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Inhoud

Deze keer een Nieuwsbrief met wat minder pagina’s. In oktober hebben 
we nog een extra dik jubileumnummer verspreid en daarom nu alleen 
dit nummer om even “bij te praten”. Het is al weer bijna Kerst en mogen 
dan de geboorte van Jezus Christus herdenken.  Kort willen we hier stil-
staan bij Jesaja 9 : 5a: 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
God laat Jesaja in de toekomst zien, hij is ziener. Zo heeft Jesaja, die de 
zieke koning Hizkia zo rijk kon vertroosten, in zijn troostboek ook profe-
tisch met scherpe, vooruitziende geloofsblik gesproken over de geboorte 
van de beloofde Zoon van David, Zoon van God. Duidelijker worden de 
voorzeggingen van de Persoon en het werk van de Beloofde. Hier wordt 
gezegd dat Hij als Kind geboren zou worden en ergens anders zegt Jes-
aja zelfs dat de maagd zwanger zal worden en een Zoon zal baren(7:14). 
Als Kind kwam Hij ter wereld, omdat we als kinderen al verloren liggen. 
Maar Hij zou niet zijn als Kaïn of Simson of Joas, of wie dan ook! Hij zou 
een rein Kind zijn. Zonder tussenkomst van de man zou Hij geboren wor-
den uit Maria. Hij zou als Zoon Zijn Vader niet beschamen, maar ook de 
Zijnen niet! Jesaja tekent Hem als de gift van de Vader, de Gave van Bo-
ven. En dat is ook zo, maar het komt op de beleving aan en daar spreekt 
de profeet nu van : Gegeven, gegeven aan ons! Wie zijn die ons? Dat on-
trouwe volk, nochtans het volk der belofte, dat met Nehemia en Daniël 
en al die andere adventskinderen moet belijden: wij hebben gezondigd. 
God schenk Zijn Zoon door Woord en Geest in de weg van verootmoedi-
ging. Dat we dat allemaal mogen ervaren!

U leest verder in deze nieuwsbrief onder andere over onze reis naar Roe-
menie in verband met het 25 jarig jubileum van Ecce Homo. 
Ik wil uw aandacht speciaal vragen voor de jaarlijkse voedselactie die we 
zoals ieder jaar ook nu weer houden. Weet dat gezinnen en ouderen hier 

Wim Klippel 

Van de voorzitter

enorm mee geholpen worden in de moeilijke winter-
periode. We hebben al meerdere keren gehoord en 
gemeld dat mensen Gods voorzienigheid hierin zien 
omdat ze hun kinderen moeten zeggen dat ze voor 
de volgende dag geen eten meer hebben. Wat een 
verwondering als er dan een sociaal weker voor de 
deur staat met een voedselpakket. HELP U MEE?
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en een voor-
spoedig 2016.

In Memoriam

Op zaterdag 20 juni 2015 is overleden de 
heer D. Velthuizen. Mijnheer Velthuizen 
heeft jaren, samen met zijn vrouw, meege-
holpen met het uitsorteren van de kleding en 
schoenen die bestemd waren voor Roemenië. 
Na een ernstig ziekbed is hij thuis overleden. 
Vrijdag 26 juni 2015 hebben we hem, samen 
met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, 
verdere familie en vrienden naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. We wensen mevrouw 
Velthuizen, kinderen en kleinkinderen de 
kracht en troost van onze hemelse Vader toe.

Roelie Gouweloos.
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    20 jaar 
    Stichting Draagt Elkanders Lasten 

Wij hoeven toch niet te 
weten wat Gods 

bedoelingen zijn, maar 
soms horen of zien we 

dat later, maar vaak 
ook niet. 

Op 9 oktober was het 20 jaar geleden dat we als stichting zijn begonnen 
met het werk voor de noodlijdenden in Roemenië. U heeft over die 20 
jaar uitgebreid kunnen lezen in onze jubileum nieuwsbrief die in okto-
ber is verschenen. 
Op zaterdag 10 oktober werd, om die 20 jaar te herdenken, een jubi-
leum zangavond gehouden in de Ridderkerkse Singelkerk. In een goed 
gevulde kerk mochten de aanwezigen luisteren naar mooie bijdragen 
van jong gemengd koor Rejoice onder leiding van Jan Peter Teeuw en 
kinderkoor De Sleutel onder leiding van Jojanneke Breevaart. De piano 
werd bespeeld door William Leenheer en verder was er het schitterende 
spelen op de harp door Elsbeth Verheij. Dominee C. van den Berg uit 
Ouddorp had de leiding en vertaalde onze buitenlandse gasten.
Indrukwekkend waren de bijdragen van Liviu Balas, directeur van de 
stichting Ecce Homo, en Sebastian Mariniuc, directeur van de stichting 
Pentru Tine.
Benadrukt werd de fijne manier van samenwerken en het “er zijn voor 
elkaar”. Daarbij het met elkaar kunnen delen van moeilijke situaties. 
Duidelijk werd ook hoe moeilijk het is om te werken onder mensen die 
het zo enorm moeilijk hebben. Dat het zwaar kan zijn om Gods Woord 
te verkondigen bij, bijvoorbeeld, zigeuners. We weten niet of het werk 
vruchten mag afwerpen. Maar soms zien we dat pas na jaren, aldus Li-
viu. Hij vertelde dat er een sociaal werker 7 jaar werkzaam was geweest 
op Pata Rat, een gemeenschap van, vooral zigeuners die wonen op de 
vuilnisbelt bij Cluj Napoca. Deze sociaal werker, Immanuel, werd vaak 
bedreigd, geslagen met stokken en bekogeld met stenen. Toch mocht 
hij dit werk 7 jaar doen. Er werd gedacht dat alles voor niets was ge-
weest, maar…….. nu 7 jaar later, hebben de mensen hier zelf een kerk 
gebouwd. Wij hoeven toch niet te weten wat Gods bedoelingen zijn, 
maar soms horen of zien we dat later, maar vaak ook niet. De eeuwig-
heid zal uitwijzen wat het brengen van het Evangelie en de hulpverle-
ning die door de mensen van beide stichtingen wordt gebracht voor ge-
volgen heeft voor deze mensen. Er werd gecollecteerd voor de GZB en 
Stichting Draagt Elkanders Lasten. De opbrengst was het schitterende 
bedrag van bijna € 1100,-. Alle gevers, ook van nagestuurde giften, heel 
hartelijk dank.
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    20 jaar 
    Stichting Draagt Elkanders Lasten 

Deze sociaal werker, Immanuel, 
werd vaak bedreigd, geslagen met 
stokken en bekogeld met stenen. 
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Reisverslag Roemenië
15 oktober
Nadat we zelf als stichting 10 oktober jl. 
mochten gedenken dat we 20 jaar beston-
den, gingen we nu op weg naar Cluj-Napo-
ca, om daar het 25 jarig jubileum te vieren 
van de Roemeense stichting Ecce Homo. Op 
donderdag 15 oktober was het zo ver. We 
verzamelden ons bij Wim Klippel. Deze reis 
gingen mee: Wim Klippel, Arie Velthuizen, 
Cees van der Stelt, Louise en Arnold Schip-
per en Roelie Gouweloos. Ook gingen Se-
bastian, Diana en baby Sarah mee terug 
naar Roemenië, nadat zij enige tijd in Hol-
land waren geweest in verband met ons 20 
jarig jubileum. Om 11.00 uur verzamelden 

we ons en werd Psalm 121 gelezen en ging 
Wim voor in gebed voor een voorspoedige 
reis. Juul Klippel bracht ons naar Eindhoven 
en Arnold reed met zijn eigen wagen achter 
ons aan. Zijn auto bleef in Eindhoven staan. 
Nadat iedereen gearriveerd was, dronken 
we nog een kop koffie en gingen toen door 
de douane heen. We konden overal lekker 
doorlopen en konden meteen het vliegtuig 
in.
Om 14.45 uur vertrokken we vanaf Eindho-
ven en na een rustige vlucht, landden we in 
Cluj-Napoca om 17.45 uur. De klok werd ge-
lijk 1 uur vooruit gezet omdat in Roemenië 
de tijd 1 uur later is dan in Nederland. Ras-

V.l.n.r. Roelie Gouweloos, Arnold Schip-

per, Arie Velthuizen, Wim Klippel, Loui-

se Schipper en Cees van der Steldt

Roelie Gouweloos
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Reisverslag Roemenië
wan stond ons op het vliegveld al op te wachten en bracht ons 
gelijk door naar hotel Oscar, voor de komende dagen. Onder-
weg hebben we telefonisch contact gehad met Jaap en Willy 
Terlouw. Zij waren die morgen gearriveerd bij Ecce Homo en 
kwamen ook richting ons hotel om gezamelijk een hapje te 
gaan eten. Maar eerst naar onze kamers. Zelf had ik een ka-
mer op de eerste verdieping, Louise en Arnold lagen een etage 
hoger en de 3 mannen bij elkaar boven in het hotel. Allemaal 
prima kamers, alleen hadden de mannen wat problemen met 
de toiletbril. Nadat er even flink geklaagd was bij de receptie, 
werd er de volgende dag een nieuwe opgezet. Om 20.00 uur 
zaten we in het restaurant naast het hotel, samen met Jaap 
en Willy, aan een heerlijke maaltijd. Na afloop gingen zij te-
rug naar Ecce Homo, met de afspraak dat ze ons de volgende 
morgen op kwamen halen. Wij sloten deze avond af en gingen 
allen naar onze eigen kamer.

16 oktober
Om 08.30 uur zaten we in de ontbijtzaal van het hotel. Nadat 
we kennis hadden gemaakt met nog 2 gasten van Liviu, wer-
den we om 10.00 uur opgehaald door Jaap Terlouw en gin-
gen we naar Ecce Homo. We werden om 10.30 uur verwacht 
in Ecce Homo, maar er waren alleen een paar medewerkers 
aanwezig. We wisten dat we naar Hotel Napoca moesten voor 
de festiviteiten, maar dat was pas in de middag. De rest van de 
morgen dus een beetje rondgehangen en wat mensen gespro-
ken. Hadden we dit geweten dan waren we liever nog even bij 
Rodica langs gegaan. Maar goed, ze bedoelden het goed en 
tegen 13.30 uur werd er een hele stapel pizza’s bezorgd, waar 
we met z’n allen toch lekker van gegeten hebben. Daarna gin-

gen we met verschillende auto’s naar Hotel Napoca. Hier wer-
den we opgewacht door Antoinella en werden we, volgens 
een gastenlijst, naar onze tafel gebracht. We zaten aan een 
tafel samen met de familie Stout uit Alblasserdam. De middag 
begon met een film over de afgelopen 25 jaar, met name over 
de schoenendozen acties. Daarna werden alle (oud)-medewer-
kers naar voren gehaald en sommigen kregen een oorkonde 
en/of een trofee na zoveel jaar trouwe dienst. Toen was het 
de beurt aan alle partners van Ecce Homo. Ook zij kregen een 
oorkonde en trofee overhandigd. Tot slot kwam Liviu aan het 
woord en sprak over zijn boek dat hij geschreven had. Ook 
sprak hij over de definitie van een Christen. Na een zeer lang 
betoog, het was intussen 19.15 uur geworden, kwam er een 
einde aan deze middag. Er werd ons een maaltijd aangeboden 
in hetzelfde hotel als waar we waren. Zo rond 21.15 uur liepen 
wij terug naar ons hotel, waar we nog wat gingen drinken en 
na de dagsluiting gingen we naar onze kamers.

17 oktober
Om 08.30 uur zaten we aan de ontbijttafel, en een uurtje later 
kwam Jaap ons ophalen. We moesten naar een museum mid-
den in de stad, maar Jaap kon het juiste adres niet vinden op 
zijn tom tom. Hij dacht: dan vraag ik het even aan de receptio-
niste, maar ook zij kwam er niet echt goed uit. Na wat heen en 
weer gepraat eindigde de receptioniste met de woorden : Het 
is niet mijn probleem!! Gelukkig gingen er nog meer gasten 
uit het hotel naar hetzelfde adres, dus we reden maar achter 
elkaar aan. Om 10.15 uur zaten we in een zaal van het mu-
seum. Hier zou de boekpresentatie plaats vinden, maar eerst 
keken we weer naar dezelfde film als gisteravond. Daarna 

15 – 20 oktober 2015



8Nieuwsbrief Stichting Draagt Elkanders Lasten   jaargang 17  nr 3  

kwam een vriend van Liviu aan het woord die de illustratie 
had gemaakt van het boek. Daarna presenteerde Liviu zelf, vol 
trots zijn boek.   Dit kon je kopen en laten signeren, wat veel 
gedaan werd. Na een kopje koffie liepen we naar een restau-
rant waar we de lunch kregen aangeboden.
Het programma vertelde ons dat we van 14.00 – 16.00 uur in 
een kindertehuis verwacht werden. Het werd 15.15 uur voor 
we in La Noi kwamen. Met de kinderen nog wat gedaan, maar 
we werden om 16.30 uur al weer verwacht in hotel Napoca. 
Hier kwamen we in een klein zaaltje terecht en werden er ver-
schillende medewerkers bedankt die 10 jaar of langer  bij Ecce 
Homo werkten. Na de koffie stop was het de beurt aan de 
partners om Liviu en zijn medewerkers te feliciteren en her-
inneringen op te halen. Omdat alles vertaald moest worden, 
duurde dit ook weer een poosje en was het 19.30 uur toen 
de laatste klaar was. De conclusie van al deze verhalen was 
dat: iedereen werkt vanuit het vaste geloof dat God helpt en 
ondersteunt. Gelukkig was de eetzaal naast het zaaltje waar 
we zaten. Daar stonden heerlijke schotels klaar en konden we 
langs het buffet lopen. Omdat Jaap en Willy de volgende dag 
terug naar Nederland zouden rijden, brachten wij hen eerst 
terug naar Ecce Homo en namen toen zelf de bus mee naar 

ons hotel. Hierna nog wat gedronken en na de dagsluiting 
gingen we naar bed.

18 oktober
Om 08.30 uur was iedereen weer present aan de ontbijttafel. 
Om 09.15 uur reden we naar Ecce Homo voor een kerkdienst. 
Voordat de dienst begon werden Jaap en Willy uitgezwaaid 
door veel mensen. Het was voor hen de laatste keer dat ze 
een transport gedaan hadden naar Ecce Homo en dat zal best 
vreemd zijn voor ze. De dienst ging over het Hogepriesterlijk 
Gebed. Na de dienst was er volop gelegenheid om partners en 
medewerkers/sters te spreken waar volop gebruik van werd 
gemaakt. Om 13.30 uur gingen we terug naar ons hotel, waar 
we besloten om een stukje te gaan wandelen. Dat stukje werd 
een stuk van ruim 2 uur!! Terug in het hotel ging ieder even 
naar zijn/haar eigen kamer voor tijd voor zich zelf. Om 19.00 
uur gingen we weer eten bij de buurman en om 22.30 uur 
gingen we naar bed.

19 oktober
Om 08.30 uur zaten we weer in de ontbijtzaal. Hierna even 
telefonisch contact gezocht met Mariëlle Spek. Zij werkt op 
Pata Rât (vuilnisbelt nabij Cluj-Napoca) en is een Hollandse 
jonge vrouw uit Puttershoek. Roelie had met haar contact ge-
kregen via de Hervormde Singelkerk uit Ridderkerk. Iets over 
10.00 uur ontmoette we elkaar vlak bij Pata Rât en reden ach-
ter elkaar aan naar het kantoor waar zij werkt. Dit gedeelte 
heet Dallas. We moesten boven op een berg zijn, vlak bij de 
vuilnisbelt. Hier was pas een nieuw gebouw neergezet en een 
Hollandse jongeman, Frank Stout genaamd, had hier de lei-
ding. Hij wordt gesteund vanuit kerkgenootschap Nehemia 
uit Zwijndrecht en is getrouwd met een Roemeense vrouw 
en heeft 2 kleine kinderen. Het enthousiasme spatte van deze 
jonge man af. Hij woont sinds 7 jaar in Roemenië, een kleine 
12 km van Cluj vandaan. In  eerste instantie wilde hij daar iets 
opstarten voor de kinderen van het dorp, maar door tegen-
werking van de bevolking is dat niet gelukt. De plaats waar 
hij nu zit is mede te danken aan een andere Nederlander, Bert 
Looij. Deze man woont al 10 tallen jaren in Roemenië, en met 
name bij de vuilnisbelt, heeft hij al veel gedaan. Nu was er 
ook weer een groep Nederlanders uit de omgeving van Den 
Haag actief om nieuwe huisjes te bouwen. Frank gebruikt het 
gebouw voor verschillende projecten, maar met name voor de 
kinderen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. 
Na een uur van enthousiast vertellen vroegen wij, net voor we 
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weg gingen, wat nou hoog op zijn verlanglijstje stond. Het 
was even stil en toen vroeg hij om een zeecontainer! Zijn plan 
is om, bij de woonplaats van hem, een aantal containers te 
plaatsen en deze dan te gaan gebruiken voor kinderkampen. 
Hij wil er dan raampjes in maken en bedden in zetten. Als hij 
2 zeecontainers naast elkaar plaatst, kan daartussen een stuk 
dak gezet worden wat hij nog over heeft gehouden van het 
gebouw op Pata Rât. Een vergunning hiervoor heeft hij niet 
nodig, omdat een container zo op je eigen grond gezet mag 
worden. We beloofden dat we er naar uit zullen kijken als we 
terug in Nederland waren en we zullen contact blijven hou-
den.  Op de website van deze stichting (www.zody.eu) kunt 
u meer over dit project lezen. Om 12.00 uur reden we terug 
naar Ecce Homo. Hier stond de lunch voor ons gereed. Na de 
lunch stond Mihaila klaar om met ons mee te gaan naar een 
paar gezinnen.
Als eerste kwamen we bij een oude moeder van 83 jaar. Zij 
woonde, samen met haar gehandicapte zoon van 60 jaar, bij 
een vriend van 85 jaar. De zoon was verlamd door een hersen-

bloeding en kon zelf niets meer. Hij was gescheiden en had 
2 dochters en 1 zoon. De kinderen wilden niets met hem te 
maken hebben. Om deze man in een verpleegtehuis te kun-
nen plaatsen, moesten zijn kinderen daarvoor toestemming 
geven, en dit weigerden ze. Nu was hij dus afhankelijk van 
zijn oude moeder en van iemand van de wijkverpleging en 
de kerk, erg schrijnend. We hebben met elkaar gebeden. Het 
gebed vermag alles!
Het tweede gezin betrof een jong gezin. De man was 31 en 
de vrouw 20 jaar. Samen hadden ze een babytje wat te vroeg 
geboren was. Het kind had extra zorg nodig, maar de ouders 
voelden zich daar helemaal niet verantwoordelijk voor. Een 
aantal dagen per week was het kind bij zijn oma, maar de ou-
ders snappen niet dat dit niet de oplossing is. Met name de 
moeder is erg labiel. Mihaila probeerde tot deze mensen door 
te dringen, maar het had, zo op het oog, weinig effect. Maar 
ook hier geldt weer, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en leg 
al je zorg maar in Zijn Hand, dan zal het zeker goed komen.
Tegen vier uur waren we terug bij Ecce Homo, waar we Mi-
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haila afzetten. Wij reden toen door naar het kindertehuis A-
Mic, waar we met de kinderen een spelletje deden en wat met 
elkaar gezongen hebben. Om 18.00 uur reden we terug naar 
ons hotel waar we een uurtje later gingen eten. Om 22.00 uur 

ging ieder, nadat we de dag gezamelijk afgesloten hadden, 
naar zijn/ haar kamer voor de laatste nacht in Roemenië.

20 oktober
De laatste dag was al weer aangebroken. Na het ontbijt wer-
den de laatste spullen ingepakt en verdeeld over de koffers. 
Daarna reden we naar Ecce Homo waar de koffie al weer klaar 
stond. Nog even wat gesproken met Liviu en om 10.45 uur 
bracht hij ons naar het vliegveld. Toen we in de rij stonden bij 
de douane werden we aangesproken door een echtpaar die 
ons herkende van Facebook! Het bleken de ouders van Frank 
Stout te zijn, uit Pata Rât. De vader van Frank moest onver-
wachts naar huis om zich bij een huisarts te laten nakijken. We 
hopen dat het meegevallen is. Voorbij de douane kwamen we 
Cees Ippel tegen van Stichting Stout & Partners helpt Roeme-
nië, uit Alblasserdam. Na een praatje kon Wim naar Nederland 
bellen, om te zeggen dat Geert niet naar Eindhoven hoefde te 
komen rijden omdat we met Cees mee terug konden rijden. Zo 
landden we om 13.45 uur, Nederlandse tijd, in Eindhoven. Arie 
en Roelie gingen met Arnold en Louise naar huis, terwijl Cees 
en Wim met Cees Ippel meereden.
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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. Aan de hand van een presentatie maken we u deelgenoot van 

de reis die van 15 t/m 20 oktober jl. gemaakt is. Deze reis stond vooral in het teken van het 25-jarig jubileum van de 

Roemeense organisatie Ecce Homo. Op deze informatieavond blikken we ook terug op 20 jaar Draagt Elkanders Las-

ten. Ons bestuurslid Cees van der Steldt heeft een film samengesteld waarin u meegenomen wordt op reizen die in 

het verleden gemaakt zijn. Gezien eerdere films die door Cees gemaakt zijn mag u dit 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 gehouden, terwijl de 

verkooptafel ook aanwezig zal zijn.

Informatieavond
Stichting Draagt Elkanders Lasten

D.V. dinsdag 19 januari 2016 

Plaats: “De Riederborgh”

Boksdoornstraat 2 te Ridderkerk

Aanvang: 19.45 uur

Het bestuur van stichting 
“Draagt Elkanders Lasten” 
wenst allen, die op welke wij-
ze bij ons werk betrokken zijn, 
of ons werk een warm hart 
toedragen, gezegende feest-
dagen en Gods onmisbare 
zegen voor het jaar 2016 toe.

Foto: Roemenië nabij Lacul Roșu april 2014
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Food - en ambachtenmarkt 
Op zaterdag 20 juni hebben we met een kraam op 
het “oude marktplein” gestaan in de Colijnstraat in 
Ridderkerk. Deze markt was georganiseerd door de 
voedsel- en kledingbank te Ridderkerk. Het was een 
wat frisse dag, maar wel droog. We hebben de stich-
ting weer onder de aandacht kunnen brengen en veel 
mensen gesproken. Deze dag heeft, met aftrek van de 
onkosten, € 80 opgebracht.

Informatieavond 7 juli 2015

Deze informatieavond zullen de aanwezigen niet gauw vergeten. 
Van de zeer bijzondere Roemenië reis die gehouden werd van 9 - 16 
april 2015, is een buitengewoon mooie en indrukwekkende film 
gemaakt door ons bestuurslid Cees van der Steldt. Iedereen was 
diep en diep onder de indruk. Dit kwam ook uit in de, bij ons weten 
nooit zo’n hoge, opbrengst. De collecte, verkooptafel en kaarten 
brachten het totaal bedrag op van maar liefst € 800!

Op zaterdag 29 augustus 2015 organiseerde 
het Wijkidee team West in samenwerking met 
Gasterij de Ontmoeting een zomerfeest/braderie 
in Ridderkerk - West. Er waren activiteiten voor 
jong en oud. Onze stichting stond er ook met 2 
kramen. Het fruit wat verkocht werd, samen met 
de verkoop van wat rommelmarktspullen, bracht 
het netto bedrag op van € 356,05. We hadden 
die dag schitterend weer. Het enige nadeel was 
dat de wespen ook op het fruit afkwamen!

In oktober was het weer zover. De kinderen van de groepen 7 
en 8 van de Ds. G.H.Kerstenschool uit Ridderkerk kregen hun 
chocolade bestellingen op school gebracht. Ze konden nu de be-
stellingen gaan bezorgen bij al die ooms, tantes, opa’s en oma’s 
of noem maar op. Sommige kinderen hadden heel erg hun best 
gedaan. De leerling van groep 7 die het meest verkocht had was 
Louise Schipper, zij had voor € 269,00 verkocht!!
Van groep 8 had Wytse v.d. Heuvel het meest verkocht met een 
opbrengst van maar liefst € 261,65
Fantastisch. Hierbij ook alle andere leerlingen, heel, heel 
hartelijk bedankt voor  jullie enorme inzet. Totaal hebben de 
leerlingen voor € 5.099,95 verkocht!! De winst, ruim € 1.800.00, 
komt geheel ten goede aan de armsten van de samenleving in  
Roemenië. We hopen een volgende keer weer op jullie te kun-
nen rekenen. 

Roelie Gouweloos

 

Terugblik

  20 juni 2015   7 juli 2015

  29 augustus 2015

  Chocoladeactie Ds. G.H. Kerstenschool  

 

GBS
Voor 2016 heeft de Gereformeerde Bijbelstichting 
ons 200 Roemeense evangeliën en 100 Roemeen-
se kinderalbums toegezegd. Als stichting zijn we 
de GBS veel dank verschuldigd. Al vele jaren ont-
vangen wij Roemeens evangelisatiemateriaal dat 
ieder jaar weer zijn weg in Roemenië vindt.
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Op maandagmiddag 26 oktober 2015 was het weer zover. Om kwart voor 
3 werd ik verwacht in d’ Amandelhof te Capelle a/d IJssel. Het is mijn jaar-
lijkse presentatiemiddag, waarna ik, nadat er een informatiefilm getoond 
is, al de gebreide spullen mee mag nemen voor Roemenië. Ook deze keer 
stonden er 4 zakken vol spullen voor me klaar. Van alles wat: truitjes, 
dekentjes, sjaals enz. Leuke vrolijke kleurtjes en mooi gemaakt. Dank 
jullie wel dames voor dit mooie werk. Ik ging niet alleen naar huis met 
de gebreide spullen, maar ook met een aantal goed gevulde enveloppen 
met geld. Er werd € 50 opgehaald met de collecte. Verder had ik nog 
voor € 48,85 verkocht van de verkooptafel.Tenslotte kreeg ik nog een 
goed gevulde envelop. Hierin zat € 150 en is bedoeld voor een bijdrage 
in de transportkosten. Dit laatste bedrag is opgehaald door de verkoop 
van spullen in eigen huis en dit geven ze 1x per jaar aan een goed doel. 
En dit jaar waren wij aan de beurt.
Nogmaals, heel hartelijk bedankt en we hopen tot een volgende keer.

Roelie  Gouweloos.

Op 27 oktober 2015 werd een (open) avond 
gehouden voor de vrouwenvereniging van de 
Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam. Mid-
dels een presentatie werd het één en ander ver-
teld over onze stichting en de werkzaamheden 
die we mogen verrichten in Roemenië. Na de 
pauze werd een video vertoond, waarbij we “op 
bezoek gingen” bij een zestal sponsorgezinnen. 
De avond maakte diepe indruk op de aanwezi-
gen. De collecte bracht het fantastische bedrag 
op van € 342,89.

Op zaterdagavond 14 november 2015 waren we 
te gast bij de Jeugdvereniging van de Gerefor-
meerde Gemeente te Ridderkerk. Op deze avond 
heeft onze voorzitter het één en ander verteld 
en laten zien van het werk dat we in Roemenië 
mogen doen. De opbrengst van deze avond was 
€ 100,00. Hartelijk dank voor dit mooie bedrag!

Presentatiemiddag in woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen.

Op 16 november 2015 heeft ons bestuurslid Roelie Gouweloos een pre-
sentatiemiddag gegeven in woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen. 
Om 14.00 uur was Roelie aanwezig om alle spullen klaar te zetten en de 
verkooptafel in te richten. Tegen 14.30 uur druppelden de eerste mensen 
binnen en om 14.45 uur zaten er 25 mensen in de zaal. De video van de 
voorjaarreis van april 2015 werd getoond en na een korte pauze was de 
middag tegen 16.00 uur afgelopen. Tijdens de pauze werd er een col-
lecte gehouden wat het mooie bedrag van € 93,30 opbracht. Ook werd 
er nog voor € 30,00 verkocht, dus de totale opbrengst van deze middag 
was het mooie bedrag van € 123.30.
Een ieder heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.

  26 oktober 2015

  27 oktober 2015

  14 november 2015  27 oktober 2015
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De wintervoedselactie komt er weer aan! Van december 2015 tot 
januari 2016 houden wij de actie. Ook deze keer coördineert de 
Roemeense stichting ‘Ecce Homo’ de actie. 

Zij zorgt voor de inkoop, de samenstelling en de verspreiding van 
de voedselpakketten. We willen hiermee geld inzamelen, zodat al 
“onze” 75 sponsorgezinnen een pakket kunnen ontvangen. Mocht 
er meer geld binnenkomen dan krijgen ook andere gezinnen een 
voedselpakket.

Via de stichting “Ecce Homo” worden, behalve “onze” gezin-
nen nog eens circa 300 andere gezinnen gesponsord. De overige 
voedselpakketten gaan dan naar de armste gezinnen. Wat zou het 
fantastisch zijn als al deze gezinnen een voedselpakket zouden 
ontvangen.

Door de economische crisis is de situatie van de arme gezinnen nog 
meer verslechterd. De winter is de moeilijkste periode voor deze 
gezinnen. Roemenië staat bekend om zijn extreem koude en grillige 
winters. Tijdens onze Roemenië reizen zijn we weer geschokt door 
de soms zeer gebrekkige huisvesting en grote armoede waarin me-
nig arm Roemeens gezin leeft. We kunnen ons niet voorstellen hoe 
deze gezinnen moeten overleven gedurende de winterperiode. Help 
deze gezinnen de winter door!

Uit onze vorige voedselacties blijkt iedere keer weer wat een 
enorme impact deze pakketten op gezinnen hebben. Dat er in Ne-
derland mensen zijn die met hun lot zijn begaan! Vaak ontvangen 
de gezinnen de voedselpakketten als een verhoring op hun gebed. 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u enkele ontroerende reacties kun-
nen lezen. We willen deze actie dan ook van harte bij u aanbevelen. 

Hoeveel pakketten neemt u voor uw 

rekening? Een pakket kost € 15.

Als u onze actie wilt steunen, kunt u 

geld overmaken op rekeningnummer: 

NL30 INGB 0670471046

t.n.v. Stichting Draagt Elkanders 

Lasten te Ridderkerk o.v.v. voedsel-

pakket.

Natuurlijk is elk bedrag welkom en 

proberen we met het totaalbedrag 

zoveel mogelijk pakketten samen te 

stellen.

Wintervoedselactie 2016

De kosten voor 
een voedselpakket bedragen € 15

Hoeveel pakketten neemt u 
voor uw rekening?
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Beste breisters
Allereerst wil ik U weer bedanken voor het vele brei-
werk dat weer is ingeleverd. Zoveel mooie truien en 
dekens. Er is weer een breigroep bij gekomen in Al-
blasserdam. Bij mij aan huis 1 keer in de maand met 
breisters van de PCOB. (Protestants Christelijke Oude-
ren Bond). Ook zij hebben al diverse dingen ingeleverd.
Het zou fijn zijn als we weer wat meer wantjes en sok-
jes ontvangen voor Roemenië. Sjaals en mutsen komen 
wel veel binnen. Alles is welkom hoor, maar wantjes en 
sokken is heel hard nodig. Alvast bedankt namens de 
kinderen uit Roemenië.

Joke van der Weiden

Nieuws 
van de 
breigroep

Naast onze vaste breigroep zijn er ook dames 
die op eigen initiatief voor Roemenië breien. 
Zo’n breister is mevrouw Van de Ketterij uit Al-
blasserdam. De laatste jaren heeft ze al diverse 
zakken vol lapjes gebreid die later aaneen wor-
den gezet tot een heerlijke warme deken. Ze 
zorgt zelf voor de wol en breit van kleurtje tot 
lapje en van lapje tot dekens. Hartelijk bedankt 
voor uw spontaan medeleven. De arme mensen 
in Roemenië kunnen de dekens goed gebruiken. 

Van zowel mevr. Greebe 
als mevr. Van Ankeren uit 

Amsterdam ontvingen 
we weer een doos met 
breigoed en kleding.
Heel hartelijk dank.



aanleg  -  onderhoud -  boomverzorg ing

Den Dunnen Hoveniers
Rembrandtstraat 18
3372 XN Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0184-633594

Mobiel: 06-25016956
Email: info@dendunnenhoveniers.nl
Website: www.dendunnenhoveniers.nl 

Hov eni e r s
Den Dunnen

Onze activiteiten:

• Advies over beplanting en materialen.
• Ontwerpen van uw tuin.
• Het aanleggen van uw tuin.
 Denk hierbij ook aan afvoer van regenwater, 
 verlichting en beregening.
• Onderhoud van uw tuin.
• Het aanleggen van bedrijfsterreinen en/of parkeerplaatsen.

• Maken van duurzame beschoeiingen.
• Verwijderen of snoeien van hoge grote bomen 
 en fruitbomen.
• Het neerzetten van allerlei soorten schuttingen.

D é  ho v eni e r
  v an  d e  r egi o


