdag lopen we richting een 
Orthodoxe kerk, waar een soort vie-
ring met verschillende rituelen wordt 
gehouden. De patriarch staat onder 
een soort baldakijn en de gelovigen 
kussen het heilige boek, het kruis 
en de ring om zijn hand. Groot en 
klein gedenken in de kerk het lijden 
van Christus. Indrukwekkend om dit 
mee te maken, zo heel anders dan 
de manier waarop wij Goede Vrijdag 
vieren.

Bezoeken aan een bejaarden -en 
kindertehuis
Na een goede nachtrust zien we el-
kaar zaterdagmorgen om 8.00 uur 
aan het ontbijt. Het weer is prachtig 

Bijzonder was ook de 87 jarige violist die voor ons 
op zijn oude viool speelde.
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en we gaan deze dag met Sebastian 
en zijn broer een bezoek brengen aan 
het bejaardenhuis in Trusesti. Om 
9.00 uur zijn we bij Pentru Tine en 
gaan we met een lading voedsel voor 
het bejaardenhuis en gevulde schoe-
nendozen voor de kinderen op weg. 
Na een half uur rijden arriveren we 
bij het bejaardenhuis, waar de oude-
ren al zitten te wachten. Met elkaar 
laden we alle goederen uit. Er is ook 
een doos met brillen bij. Het is ver-
rassend om te zien hoe er druk ge-
zocht wordt om een goede bril uit te 
zoeken. De blijdschap om een juiste 
bril is groot, want dan zien ze meer 
en kunnen weer lezen! We drinken wat 
met de mensen en delen evangeliën 

uit, die dankbaar in ontvangst wor-
den genomen. We worden omarmd en 
krijgen kussen van bewoners. Ook de 
vele tandenborstels en tandpasta 
werden uitgedeeld We mochten ook 
de afdelingen bekijken. Wat een ver-
schil met onze tehuizen. Wat bij ons 
niet zou mogen op de vloer, daar ligt 
het nog vol met kleedjes waar men 
over kan struikelen. De ouderen heb-
ben veel lagen kleding over elkaar 
heen. We bezoeken twee ernstig 
zieke mensen en het is schrijnend 
te zien hoe weinig comfortabel zij op 
bed verblijven. Er zijn twee en drie 
persoonskamers. De douche zag er 
schoon uit, maar de tegels waren 
stuk. Er valt nog veel op te knappen, 

maar de zorg wordt met veel liefde 
gegeven. De verpleegster was die 
dag verantwoordelijk voor de zorg 
van 56 mensen. Zij verontschuldig-
de zich niet overal aan toe te komen!
Om 11.15 uur is het tijd om afscheid 
te nemen en rijden we naar het kin-
dertehuis “SF. Nicolae” wat eigen-
dom is van de staat en dat zich ook 
in Trusesti bevindt. Als we aanko-
men wordt ons direct verteld dat we 
geen foto’s mogen maken. Eenmaal 
op het terrein maken we toch wat 
foto’s en dan blijkt het toch niet 
erg te zijn. De kinderen die hier wo-
nen hebben geen ouders meer of de 
ouders kunnen niet meer voor hen 
zorgen. De jongens en meisjes wo-
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nen in aparte gebouwen. Het ziet er 
allemaal wat haveloos uit. Ze slapen 
met  z’n vieren of zessen op een ka-
mer. We delen de schoenendozen uit, 
waar jongens -en meisjes speelgoed 
in zit. Uit Ridderkerk brachten we een  
doos mee met allemaal autootjes 
erin. De jongens zochten met zorg 
de mooiste uit. We bezochten een 
meisjes eetzaal, waar in de hoek een 
emmer met dode kakkerlakken stond! 
De speeltoestellen hebben niet alleen 
een opknapbeurt nodig, maar moe-
ten ook gemaakt worden. De jongens 
hadden een bal in hun schoenendoos 
met een pompje. Al gauw werd er met 
ons een potje voetbal gespeeld. Het 
is weer tijd om afscheid te nemen 
van deze kinderen.
We gaan op weg over stoffige we-
gen met de nodige gaten richting 
Soldanesti. De tijd heeft daar stil 
gestaan. We gaan op bezoek bij dhr. 
Tudor die een pension heeft met de 
mooie naam Pensiunea “Fata Verde”. 
Wat mooie natuur betekent. De na-
tuur is daar ontzettend mooi. We 
krijgen een rondleiding door het 
pand. Het is heerlijk weer en we 
drinken buiten mineraal water met 
eigen gebakken paascake. Het is 
een hartelijke gastvrije ontmoeting. 
De tijd gaat snel en we rijden terug 
naar Pentru Tine, waar Diana met de 
tante van Sebastian weer een heer-
lijk maal heeft klaargemaakt. Na het 
eten hebben we met Sebastian en 

Diana gesproken. De kinderen had-
den Paasvakantie dus was het erg 
stil. 
Sebastian vertelde ons dat er rond 
middernacht speciale vieringen wa-
ren in de Orthodoxe kerken. Op deze 
Grote Zaterdag is de patriarch in 
een heilig deel van de kerk en men 
verwacht het licht van de opgestane 
Heer. Dat deelt hij uit aan de aan-
wezigen. Na het avondeten gaan we 
rond 23.30 uur naar een kerk in de 
buurt. Het ziet al gauw zwart van 
de mensen. Hele gezinnen met klei-
ne kinderen staan op het kerkplein 
en in de straat. Iedereen heeft een 
kaars vast. Sommigen hebben een 
mandje met brood bij zich. Er klinkt 
gezang uit de kerk die via luidspre-

kers te horen is op het plein. Wij heb-
ben een plekje vooraan om alles op de 
foto en video vast te leggen. Dan om 
twaalf uur: de klok gaat luiden en er 
klinkt trommelgeroffel. Dan komt de 
patriarch met een brandende kaars 
uit de kerk en mensen steken hun 
kaars aan die vlam aan. Het licht 
gaat als een lopend vuurtje rond. 
Dan loopt men in een processie naar 
het altaar buiten en de viering be-
gint. Als we terug zijn in het pension 
praten we na over deze bijzondere 
gebeurtenis. We liggen laat op bed, 
maar het was de moeite waard.

Paasmorgen
We zijn al vroeg op, want we zijn op 
deze eerste Paasdag om 8.30 uur 
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voor het ontbijt in Pentru Tine. Met 
elkaar bezoeken we om 9.30 uur de 
kerk. Het is hier de gewoonte dat de 
mannen en vrouwen apart zitten. De 
kinderen zitten met elkaar voor in de 
kerk. Er word gepreekt uit 1 Korinthe 
15:11. Sebastian is één van degene 
die hierover spreekt. Ook de jeugd 
heeft een belangrijk aandeel in de 
dienst. Om 12.00 uur is de dienst 
klaar en groeten we de kerkgangers.
In Pentru Tine wacht ons een heer-
lijke lunch door de tante van Diana 
helemaal voorbereid. We zijn verwend 
met een bord Bors de perisoare 
(soep met vleesballen) daarna kre-
gen we kip in een soort gelei en het 
bekende Roemeense gerecht sarma-
le en brood. Heerlijk! Ook konden we 
proeven van eigengemaakte wijn met 
een heerlijke afdronk.
Na de lunch gaan we terug naar 
het pension en rusten wat uit. Om 
18.00 uur gaan we weer naar de 
kerk waar een jeugddienst gehouden 
wordt. Er is veel zang, ook van de al-
lerkleinsten. Dit keer gaat het over 
het verhaal van de Emmaüsgangers. 
Bijzonder om mee te maken dat ve-
len een taak hebben in deze dienst. 
Na de dienst gaan we terug naar 
het pension en eten nog wat. We 
sluiten de dag af op de dameskamer 
en zoeken daarna ons bed op.

Tweede Paasdag
Om 7.45 uur ontmoeten we elkaar 

aan het ontbijt en vertrekken om 
8.40 uur naar Pentru Tine. We gaan 
deze morgen richting Havârna naar 
het plaatsje Gârbeni dat 20 km 
van de Oekraïense grens ligt. Een 
aardig stukje rijden, zeker als we 
merken dat de wegen daar slecht 
zijn. Net op tijd arriveren we bij het 
kerkje, waar we enthousiast ontvan-
gen werden door de dominee Marcel 
Groesu. Als groep zingen we in de 
dienst een paar liederen. De liede-
ren: Dit is de dag en Glorie Halle-
luja werd in het Roemeens door de 
aanwezigen meegezongen. Bijzonder 
was ook de 87 jarige violist die voor 
ons op zijn oude viool speelde. Aan 
Bert werd gevraagd om ook nog te 

spreken en Sebastian vertaalde zijn 
verhaal. Na de dienst gingen we met 
de hele gemeente (ongeveer 25 per-
sonen) op de foto. Na de dienst heb-
ben we de plaats bezocht waar de 
nieuwe kerk gebouwd gaat worden. De 
paaltjes waren al in de grond gesla-
gen en verschillende gemeenteleden 
waren meegekomen. De dominee no-
digde ons uit om te komen eten bij 
hem thuis. We genoten met elkaar 
van een uitgebreide maaltijd. Ook de 
violist was hierbij en we hebben met 
elkaar nog gezongen bij het eten.
Na het eten zijn we teruggereden 
naar Pentru Tine waar we Sebastian 
afzetten. De verdere dag hadden we 
geen verplichtingen en reden we naar 
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Soldanesti. Daar zochten we de 
vrouw op in haar schamele bestaan, 
die al haar vingers verloor bij een on-
geluk. We hebben haar een complete 
Bijbel gebracht, waar ze heel dank-
baar voor was. Ook geven we haar 
een voedselpakket. Meerdere men-
sen in dit dorp konden we blij maken 
met wat voedsel en Bijbels. Voor deze 
mensen een groot geschenk. Het is 
zo tegenstrijdig om daar te zijn tus-
sen deze mensen en te weten dat wij 
weer weg gaan. Blijde gezichten van 
kinderen als we ze ook een schoe-
nendoos geven met speelgoed en een 
kinderbijbel. Als we een schaapherder 
tegenkomen met zijn kudde worden 
we verrast. Hij pakt een lam bij de 
achterpoten en pakt hem op. Hij ge-
baart dat we dit lam mogen hebben 
om op te eten. We hebben het dier 
toch maar teruggegeven. Het werd 
een bijzondere middag.
’s Avonds hebben we met Diana en 
Sebastian gegeten omdat we de 
volgende dag alweer terug zouden 
rijden naar Cluj.

Oponthoud op de terugreis naar 
Cluj Napoca
Wat zijn deze mooie dagen snel ge-
gaan. De koffers zijn weer gepakt 
en we zitten om 7.00 uur aan het 
ontbijt. Diana en Sebastian zijn er 
om ons uit te zwaaien als we om 
8.00 uur met stralend weer wegrij-
den. We rijden lekker door. Het gaat 

te voorspoedig, want dan is er in-
eens oom agent die ons aanhoudt. 
Er is te hard gereden. Het stelt 
niet veel voor, maar hij wil papieren 
zien. We verstaan geen woord van 
wat hij zegt en er kan geen lachje 
van zijn gezicht af. Er wordt nog ie-
mand aangehouden, een Roemeen 
die Engels praat. Hij vertaalt wat 
de agent zegt. Als we direct betalen 
krijgen we 50 % korting. Uiteraard 
doen we dit, waarna de agent glim-
lachend terug loopt naar zijn auto. 
Na een half uur oponthoud rijden we 
weer verder en zijn alert.
De reis vordert en om 16.30 uur ko-
men we bij de apotheek van Rodica 
en Peter Morar aan. Wat zijn ze blij 
als ze ons zien. Rodica vertelt dat 

haar projecten op het gebied van 
de gezondheidszorg goed lopen. We 
maken kennis met drie jonge artsen.

Om 18.00 uur komen we aan bij 
“Ecce Homo”. We besluiten eerst 
wat boodschappen te doen, omdat 
we die avond een appeltaart willen 
bakken. We genieten van de maaltijd 
die voor ons gereed staat. Na de 
maaltijd beginnen we aan de appel-
taart die niet snel gaar wil worden, 
omdat de oven niet goed sluit. Uit-
eindelijk komt alles goed en zoeken 
we ons bed op.

Bezoek aan ouderen en gezinnen
Op deze laatste dag gaan we op 
bezoek bij sponsorgezinnen. Eerst 
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zijn we om 8.00 uur aanwezig bij de 
dagopening van Liviu en zijn team. 
Bijzonder als je zo je werkdag kunt 
beginnen. Na zang Bijbelstudie en 
gebed gaan de medewerkers aan het 
werk, maar wij gaan eerst ontbij-
ten. Na het ontbijt gaan we met een 
maatschappelijk werker op bezoek 
bij ouderen die in schrijnende om-
standigheden moeten leven. Op het 
eerste adres treffen we een oudere 
weduwvrouw aan. Haar gehandicap-
te zoon woont bij haar. Ze hebben 1 
kamer met een heel klein keukentje. 
Beiden komen zelden buiten vanwege 
psychische problemen.  
Op het tweede adres treffen we 
een oude vrouw aan die blind is. Ze 
heeft al twee zoons verloren. De 
derde zoon, die alcoholist is, leeft bij 
haar. Ze heeft het erg moeilijk, maar 
haar geloofsvertrouwen geeft haar 
kracht om door te gaan. Wij geven 

haar een voedselpakket waar ze heel 
dankbaar voor is. 
Voor het laatste adres die morgen 
bezoeken we een oude vrouw die met 
haar dochter samenwoont. Ze heb-
ben door ziekte veel moeite om rond 
te komen. De moeder heeft ook een 
hartkwaal en ziet er slecht uit. Het 
voedselpakket wordt hier ook dank-
baar in ontvangst genomen en we 
krijgen een kus als dank. De doch-
ter die pas tot geloof is gekomen 
krijgt een Johannes evangelie. Som-
mige ouderen leven in een ruimte wat 
eerst een stal was. Bouwvallig, klein 
en donker. Oude lappen op bed als 
dekens en kleden aan de muur om 
de slechte muren te verbergen. Er 
hangt een hele muffe geur. Mensen 
zien ons bezoek als gebedsverhoring. 
Daar worden we stil van.
Na de lunch bij “Ecce Homo” gaan we 
weer op bezoek bij andere sponsor-

gezinnen. Ook voor deze gezinnen ne-
men we spullen uit Holland en voed-
selpakketten mee.
Voor het eerste adres komen we in 
een chique wijk. Geen armoede zou 
je denken. We liepen een zijwegge-
tje in dat wat af liep naar beneden. 
We moesten over stukken steen en 
vuil heen stappen en ineens zagen 
we een bouwval, wat toch een huisje 
bleek te zijn. De mensen die hier wo-
nen hebben heel wat meegemaakt in 
hun leven. Het is zo triest te zien 
hoe groot hier het verschil is tussen 
arm en rijk.
Ons volgend adres betreft een oude-
re vrouw die voor haar nichtje zorgt. 
Familie is weggevallen en ze leven in 
erbarmelijke omstandigheden. Het is 
mooi te zien hoe er door dit gezin te 
sponsoren er hulp geboden kan wor-
den om de lasten voor deze mensen 
wat te verlichten.
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Het laatste gezin woont vijf hoog in 
een flat. We ontmoeten een alleen-
staande moeder met vijf kinderen. 
Haar ouders wonen bij haar in. Een 
treurige situatie, want haar 14 jarige 
zoon heeft leukemie en moet beginnen 
met chemotherapie. Ze heeft weinig 
geld en via “Ecce Homo” word dit ge-
zin begeleid. De opa heeft geen benen 
en was vijf jaar niet buiten geweest. 
Twee sterke vrijwilligers hebben hem 
naar beneden gedragen en in een park 
in het gras gezet. Hij vond het zo fijn 
om het gras te kunnen voelen dat hij 
zei: ”laat mij hier maar zitten”. Wat 
kun je daarop zeggen? Wij delen de 
voedselpakketten uit en kinderbijbels. 

Oude ontmoetingen
Na het avondeten en de koffie beslui-
ten we om nog te gaan wandelen met 
elkaar. Bert en Wim weten dat er nog 
een ander kindertehuis is genaamd 
Bethanië, waar ze de leiding jaren 
geleden hebben ontmoet. Om 21.30 
uur bellen we aan en eerst blijft het 
stil, maar dan gaat de deur open. 
Nico en Rita waren zeer verrast met 
ons bezoek. We werden binnen uitge-
nodigd en kregen allerlei zoetigheden 
voorgezet. De kinderen maakten mu-
ziek voor ons en met elkaar zongen 
we enkele liederen. Oude herinne-
ringen werden opgehaald. Wat een 
warm onthaal zo onverwacht. Moe 
van alle indrukken die dag gingen we 
onze laatste nacht in.

De terugreis
We waren om 7.15 uur opgestaan en 
woonden de dagopening bij. Er werd 
speciaal voor onze terugreis gebe-
den. Alle medewerkers gingen weer 
aan het werk en wij gingen ontbijten.
Om 11.00 uur gingen we gezamenlijk 
op de foto met het hele team van 
“Ecce Homo”. Daarna namen we af-
scheid en Liviu bracht ons naar het 
vliegveld. We waren vroeg genoeg. We 
gingen door de douane. Iedereen kon 
door behalve Leo, die wilden ze toch 
nog even fouilleren! Gelukkig mocht 
hij ook door. Om 12.40 uur was het 
zover en ons toestel kwam los van 
de grond en we zagen de stad Cluj 
onder ons verdwijnen. In het vlieg-
tuig zetten we onze klok weer een 

uur terug. We hadden wat turbulen-
tie, maar om 14.10 uur landden we 
veilig op Hollandse bodem. Zonder al 
te lang te moeten wachten kwamen 
we door de douane heen. Cobie en 
Geert stonden ons al op te wach-
ten en heten ons welkom thuis. We 
reden weer naar Alblasserdam waar 
we met elkaar de reis afsloten. Bert 
las uit Handelingen 27 en eindigde 
met dankgebed.
We kunnen terug kijken op een hele 
mooie gezegende reis vol verrassen-
de momenten en mooie ontmoetin-
gen. We mochten Gods Hand zien in 
de ontwikkelingen van de projecten. 
Ook als groep hebben we een goede 
tijd gehad met elkaar. Dankbaar zien 
we hierop terug.
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Deze keer willen wij onze sorteersters eens flink in het zonnetje zetten. Het 
is onvoorstelbaar hoeveel werk deze dames verzetten. Alle kleding die ge-
bracht wordt, wordt wekelijks uitgezocht en gesorteerd. Degenen die wel 
eens bij een vrachtwagen laden aanwezig zijn geweest weten wat een enorme 
hoeveelheden dozen kleding er ingepakt worden. Het moge duidelijk zijn dat 
ze er in Roemenië ontzettend blij mee zijn dat alles zo keurig gesorteerd 
aangeleverd wordt. Op de dozen staat in het Roemeens vermeld of het da-
mes, -heren of kinderkleding betreft. Er wordt zelfs onderscheid gemaakt in 
zomer –en wintergoed. Aparte dozen / zakken met schoenen, dekens gordij-
nen en wat niet al. Die zakken met dekens e.d. worden bij het laden gebruikt 
om de “gaatjes” op te vullen. Bij het laden gebeurt het nogal eens dat er 
vanuit de vrachtwagen luidkeels om zakken gebruld wordt. Het kan niet mis-
sen: er is altijd wel iemand die quasi onschuldig vraagt: “welke zakken”!
Er wordt met twee ploegen gewerkt. Joke van der Weiden en Roelie Gou-

Sorteersters in  het zonnetje

Jannie Vermeulen

Henrieke Moree

Leni van Spronsen

Roelie GouweloosRoza van den Boogaart Sanne van Drunen Trudy Treurniet
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weloos hebben ieder een sorteergroep. Hierdoor hoeven de dames niet 
iedere week te sorteren. We zijn de sorteersters veel dank verschuldigd. 
De meeste dames sorteren al vele jaren. En dat het hele jaar door. Dit 
mag er wel bij gezegd worden omdat het ’s winters geducht koud kan 
zijn in de loods, waar geen verwarming is. Met een hete luchtblazertje 
probeert men de kou dan te verdrijven, wat natuurlijk ondoenlijk is in de 
grote loods. Dan maar steeds eventjes de handen ervoor!
De dozen die gereed zijn worden in de loods opgeslagen. Te beginnen 
boven op de zolder om dan vervolgens steeds lager te “zakken”. Voor dit 
opstapelen van de dozen is “mankracht” nodig. We zijn dan ook erg blij 
dat enkele vrijwilligers zich hiervoor beschikbaar stellen.
Vanaf deze plaats zeggen wij allen die dit werk mogelijk maken heel, heel 
hartelijk dank. Zonder de sorteersters zouden de transporten (in deze 
vorm) niet mogelijk zijn.

Sorteersters in  het zonnetje

Sanne van Drunen Mevr. P. Gouweloos Heleen Uittenbogaard Wil  Velthuizen

Joke van der Weiden

Jeichien Bakker

Nel Huizer

Hans Gouweloos Dirk Velthuizen
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Nieuw op onze verkooptafel

Roemeense boekenleggers
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Terugblik

Verkoop kerststerren en cyclamen
Op 12 en 13 december 2014 was het weer zover. Deze  traditionele verkoping is niet meer weg te denken. Zowel 
in de Riederborgh te Ridderkerk als in woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen werden de kerststerren / cy-
clamen aan de man gebracht. Veel mensen uit onze achterban wisten ons weer te vinden. De opbrengst was 
beduidend meer dan vorig jaar: het prachtige bedrag van € 871. Dit bedrag is incl. de kaartverkoop van mevr. 
Pieplenbosch ad € 40. Met dank aan onze bestuursleden Joke van der Weiden en Roelie Gouweloos. Ook een 
woord van dank aan onze vrijwilligsters Nel Lagendijk, Dicky Anvelink en Jannie Vermeulen.  

Informatieavond 13 januari 2015

Door ziekte van onze voorzitter nam ons algemeen 
adjunct, Roelie gouweloos, de honneurs waar. Na het 
lezen van Psalm 67 en het lezen van een stukje uit 
een Bijbels dagboek ging zij voor in gebed. Iedereen 
werd van harte welkom geheten. Aan de hand van 
een presentatie vertelde Floor Verweij over de reis 
die van 2 t/m 9 oktober 2014 gemaakt is. Ook werd 
een filmpje getoond waarop het laden van de vracht-
wagen d.d. 21 november 2014 te zien was. Enige hi-
lariteit ontstond in de zaal toen we zagen dat de Roemeense bij rijdster, die behulpzaam enige takken opzij 
wilde trekken, niet oplette en ruggelings in de moddersloot viel! Hierna was er pauze met koffie of thee.  Na 
de pauze werd een zeer indrukwekkende film vertoond van bovengenoemde reis. Floor Verweij, de maker van 
de film, werd hartelijk bedankt voor het vele werk wat hij hieraan  besteed heeft. Hierna werden nog enkele 
vragen beantwoord. De avond werd met gebed afgesloten. De 45 aanwezigen waren erg onder de indruk van 
alles wat er deze avond getoond en verteld was. De avond bracht het schitterende bedrag op van € 472,85. 
Dit bedrag is inclusief € 20 verkooptafel en € 120 verkoop kaarten.
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Op zaterdag 2 mei vond de eerste 
verkoop plaats van geraniums en 
perkplanten op het Jorisplein te 
Ridderkerk. Het was prachtig weer 
die dag. Dit was ook te merken 
aan de verkoop. Er werd voor een 
bedrag van € 742 verkocht. Op 9 
mei werden de planten wederom 

aan de man gebracht. Dit keer 
was het weer beduidend min-
der. Ook dit was aan de verkoop 
te merken. Deze dag bracht € 
470,05 op. Al met al bracht deze 
verkoop het mooie bedrag op van 
€ 1212,05.

Verkoop geraniums en perkgoed

Presentatie Hersteld Hervormde Kerk te Boven Hardinxveld 
Op 19 februari 2015 heeft ons bestuurslid Cees van der Steldt 
een presentatie verzorgd voor de bejaardenmddag, in de Her-
steld Hervormde Kerk te Boven Hardinxveld. Aan de hand van 
powerpoint en een film van de Roemeniëreis kregen de bezoekers 
een beeld van het werk wat we in Roemenië mogen doen. Ze waren 
zeer onder de indruk van het vele in werk in Roemenie. de Collectie 
heeft het mooie bedrag van € 152,50 opgebracht voor ons werk in 
Roemenië. 

Fotomiddag in 
de Riederborgh
Als activiteit heeft Leni Nug-
teren op 19 mei 2015 een 
fotomiddag gehouden in de 
“Riederborgh”. Er was een 
goede opkomst van bewoners, 
familieleden en vrijwilligers. Leni,  
die mee geweest is met onze 
laatste Roemenië reis, heeft 
fijn kunnen vertellen over de 
belevenissen tijdens deze reis. 
Enerzijds werd soms gela-
chen over grappige voorvallen. 
Aan de andere kant werd er 
meegeleefd bij het zien van de 
erbarmelijke omstandigheden 
waarin de arme ouderen en de 
arme gezinnen moeten overle-
ven. De mensen zagen dat de 
goederen echt op de plaats van 
bestemming komen. Met elkaar 
werd nog gesproken over onze 
zegeningen en de dankbaarheid 
in Roemenië om een Bijbel of 
een droge woning. De mensen 
waren erg onder de indruk en 
gaan weer gemotiveerd verder 
met verzamelen en breien voor 
onze naasten in Roemenië. Leni 
mocht de gebruikelijke gift van 
€ 35,00 ontvangen voor ons 
werk in Roemenië.
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Dia presentatie in Streefkerk

Ons bestuurslid Joke van der Weiden werd gebeld vanuit 
Streefkerk met de vraag om op  2 maart in de “Stre-
venaer” een dia presentatie te houden. Ze hadden de 
informatie via de PCOB Alblasserdam (Protestants 
Christelijke Ouderen Bond). Samen met onze vrijwilliger 
Floor Verweij toog men naar Streefkerk. Hier werd een 
indrukwekkende film van een Roemenië reis vertoond. 
Aan de hand van een dia presentatie vertelde Floor de 
nodige bijzonderheden en achtergronden van de reis. 
Het zaaltje zat bijna vol en er was veel interesse voor 
ons beeldmateriaal. Een mooie gift van €100 mocht in 
ontvangst genomen worden. Ook werden nieuwsbrieven  
achtergelaten voor de aanwezigen. We kunnen terugzien 
op een bijzonder goede avond.

Ouderenmiddag 
Slikkerveer
Op 14 april 2015 is er een ouderenmiddag 
gehouden in de Ger. Gemeente te Slikkerveer. 
Ons bestuurslid Arie Velthuizen heeft samen 
met onze vrijwilliger Floor Verweij  een informa-
tiemiddag verzorgd. Men was diep onder de 
indruk van hetgeen getoond en verteld werd. 
Dit blijkt wel uit het bedrag wat door de 18 
aanwezigen in de collectezak werd gedaan. Een 
bedrag van maar liefst € 152,50.

Informatiemiddag ‘Parkzicht’
Sliedrecht  
Op 29 april 2015 was ons bestuurslid Roelie Gouweloos 
te gast in ‘Parkzicht’ te Sliedrecht. Hier werd een korte 
film vertoond van ons werk in Roemenië. Wat we zoal 
gedaan hebben in de afgelopen jaren en waar we nog 
steeds mee bezig zijn. Ook konden de mensen zien wat 
er aan een transport vooraf gaat.
Na de pauze konden de bewoners een reisverslag zien 
van de najaarsreis 2014.
  
Het was stil in de zaal toen het afgelopen was. De 
mensen waren diep onder de indruk. Nadat er nog het 
één en ander verteld werd, konden ze nog langs een ver-
kooptafel en daarna gingen ze terug naar hun kamers. 
Roelie mocht een envelop in ontvangst nemen

Als U misschien een 
invulling zoekt voor een be-

jaarden middag -of avond of 
kerkelijke verenigingen, neem 
dan gerust contact op met 

Roeli Gouweloos. 
(zie colofon)
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Singelkerk 
te Ridderkerk
t.b.v.  Stichting 
Draagt 
Elkanders Lasten

Jubileumzangavond

20 Jaar
D.V. zaterdag 10 oktober

   

M.m.v. Jong gemengd koor Rejoice
o.l.v. Jan Peter Teeuw

Kinderkoor De Sleutel
o.l.v. Jojanneke Breevaart

Piano:  William Leenheer
Harp:  Elsbeth Verheij

Sprekers:  Liviu Balas en Sebastian Mariniuc
Leiding: Ds. C. van den Berg

Stichting 
Draagt 
Elkanders Lasten

Collecte:  Hulpverlening Roemenië en GZB
Aanvang:  19.30



23

   

Zoals te doen gebruikelijk organiseren we weer een informatieavond. Het is een niet meer weg te denken gewoonte 
om na iedere Roemeniëreis zo’n avond te organiseren. Op deze avond wordt u weer helemaal bijgepraat over alle 
ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van onze hulpverlening aan de meest kansarmen in Roemenië. Aan 
de hand van een video en een presentatie maken we u deelgenoot van de reis die van 9 t/m 16 april jl. gemaakt is. 
Het is een ongelofelijk indrukwekkende reis geweest. Met behulp van een presentatie zullen wij u meer bijzonderhe-
den vertellen van de bezochte projecten en de zeer schrijnende situaties van de bezochte gezinnen en ouderen. 
We kunnen u vast verklappen dat we beelden laten zien die we nog nooit vertoond hebben! Dit mag u beslist 
niet missen! Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om deze avond te bezoeken en van uw belangstelling blijk te 
geven. Neem gerust familie, vrienden en kennissen mee. Aan het einde van de avond wordt er een collecte gehou-
den, terwijl de verkooptafel ook aanwezig zal zijn.

 

Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten

D.V. dinsdag 7 juli 2015 

Plaats: de “Riederborgh”

Boksdoornstraat 2 

te Ridderkerk

Aanvang: 19.45 uur

Verwarmingsketels gevraagd
Regio Alblasserdam/Ridderkerk

Mocht u uw radiatoren, verwarmingsketel  of  boiler binnenkort gaan vervangen, wilt u ons dan een seintje 
geven? Wij verzamelen namelijk de gebruikte ketels en boilers ten behoeve van stichting “Draagt Elkanders 
Lasten”. De opbrengst van de gestripte ketels /boilers draagt bij aan de bekostiging van de hulptranspor-
ten.
U kunt contact met ons opnemen via de heer B. Malda via de volgende telefoonnummers: 06-44547384
of 078-6918967. Wij halen de radiatoren,  ketels en/of boilers dan z.s.m. bij u op.

Verwarmingsbedrijf Okkerse uit Dordrecht en  Hol uit Nieuw Lekkerland leveren regelmatig ketels voor onze 
stichting. Weet er soms iemand ook een verwarmingsbedrijf die oude CV ketels aan ons zou willen schen-
ken? Ook hiervoor kunt u contact  opnemen met de heer B. Malda via bovenstaande telefoonnummers.

Het bestuur

23

Stichting 
Draagt 
Elkanders Lasten
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Het was weer een heel spektakel. Het was prima 
weer om te laden en vele handen maken licht werk. 
Een flinke ploeg vrijwilligers staken de handen uit 
de mouwen. Allen die geholpen hebben heel hartelijk 
dank. Het betrof voor ons dit keer een deel trans-
port. De voorste wagen was bestemd voor onze 
stichting. De aanhanger was gevuld door stichting 
“Zie de Mens” uit Strijen. Het transport was be-
stemd voor de Roemeense stichting “Pentru Tine” 
te Botosani. 

27 mei 2015

Goederentransport

Ook dit jaar zijn de collectanten met 
de collectebussen langs de huizen ge-
gaan. In de periode van 1 t/m 13 de-
cember  gingen er 85 collectanten  de 
wijken in. Het bestuur werd in deze ook 
niet ontzien en collecteerde de wijken  
t’Zand  en het Centrum. Twee weken 
lang en dan 4 avonden per week ging 
er een groepje bestuursleden “op pad”.
Alle collectanten vanaf deze plaats 

heel, heel hartelijk bedankt voor jullie 
inzet. Het was hartverwarmend. Ook 
een woord van dank aan Linda Nug-
teren (wijkhoofd Slikkerveer). Zij heeft 
haar uiterste best gedaan om maar 
liefst 25 collectanten te charteren! 
Ondanks regen, hagel en harde wind 
mogen we terug kijken op een zeer ge-
slaagde actie.
Het prachtige bedrag van € 5.287,53 

kon naar de bank gebracht worden.
Dit bedrag komt geheel ten goede voor 
kinderhulp in Roemenië.
U kunt ook een bijdrage leveren in de 
vorm van 1 of 2 avonden collecteren. 
Het geeft u veel  voldoening. Schroom 
niet om contact op te nemen met ons 
bestuurslid Roelie Gouweloos. Voor alle 
wijken kunnen er nog mensen gebruikt 
worden !!

Huis aan huis collecte 2014



25

COLUMN
Tekst: Gerrit Geefgraag

Collecteren
Het was weer zover. De jaarlijkse 
huis-aan-huis collecte voor onze 
stichting. Ik hoop dat u zich na het 
lezen van dit stukje direct aan-
meldt als collectant voor D.V. de 
volgende collecte in december! Voor 
de eerste twee weken van decem-
ber jl. was een  vergunning afgege-
ven om in Ridderkerk te collecteren. 
Het was weer een waar genoegen. 
Allereerst het weer. De eerste da-
gen stond er een ongelofelijk koude 
snijdende wind met gevoelstem-
peraturen van ver  beneden nul. 
Gelukkig was het toen nog droog. 
Dit veranderde echter spoedig. De 
overige dagen regen, regen en nog 
eens regen. Enkele hoosbuien gin-
gen zelfs gepaard met hagel. Ver-
der de ontmoetingen aan de deur. 
Heerlijk. De smoezen die soms ver-
zonnen worden om niet te geven. 
Het is moeilijk om die mensen over 
de streep te trekken. Ja, sorry, ik 
heb alleen maar groot geld……….. 
geen bezwaar hoor, dat mag u ook 
geven……….. Sorry, ik heb geen 
klein geld in huis…………… geen 
bezwaar hoor, u mag ook groot 
geld geven……………Het spijt 

me ontzettend, maar ik heb echt 
geen geld in huis…………. geen  
bezwaar hoor, ik zal u ons rekening-
nummer geven, dan kunt u een be-
drag overmaken………… (Zonder 
nog iets gezegd te hebben)……….
Ik heb al gestort…….. fijn dat u 
dat al gedaan hebt, ik hoop dat u 
op het juiste rekeningnummer ge-
stort hebt………. 
Het is te begrijpen dat er “wisse-
lende contacten” zijn. Wat, een col-
lecte? Ik geef niks, aan niemand! Ze 
komen mij ook geen geld brengen. 
Wat, een collecte voor Roemenië? 
Daar heb ik mijn buik van vol!
Een andere zaak waar je “tegen-
aan loopt” is het feit dat er steeds 
meer mensen ’s avonds de deur 
niet meer open doen. Bij de laag-
bouw heb je daar niet zo’n last van. 
Bij de zogenaamde “drive-in” wo-
ningen wordt het al lastiger. Om de 
deur open te doen moet men toch 
naar lagere regionen afdalen. De 
communicatie verloopt veelal via 
een intercom. Ja, zeg, ik zit net aan 
tafel, daar kom ik niet voor naar 
beneden. Echt moeilijk wordt het 
om in een flat te collecteren. Je 
komt er bijna niet meer binnen. Je 
belt bij een willekeurig nummer aan 
en je steekt je verhaal af dat je wilt 
collecteren en vraagt of men alstu-
blieft de deur wil openen. Steevast 
klinkt het door de intercom: we la-

ten ’s avonds geen personen toe. 
Dit hebben we met de bewoners 
afgesproken. Maar de volhouder 
wint meestal. Dan maar een ander 
nummer geprobeerd….. en nog een 
ander….. en nog een ander……..
Soms heb je geluk dat er net ie-
mand naar buiten komt………
Het is niet alleen maar kommer en 
kwel. Er gebeuren ook grappige din-
gen. Je belt aan. Op de bovenver-
dieping zwiept een raam open. Een 
stem brult: “Kun je niet lezen”? Ik 
dacht het wel meneer. Wat staat 
er dan op de deur? Even kijken: Fa-
milie Jansen. Nee man….. boven de 
bel! Het is erg donker meneer, even 
goed kijken…….. Oh, een stickertje: 
geen collectes! Sorry meneer, nog 
een fijne avond gewenst. Anderzijds 
bel ik aan en zie tot mijn schrik de 
ondertussen bekende sticker: geen 
collectes! Een meneer doet open, 
pakt gelijk zijn portemonnee en 
geeft een behoorlijke gift. Verbaasd 
maak ik hem opmerkzaam op de 
sticker, waarop deze meneer zegt: 
Oh, dat stickertje zit er nog op van 
de vorige bewoners. Ik moet het nog 
weghalen!  
Als alle collectanten hun collecte-
bus hebben ingeleverd en het eind-
bedrag van ruim € 5000 bekend 
wordt geeft dit een enorme voldoe-
ning. D.V. volgende keer ben ik weer 
van de partij. U ook?
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Winteractie 2015

Want Ik ben hongerig geweest, en gij 
hebt mij te eten gegeven; Ik ben dor-
stig geweest, en gij hebt mij te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij 
hebt mij geherbergd.  Ik was naakt, en 
gij hebt mij gekleed; Ik ben krank ge-
weest, en gij hebt mij bezocht; Ik was 
in de gevangenis, en gij zijt tot mij ge-
komen (Matth. 25: 25-26)

Met alle giften die we ook dit jaar 
weer mochten ontvangen voor de on-
dertussen niet meer weg te denken 
winteractie, konden we het schitte-
rende bedrag van € 4000 overma-
ken op de rekening van  “Ecce Homo”. 
Deze Roemeense organisatie voerde 
deze actie uit. De maatschappelijk 
werkers zorgden samen met menig 
vrijwilliger voor inkoop, samenstel-
ling en distributie van de voedsel-
pakketten. Uiteraard kwamen er 
extra kosten bij voor transport en 
dergelijke, maar er waren nog enkele 
Nederlandse -en een Engelse orga-
nisatie die deze actie sponsorden. 
Daardoor konden de kosten gedekt 
worden. Vanuit Roemenië ontvingen 
we hier een uitgebreide verantwoor-
ding over.

346 Gezinnen kregen een voedsel-
pakket en een doos met kleding. In 
zo’n pakket zat onder meer rijst, 
groentesauzen, ingeblikte groen-
ten, olie, suiker, witte bloem, maïs-
meel en boter.  Ze werden verspreid 
in: Alba lulia, Botosani, Cluj-Napo-
ca, Simleu Silvaniei, Targa Jiu, Ti-
misoara en Turda.

Naast het verslag van organisatie 
Ecce Homo ontvingen we van diver-
se maatschappelijk werkers uit de 
verschillende Roemeense steden 
eveneens een verslag. Hierin lezen 
we over de enorme blijdschap en 
dankbaarheid die deze pakketten 
teweeg brengen. Maar ook lezen 
we over bijzonder schrijnende si-
tuaties. De winter is voor de arme 
Roemeense bevolking de moeilijkste 
tijd van het jaar. Een voedselpak-
ket is dan meer dan welkom. 

Vanuit Botosani bericht de maat-
schappelijk werker over een groot-
moeder die twee kleinkinderen op-
voedt, die door hun moeder in de 
steek gelaten zijn. De grootmoeder 
heeft grote gezondheidsproble-
men en ontvangt een gering bedrag 
vanuit een sociale uitkering van de 
overheid. Doordat zij in de winter 
genoodzaakt is om hout te kopen 
voor warmte, blijft er geen geld over 
voor voedsel. Eén van de twee kin-
deren gaat naar school. Op school 
krijgen de kinderen melk en een kra-
keling. De grootmoeder hoopt dat 
haar kleinzoon in staat is om, als 
er kinderen zijn die de melk en de 
krakeling afslaan, deze mee te ne-
men naar huis. Dan heeft zijn zusje 
ook wat te eten en te drinken!

In een ander verslag lezen we over 
een moeder die geheel overstuur 
de maatschappelijk werker belt. 
Het duurt een hele tijd voordat de 
maatschappelijk werker de moeder 

tot bedaren brengt en hoort wat 
er nu aan de hand is. De moeder 
had zojuist een brief overhandigd 
gekregen waarin stond dat ze 
deze maand geen geld zou ontvan-
gen. Voor haar invalide zoon kreeg 
zij een uitkering, maar doordat er 
bepaalde formulieren door de me-
dici niet of te laat waren ingevuld, 
kreeg zij geen geld. De moeder 
verwachte juist dat zij deze dag 
geld zou ontvangen en nu kreeg 
zij niets. Ze had nu geen geld om 
voedsel voor haar kinderen te ko-
pen en was ten einde raad. Toen 
de moeder hoorde dat het voed-
selpakket onderweg was laat het 
zich raden hoe dit als een zegen 
ervaren werd.

We lezen in het verslag van de 
maatschappelijk werker van Alba 
lulia ook over gezinnen, waarbij de 
kinderen met een lege maag naar 
school gaan. Hun enige “lunch” is 
de melk en de krakeling die ze op 
school krijgen. Daarom, zo schrijft 
de maatschappelijk werker, is het 
voedselpakket als een adem zuur-
stof. De gezinnen ervaren de ont-
vangst van het voedsel en kleding 
als een verhoring van het gebed: 
“Geef ons heden ons dagelijks 
brood”. Zij danken God voor de 
zorg voor hen en zij danken God, 
dat Hij harten van mensen opent 
die besloten hebben om de hon-
gerige te voeden en de naakte te 
kleden.
Vanaf deze plaats willen we ieder-
een hartelijk bedanken die deze 
winteractie hebben mogelijk ge-
maakt.

een groot succes
Gezinssponsoring
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een groot succes

Naast de gezinssponsoring 
worden door Ecce Homo sinds 
enkele jaren ook ouderen ge-
sponsord. De armoede onder de 
veelal alleenstaande ouderen 
is bijzonder schrijnend. Tijdens 
onze laatste Roemenië reis heb-
ben wij enkele van deze ouderen 
bezocht. We zijn geschokt door 
deze bezoeken. 60 Ouderen wor-
den permanent gesponsord. Tij-
dens de moeilijke wintermaan-
den kregen deze 60 ouderen 
een voedselpakket. Voor een ne-
gental ouderen is de rekening 
voor gas, water en elektriciteit 
betaald. Voor een zestal oude-

ren werden de rekeningen voor 
medicijnen betaald. Veel ouderen 
hebben last van ernstige hoge 
bloeddruk klachten. Voor 25 
ouderen is een (pols)bloeddruk-
meter aangeschaft. Dan zijn er 
nog ouderen die helemaal geen 
familie of contacten hebben of 
dermate gezondheidsklachten 
hebben dat zij niet meer mobiel 
zijn. Voor een zevental ouderen is 
daarom een radio aangeschaft. 
Zij kunnen daardoor nieuws en 
christelijke zenders beluisteren. 
Als bestuur hebben we besloten 
om voor deze actie € 1000 over 
te maken. Doordat ook enkele 

andere organisaties deze actie 
hebben gesteund kan het boven-
staande bekostigd worden.

Behalve gezinsspon-
soring is het nu ook 
mogelijk een oudere te 
sponsoren. Het spon-
sorbedrag bedraagt 
eveneens € 25 per 
maand. Voor inlich-
tingen verwijzen wij u 
naar onze voorzitter 
(zie colofon).

Ouderensponsoring
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Spaarpot
Anouk en Sanne Tronchet hebben hun 
spaarpot “omgekeerd” voor de winteractie. 
Fantastisch dat jullie zo begaan zijn met 
hen die het zoveel minder hebben dan wij. 
Ook namens de arme gezinnen in Roemenië 
ontzettend bedankt voor jullie gulle gift. Fijn 
dat jullie vader en moeder het tot een mooi 
bedrag hebben afgerond. 
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Van de penningmeester

Zoals  gebruikelijk in deze nieuwsbrief 

een verantwoording van de financiën over  

het jaar 2014. We zijn dankbaar dat we 

weer  een positief resultaat kunnen laten 

zien  over het jaar dat achter ons ligt. 

We zijn dankbaar dat u ons in het afge-

lopen jaar bent blijven steunen.  Zonder 

uw hulp kunnen we de gezinnen het meest 

nodige in hun moeilijke omstandigheden 

niet geven. Het project  Pentru Tine blijft 

groeien mede dank zij uw steun. 

Dit jaar hopen we als stichting 20 jaar 

werkzaam te zijn in Roemenië. We hopen 

hier  D.V. in oktober bij stil te staan tij-

dens een jubileum zangavond in de Sin-

gelkerk te Ridderkerk waar Liviu Balas, de 

directeur van Ecco Homo en Sebastian 

van Pentru Tine aanwezig zullen zijn. Heel 

veel is er gebeurd in die afgelopen 20 jaar 

. We hebben iedere keer weer, ook als er 

soms zorgen waren, mogen ervaren dat 

er een God is die zorgt en veel zegen op 

het werk heeft gegeven in al die jaren.  

We hopen ook in het komende jaar op uw 

steun in welke vorm dan ook te mogen re-

kenen en zeggen u bij voorbaat dank daar 

voor.
 

Financieel overzicht 2014

Saldo per 31-12-2013  €  24.251,49

Inkomsten:
Bus Pentru Tine 10.501,41  
Acties     4.951,62
Huis aan huis collecte 5.300,00
Sponsoring 18.343,41
Giften/algemeen 11.661,09
Giften/transport 909,50
Presentaties 886,72
Kindersponsoring 2.740,00
Rente 161,57
Evangelisatie 1.000,00 
Hulpgoederen 13.255,00
Voedselpakketten 3.703,10
Pentru Tine 825,00
Nieuwsbrief 1.385,00
                             -----------
Totaal €  75.623,42 
                                     
                           

Uitgaven:
Voedsel 4.662,93
Acties 1.996,79
Sponsoring 20.293,30
Transport 2.657,43
Kindersponsoring 3.360,00 
Bus Pentru Tine 17.6 44,79               
Opslag 2.724,00 
Nieuwsbrief 1.748,32     
Penrtu Tine 9.778,00
Administratie 274,07
Kosten bank 383,51
Diversen 553,65
Evangelisatie 500,00 
Hulpgoederen 13.255,00
                              
Totaal  €   79.831,79   

Saldo per 31-12-2014    € 20.043,12                             
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Onze merken zijn o.a.
Dames: Gerry Weber, Frank Walder,  
Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady
Heren: Gaastra, For Fellows, Digel,  

VANGUARD, Olymp, Meyer, Ten Cate

Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC  Ridderkerk  

Telefoon 0180 - 42 55 77  E-mail putfashionstore@telfort.nl  

Website www.putfashionstore.nl

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders:

Help
ons 

helpen
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Dam 52-54

2951 GB Alblasserdam

Tel. 078 - 691 63 03

Noordenweg 69, 2984 AG Ridderkerk, Tel.: 0180 - 49 67 67

• verf • gordijnen 

 • raamdecoratie 

• vloerbedekking 

 • behang • glas

Rapenburg 5
2952 AP Alblasserdam
Phone +31 (0)78 6911004
Email info@nugterentransport.nl
Internet www.nugterentransport.nl
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