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meditatie:

Van de voorzitter
Wim Klippel

“En gij Bethlehem Efratha, zijt gij
klein om te wezen onder de duizenden van Juda?”
Micha 5 : 1a
In de dagen van Micha was Bethlehem
een onbetekenend stadje. Hij noemt
het niet voor niets klein onder de duizenden van Juda. Maar toch is de lang
beloofde Zaligmaker in dit geringe
plaatsje geboren. Wat heeft de Heere
Jezus Zich diep vernederd toen Hij op
aarde kwam, want daarvoor had Hij al
Zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij
schaamde Zich er niet voor om in dat
geringe stadje geboren te worden. Zo
werkt de Heere ook nu nog. Hij kan
het grote en indrukwekkende voorbij
gaan, maar Hij ziet om naar hen die
niets zijn in eigen oog. Dat is tot troost
voor hen, die zichzelf als onwaardig
hebben leren kennen en er al meer
achterkomen dat ze onbekwaam zijn
tot enig goed en geneigd tot alle
kwaad.
Wat een wonder dat de Heere Zijn oog
juist op die armen van geest laat vallen. Dat doet Hij, omdat Hij het dwaze

Het is winter. Soms is het iets onder nul. We zetten de verwarming wat hoger, voelen
ons daar geriefelijk bij. We eten lekkere stevige winterkost, stamppot of een lekker
bord stevige erwtensoep.
Wat een voorrecht dat we dat kunnen doen. Het is voor ons ‘zo gewoon’ dat we er
vaak eigenlijk niet bij stilstaan dat anderen dit allemaal niet hebben.
Anderen zitten in de kou en hebben soms geen warme maaltijd of zelfs geen boterham.
Zo ook velen in Roemenië en Moldavië. Het kan daar soms wel 20 graden of meer
onder nul zijn. Dat is pas koud. En dan geen geld voor gas of hout. Het eten op en dan
de kinderen met een lege maag naar school sturen.
Dit is geen fantasie, maar pure werkelijkheid. U kunt dit verder in dit blad lezen bij de
ervaringen van de maatschappelijk werkers van ‘Ecce Homo’ naar aanleiding van de
voedselactie afgelopen winter.
Als stichting willen we daarom ook dit jaar weer een beroep op u doen om uw gift te
geven voor voedselpakketten. Het is voor sommigen die een pakket krijgen een wonder van God en een verhoring van hun gebed als ze voedsel ontvangen op het moment dat ze radeloos zijn, omdat er niets meer is om hun kinderen te eten te geven.
HELPT U MEE?
In dit Nieuwsblad leest u ook weer over de ervaringen van een groep die in oktober
een bezoek heeft gebracht aan de door ons gesteunde projecten in Roemenië. Ook
werd er een bezoek gebracht aan Moldavië, waar we sinds afgelopen zomer hulp
bieden. De nog jonge kerkelijke gemeente heeft met onze hulp een huis kunnen
kopen, waarvan een Huis voor God wordt gemaakt. Het enthousiasme waarmee deze
mensen aan het werk waren, spatte ervan af.
Ook voor dit project kunt u nog helpen met uw gift. Wilt u hierover meer weten,
neem dan contact met ons op of kom naar onze informatieavond in ‘Riederborgh’ op
D.V. 12 januari 2017.

der wereld uitverkoren heeft om hen
door Zijn armoede onuitsprekelijk rijk
te kunnen maken. Dat wij, maar ook
de mensen in Roemenië en Moldavië,
tot die dwazen mogen behoren.

Wat een wonder
dat de Heere Zijn
oog juist op die
armen van geest
laat vallen.

Helaas hebben we achterliggende periode afscheid genomen van onze secretaris, Bert
Tronchet. Twintig jaar mocht Bert deel uitmaken van ons bestuur, waarvan de meeste
tijd als secretaris, maar ook een periode van 2,5 jaar als voorzitter. Bert stopt, omdat
het voor hem naast zijn werk een (te) grote belasting is geworden. We zullen Bert
node missen, maar hebben volledig respect voor zijn besluit.
We zijn ontzettend dankbaar voor het enthousiasme, de energie en de tomeloze inzet
van Bert, waarmee hij zich al die jaren heeft mogen inzetten voor de naasten in nood
en armoede. Hij was altijd bereid om aanwezig te kunnen zijn bij vergaderingen of
welke activiteiten dan ook. Als iemand wel eens iets vergat, dacht hij er wel aan en
herinnerde iedereen eraan op een positieve manier.
Vanaf deze plaats wensen we Bert met zijn vrouw en gezin van harte Gods zegen voor
de onbekende toekomst.
Bert, heel hartelijk dank voor alles wat je hebt mogen betekenen in die 20 jaar voor
Stichting ‘Draagt Elkanders Lasten’!
Door het vertrek van Bert hebben we nu 2 vacatures in ons bestuur. Wie wil ons komen versterken? Bij voorkeur iemand tussen de 25 en 40 jaar oud, die onze uitgangspunten kan onderschrijven.
We willen u aan het einde van dit jaar hartelijk danken voor uw betrokkenheid, op
welke manier dan ook, bij het werk van onze stichting. Tevens gezegende kerstdagen
en een voorspoedig en behulpzaam 2017 toegewenst.
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Vrijwilligster:
mevrouw
Pieplenbosch

Mevrouw Pieplenbosch woont 16 jaar in Ridderkerk en

hoesjes. De kast staat helemaal vol met plastic bakken,

heeft daarvoor 70 jaar in Rotterdam gewoond.

die gevuld zijn met allerlei materialen om de kaarten

Zij zingt in koor ‘Gloria’, waar Joke van der Weiden di-

zo mooi mogelijk te maken. Ook worden sommige

rigente is. Eén van haar andere hobby’s is kaarten ma-

kaarten prachtig geborduurd.

ken, wat zij al zo’n 30 jaar doet. Deze kaarten maakt
mevrouw Pieplenbosch voor verschillende goede doe-

Om goed licht te krijgen schuift ze de tafel dicht bij

len. Hiervoor heeft zij thuis zelfs 5 verschillende por-

het raam, zodat ze al dat gepriegel goed kan zien.

temonneetjes liggen! Haar kaarten worden verkocht

Mevrouw Pieplenbosch, hartelijk dank voor dat vele

tijdens verschillende bazaars van kerken, op het koor,

werk dat u met zoveel plezier doet! Tot nu toe heeft

maar ook tijdens de kerststerrenverkoop in de ‘Rieder-

dat gepriegel al het mooie bedrag van € 160,00 opge-

borgh’.

bracht, waar we vele mensen in Roemenië mee kunnen helpen.

De meeste spullen voor de kaarten krijgt ze van andere mensen en zelf koopt ze enveloppen of plastic

Wij hopen dat u nog lang de gezondheid mag krijgen
om dit werk te blijven doen.

Het bestuur van ‘Stichting Draagt Elkanders Lasten’

wenst allen, die op welke wijze dan ook, bij ons werk betrokken zijn
of ons werk een warm hart toedragen, gezegende feestdagen
en Gods onmisbare zegen voor het jaar 2016 toe.
Tevens heel hartelijk dank voor:
alle inzet door de vrijwilligers,
alle giften op welke manier dan ook,
hoe groot of klein, veel of weinig, in 2016.
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Afscheid
van een
betrokken
bestuurslid
Bert Tronchet

Zoals u eerder in dit Nieuwsblad hebt kunnen lezen, heeft
onze secretaris, Bert Tronchet, afscheid genomen van het
bestuur. Bert is vele jaren betrokken geweest bij het werk
in Roemenië als bestuurslid van ‘Stichting Draagt Elkanders lasten’, voorheen SDOK afdeling IJsselmonde.
De oktoberreis van 1997 was de eerste Roemenië-reis die
Bert maakte. In het slotwoord van het reisverslag schrijft
hij dan het volgende: “Het was de eerste keer dat ik deze
reis meemaakte. Het is een hele beleving om zo’n grote
reis te maken. Maar de grootste indrukken kregen we
in Roemenië zelf. De confrontatie met de enorme nood
en armoede laat zich moeilijk beschrijven, maar moet je
beleven…..Ik ben bang dat het Roemenië-virus weer een
slachtoffer gevonden heeft. Het nadeel van een virus is,
dat er eigenlijk geen medicijn voor bestaat.”
En dat virus heeft Bert jarenlang gehouden. Na de eerste reis is
Bert nog vele keren afgereisd naar Roemenië. Altijd met grote
betrokkenheid en medeleven voor de Roemenen die hulp nodig hadden en zij die de hulp boden. En behulpzaamheid…
Bert heeft wel eens spontaan geholpen met het poetsen van
het toilet bij een gezin dat bezocht werd tijdens een reis!
Kenmerkend voor reizen met Bert was de grondige voorbereiding, die hij besteedde aan zo’n reis. Zo probeerde Bert
elke reis een toeristische attractie te bezichtigen. Iets anders
wat bij Bert ook altijd in de smaak viel, was het traditioneel
Roemeense gerecht ‘sarmale’. Als dat tijdens een reis op ta-

fel kwam, slaakte Bert altijd een aantal vreugdekreten.
In Nederland heeft Bert zich altijd ingezet voor het werk
dat gedaan werd. Bij de collecteweek, de rommelmarkt,
plantenverkoop, fietstocht en het laden van de vrachtwagens, Bert was van de partij. Daarnaast is hij 2,5 jaar actief
geweest als bestuursvoorzitter en vele jaren als secretaris.
Achter de schermen regelde hij veel zaken, zoals het schrijven van de nieuwsbrief en de algemene gang van zaken.
Kenmerkend hierin was zijn zorgvuldigheid en stiptheid.
Tot slot weer een citaat uit een reisverslag, dat Bert geschreven heeft: “We hebben deze reis meer dan eens de
noodzaak gezien van ons werk dat we daar (in Roemenië)
mogen doen. En dan het grote onderscheid tussen hen
en ons; waarom zijn zij zo arm en wij zo rijk? Dat we de
woorden van Agur ter harte zouden nemen, wat we lezen in Spreuken 30:8 en 9: ‘Armoede of rijkdom geef mij
niet, voed mij met het brood mijns bescheiden deels; opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie
is de Heere? Of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en
de Naam mijns Gods aantaste.’ Dat de Heere het werk van
‘Ecce Homo’ en ons werk met Zijn zegen achtervolge.”
Het bovenstaande citaat geeft goed weer hoe Bert in al de
achterliggende jaren het werk voor de stichting heeft mogen
doen. Als bestuur willen wij Bert en zijn familie ook hartelijk bedanken voor al het werk wat hij heeft mogen doen en
hem van harte Gods zegen wensen voor de toekomst!
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Reisverslag Roem
Leo en Leni Nugteren

Na alle voorbereidende zaken is het dan
eindelijk zover. Donderdagmorgen 13 oktober in alle vroegte - het is nog donker komen Floor Verweij, Arie Velthuizen, Joke
van der Weijden en Leo en Leni Nugteren
om 5:45 uur aan bij Wim Klippel. Roelie is
er namens het bestuur. Zij leest met ons
Psalm 127 en gaat voor in gebed om Gods
nabijheid en zegen te vragen voor de reis.

V.l.n.r. Joke van der Weiden, Wim Klippel, Leo Nugteren, Leni Nugteren, Arie
Velthuizen en Floor Verweij.

Dan kunnen we gaan. Uitgezwaaid door
Geert, Miranda en Roelie stappen we om
6:00 uur in de bus van Leo richting Eindhoven-Airport. Het is wat krap op de achterbank, maar de stemming zit er al goed in.

Nieuwsblad Stichting Draagt Elkanders Lasten 		

6

jaargang 18 nr 2

Na een voorspoedige rit komen we aan op
de plaats waar we de bus voor een week
kunnen parkeren. Het is even zoeken waar
we ons moeten melden, maar na het tekenen van de papieren en een foto van de
bus is alles in orde.
We stappen in het taxibusje dat ons naar
het vliegveld brengt. Het inchecken verloopt vlot en we lopen naar het vliegtuig
van WizzAir. Onze razende reporter Floor
maakt al zijn eerste opname voor de film.
Om 9:20 uur stijgen we op richting Cluj-Napoca. Voor sommigen onder ons blijft dit
spannend (hè, Leni).

emenië/Moldavië
13 tot 20 oktober 2016

In het vliegtuig zetten we onze horloges een uur vooruit. Om
12:40 uur Roemeense tijd landen we veilig op het vliegveld
van Cluj-Napoca. De bus brengt ons naar de aankomsthal,
waar we na controle door de douane op onze koffers wachten.
George staat ons op te wachten. Het is fijn hem weer te ontmoeten. George brengt ons door het drukke verkeer naar
het kantoor van ‘Ecce Homo’ (‘Zie de mens’). Op de bovenste etage zijn de logeerkamers in gereedheid gebracht. We
brengen onze spullen boven en frissen ons een beetje op. De
medewerkers hebben een warme lunch voor ons bereid.
Na de lunch brengt George ons naar het bejaardentehuis
‘Luna des Jos’. Hier wonen ouderen met een psychische aandoening. Het gebouw dateert uit 1693 en is ooit van een
adellijke familie geweest.
Het is alweer 15 jaar geleden dat we voor dit tehuis actie
voerden. We krijgen een rondleiding en zien dat met de
middelen die er zijn, geprobeerd wordt liefdevol voor deze
mensen te zorgen. De hoog-laagbedden die ‘Riederborgh’
schonk, worden nog steeds gebruikt.
We horen echter dat veel mensen niet meer uit bed komen,
omdat er geen middelen zijn, zoals een tillift, om hen eruit te
halen. Ook een douchestoel zou welkom zijn, zodat de mensen zittend kunnen douchen. In Nederland is het een norm
dat deze spullen aanwezig zijn in een tehuis. We nemen de
wensen mee in onze gedachten en nemen afscheid van de
enthousiaste medewerkers daar.
We komen om 18:20 uur weer terug op ons logeeradres, want
er staat om 19:00 uur een gesprek gepland met Liviu Balas,

de directeur van stichting ‘Ecce Homo’. Het is een vreugdevol
weerzien en het is goed om de zakelijke dingen te delen.
Na het gesprek maken we nog een korte avondwandeling.
We praten na en houden onze dagsluiting, waarna we ons
bed opzoeken.
Vrijdag 14 oktober worden we na het ontbijt in twee groepen verdeeld om bij arme gezinnen en ouderen op bezoek
te gaan. De ene groep gaat met Maria en Oana mee en de
andere groep gaat met Mihaëla mee, allen sociaal werkers
van ‘Ecce Homo’.
De huisjes waar we kwamen, waren soms moeilijk als huis te
onderscheiden, want onder een trap bleek ook nog een woning te zijn. Het is schrijnend om te zien hoe mensen vaak in
een kleine ruimte moeten leven. We delen voedselpakketten
uit, maar ook de spullen die we in de koffer meebrachten.
Wat zijn de mensen blij met alles wat ze krijgen. Voor kinderen waren er bijv. nieuwe gebreide wanten en mutsen, maar
ook kleurtjes en wat snoep waren zeer welkom.
We hebben met elkaar afgesproken in een parkeergarage,
want we gaan op bezoek bij de enige christelijke school ‘Pro
Deo’ in Cluj-Napoca.
Vanuit een school in Barendrecht is schoolmeubilair geschonken. We krijgen een rondleiding en zien dat de kinderen daar
allemaal dezelfde schooltrui dragen. De school ziet er gezellig uit en de tafels en stoelen komen goed van pas. De kinderen kijken verbaasd als we zo ineens de klas binnenkomen.
Het is alweer 14:30 uur als we met elkaar eten bij ‘Ecce Homo’.
Aan het eind van de middag worden we in het kindertehuis
‘A-mic’ verwacht. Daar worden kinderen opgevangen die
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de natuur daar toch prachtig. De herfst kleurt de bomen in
prachtige kleuren en we zien op de toppen van de bergen
al sneeuw. Je komt niet alleen auto’s tegen in de bergen;
we moeten aan de kant voor een kudde schapen, die van de
hoge bergweide naar beneden wordt gehaald.
We stoppen even in Brûda om de benen te strekken. Er blijkt
langs het water een markt te zijn en we lopen daar naartoe
om te zien hoe hier een markt wordt gehouden. We nemen
wat foto’s en rijden weer verder richting Vatra Dornea. We
passeren verschillende paard-en-wagens op de autoweg.
Het blijft een bijzonder gezicht, dat dit hier op 80-kilometerwegen gewoon kan.

wel ouders hebben, maar die helaas niet voor hun kinderen
kunnen zorgen. De kinderen gaan naar school en de oudsten
hebben een eigen kamer. Ze worden geholpen met huiswerk
en begeleid om later zelfstandig op eigen benen te kunnen
staan.
Ondanks de taalbarrière, lukt het om met de kinderen spelletjes te doen. Ook laten ze liederen horen op hun mandolines. We eten met elkaar en zingen wat liederen in onze eigen talen. Dan is het weer tijd om te gaan, want de jongsten
moeten naar bed.
Als we weer terug zijn bij ‘Ecce Homo’, praten we na over
wat we deze dag allemaal meemaakten. We houden onze
dagsluiting en zoeken onze bedden op, want morgen staat
er een lange reisdag op het programma.
Zaterdag 15 oktober zitten we om 7:30 uur aan het ontbijt.
Onze spullen staan al in de bus, want vandaag trekken we
weer verder naar Botosani. Wim leest met ons Psalm 121,
gaat voor in gebed en vraagt om Gods bescherming over de
onveilige wegen.
Om 8:00 uur rijden we weg. Het is droog en nog rustig op
de weg. De mannen wisselen elkaar af met rijden. We genieten van het wisselende landschap in Roemenië, want wat is
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Op de stuwdam Cobilita zijn we gestopt om van het prachtige uitzicht te genieten. De zon schijnt en we zien de sneeuw
op de bergen liggen. Er stopt achter ons nog een auto. We
staan net wat foto’s te maken als er ineens een sirene afgaat
en we een stem horen uit een luidspreker. Wat er gezegd
wordt, verstaan we niet, totdat de mensen in de andere auto
ons vertellen dat we niet mogen parkeren op de stuwdam.
We kijken omhoog en we zien een houten gebouwtje tegen de bergwand, waar een wacht blijkt te zitten. Lachend
wordt de auto weggezet. Floor maakt nog wat filmopnames
en we rijden dan een stukje verder om te stoppen bij een
restaurant aan het stuwmeer. Daar genieten we van een kop
heerlijke soep met brood, waardoor we verkwikt de reis weer
kunnen hervatten richting de provincie Suceava.
Daar in het heuvellandschap komen we in de dichte mist
terecht, maar dat duurt gelukkig niet lang. Even na 17:00 uur
rijden we de provincie Botosani binnen. Het miezert en het
is zwaar bewolkt.
Het is nog 24 km. naar de stad Botosani, waar Sebastian en
Diana bij ‘Pentru Tine’ op ons wachten.
Het laatste gedeelte rijden we de mist weer in, maar het is
nog een klein stukje. Om 17:30 uur zijn we na een lange reis
bij ‘Pentru Tine’ aangekomen. Het is fijn om onze vrienden
daar weer te ontmoeten.
Sara, het dochtertje van Sebastian en Diana, is weer gegroeid
en ze loopt nu. Er staat een warme maaltijd voor ons klaar,
waar we dankbaar gebruik van maken.
Om 19:30 uur rijden we naar ons pension in de stad. Er zijn
voor ons drie dubbele kamers geboekt, waar we de komende
4 nachten slapen. We maken nog een avondwandeling, want
het is droog en de temperatuur is ook goed.
Onze gebruikelijke dagsluiting houden we in de kamer van

Joke en Leni. We praten na over deze dag en zijn dankbaar
dat we een goede reis hebben gehad. We kiezen ook twee
liederen uit, die we kunnen zingen in de dienst morgen. Dat
is een beetje een traditie geworden als we hier naar de kerk
gaan.
Op zondag 16 oktober loopt onze wekker om 7:00 uur af.
We maken ons klaar om naar de kerk te gaan. We ontbijten
in ons pension. Sebastian komt ons om 8:00 uur ophalen om
naar de kerk te gaan in Balinti, zo’n 1,5 uur rijden vanuit Botosani. Echter de zijdeur van de bus geeft problemen, waardoor we via de achterdeuren in moeten stappen. Met een rok
aan is dat lastig, maar met behulp van onze galante mannen
komt het helemaal goed.
Over hobbelige wegen en in een miezerige regen komen
we aan bij de pas gebouwde kerk van ds. Maricel Grosu. Hij
staat ons al op te wachten en is blij ons weer te zien. Het is
oogstzondag vandaag, te vergelijken met Dankdag bij ons.
In deze dienst is de dankbaarheid zichtbaar in allerlei groenten, vruchten en mooi gevlochten broden die o.a. gemeenteleden meegenomen hebben. Alles ligt uitgestald voor de
preekstoel. Een prachtig, kleurig geheel van wat God heeft
laten groeien op de akkers van dit land.
De mannen mogen op het podium plaatsnemen en Joke en
Leni zitten bij de vrouwen in de kerkbank. Er was dit keer
geen tolk om de dienst te vertalen, maar de Bijbelgedeelten
kunnen we wel meelezen in onze Bijbels. De eerste lezing
gaat over Psalm 116:1-12. Ds. Maricel Grosu houdt hier zijn
meditatie over. Sebastian gaat hierna voor en we lezen Lucas
10:38. Hij staat stil bij het verhaal van Martha: altijd bezig,
maar komt er daardoor niet aan toe om ook rust te nemen
en te luisteren naar Gods Woord.
Een dominee uit Botosani sprak over Exodus 23:14 en Deuteronomium 6:15, teksten die gaan over de oogst en dank aan
God die ons de seizoenen geeft.
In de dienst zingt een groep jonge mensen. Liederen die we
niet verstaan, maar de zang is erg mooi.
Ook wij als groep worden uitgenodigd om twee liederen te
zingen. We zingen ‘Abba Vader’ en ‘Welk een Vriend is onze
Jezus’. Wim brengt de groeten over vanuit Nederland en feliciteert de gemeente met het mooie kerkgebouw en wenst
van harte Gods zegen toe op het werk dat hier mag gebeuren en het Woord dat mag worden verkondigd. Psalm 127:
‘Zo God het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs
bouwlieden daaraan.’ Geweldig om dit te mogen doen. We
merken dat de mensen het ook mooi vinden. Na de gebeden

door verschillende mensen uitgesproken, komt de dienst ten
einde.
Dan zien we wat oogstfeest inhoudt hier in dit kleine dorp
van Roemenië. De groenten en vruchten worden uitgedeeld.
Ook wij krijgen een trosje druiven. Brood wordt gedeeld en
achter uit de kerk komen jonge mensen met plastic borden
waar boterhammen, worstjes en sarmale op ligt. Ze delen uit
met gulle hand. Iedereen heeft zo te eten. De ouderen krijgen wat overblijft mee naar huis. Wij worden als groep uitgenodigd bij ds. Maricel Grosu thuis, waar we worden verrast
met een heerlijke maaltijd. We genieten van de gerechten
uit de Roemeense keuken. Tijdens de maaltijd hebben we
ook goede gesprekken met elkaar en we mogen ervaren dat
Gods werk ook daar doorgaat. Dan is het tijd om afscheid te
nemen van deze lieve, gastvrije mensen.
Omdat het die dag nogal geregend heeft, is de weg erg modderig geworden. De bus moet draaien op de weg, maar komt
vast te staan in de modder. De mannen gaan achter in de bus
staan en springen tegelijk op en neer, waardoor de wielen
van de bus meer contact maken met de ondergrond. Hierdoor komen we los uit de modder en kunnen lachend onze
terugweg vervolgen naar Botosani.
Het is 17:30 uur als Sebastian ons bij het pension afzet. We
gaan naar de kamer om wat uit te rusten en op te frissen. We
zoeken elkaar weer op om na te praten over deze bijzondere
dag. We houden met elkaar de dagsluiting en gaan op tijd
naar bed, want we moeten de andere dag weer vroeg op.
Op maandag 17 oktober lopen onze wekkers rond 5:00 uur
af. Vandaag gaat de reis naar Moldavië. We worden om 5.30
uur in ‘Pentru Tine’ voor het ontbijt verwacht. Als Leo de
auto wil gaan starten, ziet hij dat de ruiten bevroren zijn. Er
is geen schrapper in de auto, maar we hebben een kammetje
en twee doosjes van de oordoppen. Met vereende krachten
schrappen we er driftig op los. We komen toch nog op tijd
voor het ontbijt. Om 6:30 uur vertrekken we met de bus van
Sebastian en halen eerst Emanuel op. Hij gaat vaker de grens
naar Moldavië over voor het project. Tijdens de reis blijkt
maar eens hoe fijn dat is.
Het is een eind rijden naar de grens, zeker over de slechte
wegen. We hebben genoeg gespreksstof met elkaar en om
7:45 uur arriveren we bij de Roemeense grens. We moeten
wachten en mogen geen foto’s maken. Het duurt even voordat we geholpen worden, want de douanebeambten drinken
eerst hun koffie op. Om 8.15 uur mogen we verder. We rijden
door een stukje niemandsland richting de Moldavische grens.
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De beambte kijkt ons doordringend aan of onze gezichten
wel kloppen met de foto op het paspoort. Ja, we zijn het
echt. Om 8:45 uur rijden we Moldavië binnen. We rijden op
slechte wegen, maar zien prachtige, geploegde akkers. Het
land is heuvelachtig en we rijden een tijdje op een lange, geasfalteerde weg, welke door de Amerikanen betaald is.
We rijden naar de stad Balti, de op drie na grootste stad van
het land en halen boodschappen, zodat we voedselpakketten kunnen samenstellen. Onderweg stoppen we in Soroca
om wat te eten en bezoeken daar het kasteel dat aan de rivier grenst. Aan de overkant van de rivier ligt Oekraïne. Het is
bijzonder om deze historische plaats te bezoeken .
We rijden verder naar Niorcani, waar we het project bezoeken waar Draagt Elkanders Lasten een stuk grond heeft aangekocht waar wat oude huisjes en een schuur op staan. De
mensen daar kunnen één van de huisjes verbouwen tot kerk.
Ook voor de kinderen zal daar iets gerealiseerd worden. De
mensen nodigen ons uit om te kijken naar de werkzaamheden. Een groep mannen is enthousiast bezig met het stutten
van de balken in het plafond. We zien dat een zandschep een
steel heeft van een wilgentak.
De stoelen die in juli met de vrachtwagen uit Ridderkerk zijn
meegegaan, staan hier keurig opgestapeld in een schuurtje
om straks in de kerk te worden gezet.
We worden bij de voorganger uitgenodigd om wat te eten.
In de kleine kamer, waar er naast de kachel ook geslapen
wordt, krijgen we aan een kleine ronde tafel sarmale geserveerd met brood. De vrouwen uit de gemeente hebben
dit traditionele gerecht van gevulde koolbladeren voor ons
klaargemaakt. Dan is het tijd om in dit dorp enkele gezinnen
te bezoeken. De armoede die we aantreffen, grijpt ons aan.
Het is bijna niet voor te stellen dat deze mensen in die schamele behuizing kunnen leven.
We delen naast de voedselpakketten ook meegebrachte, gebreide kleding, wanten, tandenborstels enz. uit. Ontroerd
zien we hoe dankbaar de mensen dit in ontvangst nemen. Als
we bij een gezin met 4 kinderen staan, horen we van Emanuel dat dit gezin 3 weken eerder is gedoopt. Wat geweldig om
te horen dat God ook daar mensen toevoegt aan Zijn kring.
We kunnen ook schoenen uitdelen, zodat enkele kinderen
weer naar school kunnen gaan.
Ondanks de taalbarrière, hebben we bijzondere ontmoetingen.
Helaas gaat de tijd ook daar snel voorbij en wordt het voor
ons tijd om afscheid te nemen. Voordat we dat doen, slaat
Sebastian appels in die de mensen daar verbouwen. Die ap-
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pels zijn voor de kinderen in ‘Pentru Tine’.
Zo rijden we rond 18:30 uur vol nieuwe indrukken terug naar
de grens. Als we daar om 20:50 uur aankomen, is het weer
wachten tot we aan de beurt zijn voor de controle. Weer worden we goed bekeken, maar ook dit keer mogen we door. En
om 21:15 uur rijden we naar de Roemeense grens. De beambte pakt de paspoorten aan en doet de zijdeur open. Hij leest
onze namen één voor één en kijkt ons doordringend aan.
We zijn niet meer gewend zo gecontroleerd te worden. Dan
kijkt hij in de bus en hij vindt echter dat we teveel appels bij
ons hebben. Gewichtig loopt hij terug naar kantoor om zijn
meerdere erbij te halen. Wij kijken elkaar aan, maar Emanuel
loopt naar de achterkant van de bus en doet de deur open.
Heel rustig zet hij een koffer omhoog en zet daar zakken appels achter. Hij rangschikt wat en wacht geduldig op wat komen gaat. Dan komen twee andere beambten naar hem toe.
Ze blijken elkaar te kennen, praten wat en Emanuel geeft
hen een paar appels. De deur van de bus gaat dicht; in orde
bevonden. We rijden weer verder. Het is inmiddels donker,
maar wel helder. Als we bijna bij Botosani zijn, stoppen we
ineens. Er loopt een kind met een rugzak op langs de weg.
Emanuel herkent de 12-jarige jongen en spreekt hem aan.
Volgens de jongen komt hij net van school en loopt hij naar
huis. “Wat zou hier van waar zijn?”, vragen wij ons af.
We zetten Emanuel af en komen om 23:00 uur bij ‘Pentru
Tine’ aan. We stappen snel in onze bus en rijden naar het
pension. We sluiten deze lange, indrukwekkende dag af met
elkaar en zoeken onze kamers op.
Dinsdag 18 oktober zien we elkaar om 9:00 uur aan het ontbijt. We hebben allemaal redelijk geslapen en zijn klaar voor
een nieuwe dag. We rijden naar ‘Pentru Tine’, waar we de
mondharmonica’s die we gekregen hebben, aan Sebastian
overhandigen. Er komt een mooi geluid uit. Floor heeft er
één in zakformaat en blaast er flink op los.
Ook met Sebastian is er een gesprek over de gang van zaken
en de wensen voor ‘Pentru Tine’. Er zijn weer nieuwe kamers
in het gebouw opgeknapt. Ze willen graag een kleuterschool
gaan starten, maar dan moet er eerst geschoold personeel
worden gezocht.
Om 12:00 uur gaan we met Andrei mee de kinderen ophalen. We rijden naar een parkeerplaats waar een groep kinderen al staat te wachten. Zo halen we nog op twee plekken in
de stad kinderen op en gaan terug. De kinderen krijgen bij
binnenkomst eerst een warme maaltijd en dan gaan ze naar
hun leslokaal. Daar worden wij ook verwacht, want er is een
speciale les voorbereid. Met behulp van beelden vertellen de

kinderen bijzondere dingen over hun land aan ons. Wij, op
onze beurt, vertellen over bijzondere dingen uit Nederland
aan de hand van beelden. Het is leuk om elkaar zo iets te leren. Dan gaan de kinderen aan de slag om van beide landen
vlaggen te maken. Wij helpen daarbij. Het is een gekrakeel
van verschillende talen. We krijgen zelfs nog twee lekkernijen
te proeven: een stukje brood met een soort hagelslag en een
stukje brood met gemalen zonnebloempitten in pastavorm.
We hebben een gezellige middag gehad en sluiten ons bezoek
aan ‘Pentru Tine’ af met een gezamenlijke maaltijd daar.
Terug bij het pension maken we nog een avondwandeling,
voordat we de dag afsluiten.
Woensdag 19 oktober staat weer een reisdag op het programma. De wekker loopt om 6:45 uur af, want we willen om
7:15 uur ontbijten. Om 8:00 uur checken we uit en de vrolijke
receptioniste wenst ons een goede reis. We nemen hartelijk
afscheid van Sebastian en Diana, die ons samen met de kleine
Sara uitzwaaien.
Daar gaan we dan... weer terug naar Cluj-Napoca. Het is helder weer en nog niet zo erg druk op de weg. In de bergen
is meer sneeuw gevallen, zien we. Een prachtig gezicht. We
stoppen 2 keer onderweg om even wat te eten en te drinken
en het toilet te bezoeken. De mannen wisselen elkaar weer
af met het rijden. Om 17:00 uur komen we veilig bij ‘Ecce
Homo’ in Cluj-Napoca aan. De koffers zijn nu erg licht en dat
loopt makkelijk de 6 trappen op. We frissen ons wat op en
zijn om 18:00 uur present voor de powerpoint-presentatie
over de projecten van ‘Ecce Homo’. Mooi om te zien hoe de

hulp op de goede plaatsen terechtkomt.
Na deze presentatie eten we met Liviu, Cristina en Maria
een pizza. Het wordt een gezellige avond met elkaar. Leo
en Floor lopen nog naar de avondwinkel om wat toetjes en
broodjes te halen voor de volgende dag. Als ze terug zijn,
evalueren we de reis en hebben we allemaal het gevoel dat
we veel langer dan een week met elkaar onderweg zijn. Het
is een goede reis geweest.
Donderdag 20 oktober loopt om 4:20 uur de wekker weer
af. We eten een toetje en halen de koffers naar beneden.
Razvan brengt ons om 5:00 uur naar het vliegveld en daar
nemen we afscheid van hem. Als we door de douane zijn,
is het rustig wachten tot we met de bus naar het vliegtuig
worden gebracht. Om 7:10 uur, als het nog donker is, stijgt
ons vliegtuig op richting Nederland. In het vliegruig zien we
de zon opkomen. Wat een prachtig gezicht!
Om 8:20 uur Nederlandse tijd landen we veilig op EindhovenAirport. We maken nog een groepsselfie voordat we in de rij
naar de douane gaan staan. Buiten lopen we naar de afgesproken plek, waar het taxibusje ons weer ophaalt. Leo rijdt
ons even later weer terug naar Ridderkerk, waar we om 11:00
uur bij het nieuwe huis van Wim aankomen. Geert heeft de
koffie klaar en de vrouwen van Floor en Arie zitten er ook
gezellig. Wat hebben we veel te vertellen. We sluiten de reis
af door het lezen van een Bijbelgedeelte en Wim gaat voor
in dankgebed.
Zo komt er dan een einde aan een bijzondere reis en we zijn
als groep dankbaar dat we dit mochten meemaken.
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Het land Moldavië
De Republiek Moldavië is een republiek in Oost-Europa, grotendeels gelegen tussen de rivieren
Proet en Dnjestr (Nistru). Het land wordt in het westen en het zuiden begrensd door Roemenië
en in het noorden en het oosten door Oekraïne. De hoofdstad is Chisinau. Het land geldt als één
van de armste landen in Europa. Moldavië behoorde tot 1991 tot de Sovjet-Unie.

Ligging
Het grondgebied van het land komt geheel overeen met dat van de voormalige
Sovjetrepubliek Moldavië. Gedeeltelijk
komt het huidige Moldavië overeen met
dat van het historische Bessarabië, dat tot
de Tweede Wereldoorlog Roemeens was.
Alleen de meest zuidelijke (de Boedzjak)
en meest noordelijke delen van Bessarabië
behoren nu tot Oekraïne. Transnistrië, het
gebied ten oosten van de rivier de Dnjestr
behoorde nooit tot Bessarabië, maar wel
tot de Sovjetrepubliek Moldavië. Transnistrië heeft zich in 1991 eenzijdig onafhankelijk verklaard van het nieuwe onafhankelijke Moldavië. Het door vooral Russen
en Oekraïners bewoonde onafhankelijke
landje wordt door geen enkele staat erkend en wordt in internationaal verband
als onderdeel van Moldavië gezien. Tiraspol is de hoofdstad van Transnistrië.
Geschiedenis
De tegenwoordige Republiek Moldavië
verwijst in zijn naam naar het historische
vorstendom, dat tussen de Karpaten en
de Dnjestr lag en daarmee een groter
gebied besloeg dan het huidige land. Dit
door Roemenen bevolkte gebied stond
aanvankelijk onder grote Turkse invloed
en later onder Russische. In 1812 kreeg
Rusland Bessarabië, het oostelijke deel
van Moldavië, van Turkije toegewezen.
Sinds die tijd begonnen de Russen het
gebied een beetje te bevolken. In 1917
kreeg Bessarabië de kans om zich onafhankelijk te verklaren en zich toe te voegen aan Roemenië, dat drie jaar later ook
bekend stond als Groot-Roemenië.
In de Tweede Wereldoorlog veroverden
de Russen het gebied weer, de basarabeni
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(Bessarabiërs in het Roemeens, bewoners
van het gebied) werden gedeporteerd
naar Siberië en andere verre delen van
Rusland, terwijl de Russen (en Oekraïners)
het gebied nog meer begonnen te bevolken en alle hoge functies innamen. Het
communisme werd ingevoerd en Moldavië werd de Moldavische Sovjetrepubliek.
Boedzjak (het zuiden) en Boekovina (het
noorden) werd bij de Oekraïense SSR ingedeeld. Op 27 augustus 1991 verklaarde
de Sovjetrepubliek Moldavië zich onafhankelijk, alhoewel Boedzjak en Boekovina Oekraïens bleven. Een paar jaar later
kende het land een burgeroorlog tussen
Transnistrië en de staat. In 2001 kwam
Vladimir Voronin van de pro-Russische
Moldavische Communistische Partij aan
de macht. Toen buurland Roemenië zich
in 2007 bij de Europese Unie aansloot,
werden de Roemeense ambassades in
Moldavië overspoeld; 800.000 Roemenen
uit de republiek Moldavië vroegen de
Roemeense nationaliteit aan. Na de verkiezingen van juli 2009 kwam een coalitie
van pro-westerse partijen aan de macht,
die Moldavië dichter bij de Europese Unie
wil brengen
Geografie
Het grootste deel van Moldavië ligt tussen de rivieren de Proet in het westen
en Dnjestr in het oosten. De westelijke
grens (met Roemenië) wordt over de hele
lengte gevormd door de rivier de Proet,
een zijrivier van de Donau. In het uiterste
zuidwesten, vanaf de samenvloeiing van
de Proet en de Donau, grenst Moldavië
voor 480 meter aan de Donau. In het oosten van Moldavië is de Dnjestr de belangrijkste rivier, die eveneens van noord naar
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zuid stroomt. Hij vormt er de grens met
Oekraïne en de separatistische regio Transnistrië. In het uiterste zuidoosten grenst
het net niet aan de Zwarte Zee. Het noorden is heuvelachtig en het hoogste punt
van het land, de Dealul Bâlânesti, ligt 430
meter boven de zeespiegel.
Klimaat
Moldavië heeft een gematigd landklimaat, met neerslag gedurende het hele
jaar. In de maanden september en oktober wordt het frisser en neemt de kans
op regen toe, maar het aantal zonnige
dagen is nog behoorlijk groot. November
en december hebben veel mist en regen.
De winters duren van circa half december
tot in april en zijn door de oostenwinden
in het oosten en het zuiden erg streng
met veel sneeuwval. In de bergen komt
de temperatuur circa 130 dagen per jaar
niet boven het vriespunt uit. In de lange,
warme zomerperiode stijgt de temperatuur tot boven 25 °C; in de winter daalt
het kwik tot onder 0 °C. De gemiddelde
julitemperatuur is 17 °C ; de gemiddelde
januaritemperatuur varieert regionaal
van -1 °C tot -6 °C.
Het overgrote deel van de Moldavische
bevolking is Roemeens, ook al beschouwen de meesten zichzelf als Moldaviër.
Dit heeft hoofdzakelijk politieke redenen. De Moldavische etniciteit kwam pas
na de scheiding van de rest van Moldavië
in zwang. De inwoners van RoemeensMoldavië worden wel als Roemenen beschouwd.
Er zijn ook Oekraïners en Russen in het
oosten. In het zuidwesten wonen de Gagaoezen, een christelijk Turks volk en Bulgaren.

Informatieavond
‘Stichting Draagt Elkanders lasten’
D.V. dinsdag 12 januari 2017

Traditiegetrouw organiseren we weer een informatieavond. Het is een niet meer weg te denken gewoonte om
na iedere Roemenië-reis 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 13 t/m 20 oktober jl.
gemaakt is. Het is weer een ongelooflijk indrukwekkende reis geweest. Ook

nu hebben we weer een

bezoek gebracht aan Moldavië. De situatie in dit land is nog schrijnender dan in Roemenië! Met behulp van een presentatie zullen wij u meer bijzonderheden vertellen van de bezochte projecten en de zeer
schrijnende situaties van de bezochte ouderen en gezinnen in
Roemenië en Moldavië. 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. Ook zal de
verkooptafel aanwezig zijn.

’
Plaats: ‘Riederborgh
te Ridderkerk
Boksdoornstraat 2
Aanvang: 19.45 uur
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Gezinssponsoring
De wintermaanden staan alweer voor de deur. De tijd van warmte, gezelligheid,
lichtjes en heerlijke, warme maaltijden. Voor ons lijkt dit allemaal zo vanzelfsprekend, terwijl zo’n 1800 km. verderop vele gezinnen zich afvragen of ze deze winter
door zullen komen. U begrijpt wellicht al dat ik het hier heb over de arme gezinnen
in Roemenië. Vele gezinnen worden gelukkig gesponsord, waardoor zij begeleiding
kunnen krijgen om naar een menswaardig bestaan toe te werken. Daarnaast worden
zij bekend gemaakt met het Evangelie. Iets wat ontzettend waardevol is; uiteindelijk
kan hun leven pas echt positief veranderen als zij Jezus heel persoonlijk mogen leren
kennen. En dit alles voor slechts € 0,82 per dag per gezin. Er zijn momenteel nog vele
gezinnen die wachten op een sponsor.
De sponsors van de gezinnen krijgen ieder jaar van ons een verslag over de voortgang
van hun sponsorgezinnen.

Om u een idee te geven hoe de situaties zijn bij de sponsorgezinnen, volgt hieronder een verslag van één van hen,
geschreven door een maatschappelijk werkster van ‘Ecce
Homo’. Dit gezin wordt sinds kort financieel ondersteund
door één van ‘onze’ sponsors:
Het gezin bestaat uit 4 gezinsleden: Ana Maria, de 25-jarige
moeder, Iulian, de 26-jarige vader, en hun twee kinderen, Andrea (2 jaar) en Darius (2 maanden). Ze bewonen een éénkamerflat in een gebouw waar de meeste bewoners ruw en langs
elkaar heen leven. Ze weten ook niet wie de huisbaas is.
Toen ik hen ging opzoeken, was de baby in een deken gewikkeld en het kleine meisje droeg een te dun bloesje gezien de
lage kamertemperatuur. Ze hebben een bed, een tafel, een
leunstoel en een TV. Ze lenen de elektriciteit van een buurman
en dragen bij aan de onkosten. Ze halen het water uit een punt
in de omgeving. Ze koken buiten op een kachel, die met hout
wordt gestookt.
De twee ouders zijn niet wettelijk getrouwd en beiden hadden
eerder een relatie met een andere partner, waaruit ook kinderen zijn voortgekomen. Ana Maria heeft een dochter van 6 jaar,
die bij haar ex-partner woont. Iulian heeft nog twee kinderen,
een jongen en een meisje. Ze zeiden dat ze hun kinderen bezoeken, maar geen van beiden betaalt alimentatie. Nu hebben
ze een nieuw gezin gesticht en willen samen de kinderen grootbrengen, hopende op een betere toekomst voor hen.
Ze komen beiden uit gezinnen, die geen goed voorbeeld waren. Ze leefden van dag tot dag en vergaarden voedsel uit
de vuilnisbakken. Zo voedden zij hun kinderen. Iulian moet
gemotiveerd worden om werk te zoeken, want hij is al te
lang werkloos. Hij moet meer verantwoordelijk worden om
een echte toekomst voor zijn kinderen te kunnen verzekeren.
Er ontbreken vele zaken bij hen: van voedsel tot kleding, van luiers tot hygiënische spullen, een bed voor de kinderen, een haard
om te koken en een kachel om de ruimte ’s winters te verwarmen. Het inkomen is de kinderbijslag. De uitgaven zijn € 34,- voor
elektra en water, zonder dat er sprake is van geld voor voedsel.
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De doelstellingen die wij voor dit gezin hebben, zijn:
•
Ouders motiveren en beraden tot meer verantwoordelijkheid in het opvoeden van hun kinderen.
•
Vader steunen en motiveren zo spoedig mogelijk werk
te vinden.
•
Hulp bieden bij het verkrijgen van de noodzakelijke documenten en het aanvragen van maaltijdbonnen bij de
Sociale Kantine.
•
Steunen bij de aanvraag voor een sociale woning bij het
gemeentehuis.
•
Helpen de nodige bronnen te zoeken in materiële zin
om tot betere levensomstandigheden te komen.
•
Helpen aan een bed, een kledingkast, kop-en-schotels,
kleding, lakens en dekens, luiers, poedermelk en dergelijke zaken.
•
Oog houden op de ontwikkeling van de kinderen en
hun gezondheid.
•
Ouders motiveren hun dochter naar de crèche te laten
gaan, waar ze omgang heeft met anderen en een gratis
maaltijd krijgt.
•
Hen met het Evangelie en christelijke waarden bekendmaken.
We houden goede hoop dat door onze tussenkomst dit gezin
er op vooruit zal gaan en overeenkomstig ons plan zich verder ontwikkelt.
Dank u bij voorbaat voor uw hulp.
God zegene en belone u!

Mocht u vragen hebben over de gezinssponsoring
of wilt u misschien zelfs een gezin sponsoren, neem
dan contact met mij op: rianneklippel@gmail.com.

Een hartelijke groet,
Rianne Klippel – van Roon
Coördinator gezinssponsoring

Roemeens recept

Roemeense aardappelsalade

Ingrediënten
1 kg. rode aardappelen
3 wortelen
1 pastinaak
6 augurken
200 gr. ham (of gekookte kipfilet)
4 eieren
100 gr. olijven
3 uien

Bereiding
Was de aardappelen (niet schillen of snijden) en kook ze in
water met wat zout. Doe hetzelfde met de wortelen en de
pastinaak. Zodra ze gaar zijn, uit het water halen. Schil de
aardappelen en snijd ze in blokjes. Snijd ook de wortelen, de
pastinaak, de ham, augurken, uien en olijven (in welke vorm
u wilt). Kook ondertussen de eieren en snijd ze in plakjes als
ze klaar zijn.
Bereid een heerlijke, zelfgemaakte mayonaise.

Meng alles bij elkaar (niet te veel mayonaise toevoegen: de
groenten moeten vettig zijn en niet aan elkaar kleven). Naar
eigen smaak kunt u meer augurken, zout en peper toevoegen.
Plaats het voor minstens 4-5 uur in de koelkast, voordat u het
serveert. Het is het lekkerst als je het een dag laat staan. Op
die manier kunnen alle smaken goed intrekken en is het een
heerlijk gerecht.

!
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SEBASTIAN schrijft...
De in 1987 geboren Sebastian Mariniuc is in
2009 afgestudeerd aan de ‘Emanuel University’
te Oradea. Diverse goed betaalde managementfuncties werden hem hierna aangeboden.
Sebastian heeft echter zijn roeping gevolgd om
een project op te gaan zetten voor kansarme
kinderen in zijn geboorteplaats Botosani. Dit
heeft geresulteerd in het opzetten van het kinderdagcentrum ‘Pentru Tine’, inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waar veel activiteiten
en projecten gerealiseerd

Dit najaar bestaan we 7 jaar. We herinneren ons hoeveel de Heere ons via de
samenwerking met ‘Stichting Draagt
Elkanders lasten’ gedurende al deze jaren gegeven heeft. Wat een prachtig
verhaal! Wat een vruchtbare samenwerking! Samen begonnen we met het
naschoolse opvangproject. Hiermee
startte voor de stichting een gezegende
bediening in Botosani. Dit project bracht
tientallen mensen, middelen, organisaties en lokale kerken bijeen met een
gemeenschappelijk doel: het helpen van
kansloze kinderen. Sinds 2009 zetten
wij ons in om onze kinderen onderwijs
te bieden en een kans te geven om een
beter leven te krijgen onder de leiding
en de liefde van onze Heere Jezus Christus. We zijn er ons van bewust dat wij
een rolmodel voor deze kleintjes spelen.
Eén van onze jongens, de 3-jarige Narcis, vertelde me dat wanneer hij groot
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geworden zou zijn, hij voorzitter van
de stichting ‘Pentru Tine’ wilde worden.
Wat een prachtige wens. Ik zal heel blij
zijn als zal blijken dat het voor hem werkelijkheid zal worden.
Bij de oprichting van de stichting ‘Pentru
Tine’, speelde als achtergrond mee dat
mijn familie, de familie van Andrei en de
familie van Ligia, in Botosani wilden blijven om iets goeds voor onze gemeenschap te doen. Hier te midden van de
armoede. Samen met ons, zijn Claudia,
Mihaela en Cristina ook gezegend met
een plaats om te werken in onze stichting. Van de 7 kinderen van mijn ouders
ben ik de enige die in Botosani is gebleven. Dit laat nu precies zien hoe wanhopig de situatie niet alleen van onze stad
is, maar ook van ons land. Het gevolg als
veel van onze jonge mensen naar het
buitenland vertrekken.
In de volgende regels wil ik u graag een
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negental gebieden en de toekomstplannen presenteren waarin wij onze inspanningen willen investeren met behulp van
de steun die we, zo God het wil, mogen
ontvangen door mensen zoals u:
1. In samenwerking met ‘Bucuria Familiei Association’ (‘Stichting Vreugde van
het gezin’) uit Roemenië, maakten we
stappen om de enige christelijke kleuterschool in onze stad te openen. Deze
stichting ondersteunde voor het grootste
deel de financiën om de ruimte gereed te
maken voor gebruik. Deze ruimte is gelegen op de tweede verdieping van ons gebouw. ‘Pentru Tine’ nam de verantwoordelijkheid om deze kleuterschool gedeeltelijk te ondersteunen, door het delen
van een aantal van onze personeelsleden
en door het vinden van een deel van de
maandelijkse financiën, die nodig zijn om
deze kleuterschool te kunnen ‘runnen’.

2. Een ander project is gestart in samenwerking met de stichting ‘Dar din Dragoste’ (‘Een geschenk van liefde’). Dit is
een nieuwe stichting die we gestart zijn
om het Operation Christmas Child project
(actie schoenendoos) in Roemenië gestalte te geven. Jaarlijks worden voor de
kerst meer dan 200.000 schoenendozen
met geschenken uitgedeeld aan (arme)
kinderen in Roemenië. Met al deze gaven
hebben we de mogelijkheid en de kans
om het Evangelie en het Goede Nieuws
van Jezus Christus in Roemenië te delen
met de arme kinderen en hun families.
Het is een voorrecht voor mij om dit project samen met onze trouwe Roemeense
broeders te coördineren. Het hoofdkantoor van deze stichting is gelegen op de
begane grond van ons gebouw. We hebben één vaste medewerker, een secretaris, en honderden vrijwilligers verspreid
over heel Roemenië.
3. Deze zomer was het team van ‘Pentru
Tine’ vooral betrokken bij het organiseren van 7 vakantie-bijbelscholen en een
zomerkamp. Honderden kinderen uit de
dorpen namen deel aan deze activiteiten. Hiermee hadden zij de mogelijkheid
om samen met ons een leuke en interactieve tijd te hebben, maar ook om het
Goede Nieuws van Jezus Christus te horen. Tijdens onze activiteiten kwamen
we in contact met verschillende zondagsschoolmeesters uit de dorpen. Wij
realiseerden ons de noodzaak om hen
te trainen en van materiële middelen te
voorzien om deze te gebruiken tijdens
de zondagsschool. We bidden voor dit
idee om een nieuw zendingsproject te
starten, waarmee we zulke meesters uit
onze provincie trainen en uitrusten. Het
zomerkamp was een gezegende tijd, zowel voor de leiders als voor de kinderen.
Helaas was een hepatitis-A-epidemie er
de oorzaak van dat de kinderen van onze
naschoolse opvang niet konden deelnemen aan dit kamp. Daarom besloten we

meer kinderen te zoeken uit de dorpen,
die nog nooit op zomerkamp geweest
waren. Dit was een unieke kans voor een
aantal van hen. Zonder uw hulp zou dit
niet mogelijk zijn geweest. Namens de
kinderen die u geholpen hebt, zeggen
wij u hartelijk dank.
4. Met de start van het nieuwe schooljaar, 14 september, startten wij opnieuw
ons naschoolse opvangprogramma, gewijd aan de arme kinderen uit onze stad.
Dit om te voorkomen dat de kinderen
stoppen met het onderwijs, een betere
opvoeding krijgen en God leren kennen.
We geloven sterk in dit project en het
ligt ons zeer na aan het hart. We willen
het ook dit jaar blijven doen en richten
ons hierbij ook op het maatschappelijk
ondersteunen van hun gezinsleden.

arme gezinnen. Via een vriend van ons,
Titel Turcoman, die zeer betrokken en
enthousiast is, konden wij voor dit project een helpende hand bieden.
8. We blijven boeken ontvangen en kopen voor onze bibliotheek. Met de hulp
van ‘Stichting Draagt Elkanders lasten’
kochten we Bijbels die we doneerden
aan christenen in Moldavië.

6. Dit jaar opende God deuren voor ons
om betrokken te worden in de Republiek
Moldavië! God werkt daar en we zijn
gezegend om deel uit te maken van Zijn
plan. Met uw hulp, via ‘Stichting Draagt
Elkanders lasten’, konden we een donatie
doen van € 3000,- om onze nieuwe broeders en zusters in het geloof uit Moldavië
te helpen om een huis te kopen met het
doel dit te verbouwen tot een kerk. Een
plaats voor hen om God te ontmoeten en
te aanbidden. Wat een zegen!

9. Nieuwe gezinnen en gezinnen die wij
in de voorgaande jaren maatschappelijk
ondersteunden, blijven om onze hulp
vragen. Een gezin dat we vaak helpen,
is de familie van Catalin. Catalin is volledig blind vanaf zijn geboorte, hij is getrouwd en heeft 4 kinderen tussen een
paar maanden en 9 jaar oud. Alle kinderen hebben gezondheidsproblemen
en dit jaar kreeg ook hij gezondheidsproblemen. Er groeit een tumor aan de
achterkant van zijn oor, maar de artsen
kunnen nog geen diagnose geven.
Wij prijzen God met een vreugdevol en
dankbaar hart voor al die jaren dat we
met u een samenwerking zijn aangegaan om ons te helpen met onze projecten, waarvan ons uiteindelijke doel is om
op een tastbare wijze de liefde van God
te laten zien aan mensen in nood. Al
deze jaren voelen we hoe God Zijn werk
in ons uitbreidde. We zijn u ook dankbaar dat u ons zo trouw terzijde stond!
Hudson Taylor zei ooit: “Ik ben nergens
meer bang voor als ik me realiseer dat
Hij in staat is Zijn wil voor mij te volbrengen. Het maakt niet uit waar Hij mij een
plaats geeft. Dat is Zijn overweging, niet
de mijne, want in de gemakkelijkste situaties zal Hij mij genade verlenen en in
de moeilijkste is Zijn genade genoeg.”
Dat God veel zegeningen op u en uw gezinnen moge uitgieten!

7. Een andere recente betrokkenheid
van ons was de ondersteuning van de
renovatie van een paar huizen van zeer

Uw broer in Jezus Christus,
Sebastian Mariniuc
7 november 2016

5. Wij vervolgden onze renovatie van
‘Pentru Tine’. We voltooiden twee kamers op de begane grond. In september
2016 huisvestten we drie meiden die een
vervolgopleiding in onze stad begonnen. Ze komen uit de dorpen en alle
drie zijn ze afkomstig uit arme gezinnen. Twee van hen namen deel aan ons
zomerkamp en zo kwamen we er achter
dat ze een goede huisvesting zochten.
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Voedselactie 2016/2017
Ook deze winter willen we als
‘Stichting Draagt Elkanders lasten’
weer een voedselactie houden.
Voorgaande jaren is uw warme
belangstelling voor deze hulp
gebleken uit de vele financiële
gaven die we hiervoor mochten
ontvangen. In januari van dit jaar
konden we zelfs € 5000,- overmaken, waarvan in Roemenië voedselpakketten gekocht konden
worden.
Uw gift voor dit doel kunt u overmaken op ons rekeningnummer
NL30INGB0670471046 t.n.v. ‘Stichting Draagt Elkanders lasten’ te
Ridderkerk o.v.v. Voedsel.

Winter-voedselactie
Voedsel- en kledingdistributierapport
Als iemand is verstoken van dagelijks voedsel, geef ze wat ze
nodig hebben ...
We zijn nog steeds getroffen door de armoede en tekortkomingen in Roemenië, in de huizen van degenen die we helpen. We ontmoeten nog steeds ouders die hun kinderen naar
bed hebben gebracht, terwijl ze nog steeds honger hebben
en er zijn nog steeds gezinnen die last hebben van kou in de
winter, bij gebrek aan de juiste kleding. Er zijn volwassenen
die nog steeds moeite hebben om een baan te vinden. Volgens onze maatschappelijk werkers lijden velen nog steeds
honger en kou en zijn zij niet geheel voorzien in de basisbehoeften die nodig zijn voor een menswaardig bestaan. Maar
we zijn vooral onder de indruk van de situaties van de kinderen in deze gezinnen, die ondanks deze tekortkomingen,
maar dankzij de gemeenschappelijke bijdrage en inspanningen, toegang hebben tot het volgen van een opleiding.
Dankzij uw betrokkenheid, in januari - februari 2016, zijn we
erin geslaagd om een helpende hand te bieden aan de 340
gezinnen uit de 6 werkpunten van ‘Ecce Homo’: Alba Iulia,
Botosani, Cluj-Napoca, Simleul Silvaniei, Targu-Jiu en Turda.
Elk gezin kreeg kleding (zowel voor volwassenen als voor
kinderen) en voedselpakketten. Deze bevatten: aardappelen, pasta en andere basisbenodigdheden, zoals olie, meel,
suiker, rijst, blikjes groenten, sauzen, vlees, snoep, enz. Elk
pakket bedroeg 125 lei (€ 28,-). Deze goederen zijn tot groot
nut voor deze gezinnen om hen te helpen de wintermaan-
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den door te komen. Ook kreeg elke familie 50 kilo aardappelen uit het landbouwproject van ‘Ecce Homo’.
Alle families gaven uiting aan hun vreugde en dankbaarheid op hun eigen manier. Bij sommigen kon je dat lezen
op hun gezichten, terwijl anderen verbaal uitdrukking gaven aan hun dankbaarheid. Een alleenstaande moeder van 3
kinderen, die alleen moet leven van de sociale steun, moest
haar kinderen met hun lege maag naar school sturen op de
dag van de distributies. Toen ze de pakjes kreeg, vertelde ze
de maatschappelijk werker: “Ik was wanhopig, want ik had
geen voedsel als ze uit school zouden komen. Ik bad tot God
dat Hij een wonder zou doen, maar ik verwachtte dat niet en
zeker niet zo snel! Dank je wel!”
Andere families, met vergelijkbare moeilijke situaties, vroegen ons: “Hoe wist je dat we niets te eten hadden en de voorraadkast leeg was?!”
We zijn getuige geweest hoe God zorgt voor de armen en
de manier waarop Hij mensen uit verschillende delen van de
wereld stuurt, om Zijn woord te vervullen en Zijn liefde te
bewijzen!
Bedankt namens hen die gezegend zijn door uw bijdrage!

Uw gift voor dit doel kunt u overmaken op ons rekeningnummer NL30INGB0670471046 t.n.v. ‘Stichting
Draagt Elkanders lasten’ te Ridderkerk o.v.v. Voedsel.

Terugblik

Met het uitsorteren van de kleding kom je van alles tegen.
Zo ook het bovenstaande bericht, wat we jullie niet wilden
onthouden.
Verdere woorden zijn niet nodig.

Nieuws
van de
breigroep

11 oktober 2016
Boven-Hardinxveld
Op de middag van 11 oktober 2016, was ik uitgenodigd om
naar Boven-Hardinxveld te komen.
Hier is spontaan een breigroep ontstaan. Gemiddeld 14 tot 15
dames die eens per 3 weken bij elkaar komen in de pastorie
van de PKN-kerk. Ze zijn pas 3 keer bij elkaar gekomen, maar
hadden nu al een auto vol spullen gebreid, zowel thuis als in
de pastorie.
Na het één en ander verteld te hebben en wat foto’s te hebben laten zien, werd er van de groep dames een foto gemaakt
bij de tafel vol met zelfgemaakte spullen. Met nog een gift
van € 15,00 en de auto vol breiwerk, reed ik weer terug naar
Ridderkerk. Daar werd alles nog even op de tafel in de loods
uitgestald voor een foto. Nu staat het netjes klaar voor het
volgende transport naar Roemenië.
Dames, hartelijk bedankt voor jullie arbeid en ik kom graag
nog eens terug!
Roelie Gouweloos

Wat is er weer veel breiwerk ingeleverd: zakken vol met
truien, dekens, mutsen, sjaals, sokken en wantjes. Tijdens de
reis naar Roemenië en Moldavië hebben we ook van alles uit
kunnen delen. Onze koffers zaten bijna voor de helft vol met
uitdeelmateriaal. Wat waren de mensen blij met de meegebrachte spullen. Een moeder vroeg om een paar sokjes voor
haar kind. En ook deze zaten er gelukkig bij. Wat hebben wij
het goed hier in Nederland. Wij kunnen van alles kopen of
zelf maken. Dank aan alle breigroepen in de regio. Er komen
er steeds meer bij. Vaak
kopen zij zelf al hun wol
en schenken dit in de
vorm van breigoed aan de
armsten van Roemenië.
Heel veel dank aan al die
actieve mensen die hun
tijd gebruiken - thuis op
hun stoel of bank - voor
de ander, die het zo hard
nodig heeft.
Joke van der Weiden
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Informatieavond
21 juni 2016
Zoals ieder jaar werd ook nu weer
een informatieavond georganiseerd
in ‘Riederborgh’, die werd bezocht
door ongeveer 50 belangstellenden.
In zijn openingswoord stond de
voorzitter kort stil bij Deuteronomium 8 : 2:
‘En gij zult gedenken aan al den
weg, dien u de HEERE uw God deze
veertig jaar in de woestijn geleid
heeft; opdat Hij u verootmoedigde,
21 juni 2016
om u te verzoeken, om te weten
wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden of niet.’
Hierin wordt gewezen op de beproevingen die God houdt met Zijn volk. Job raakte alles kwijt. Abraham moest zijn
zoon offeren. Deze beproevingen gebruikt God om het geloof te versterken. We zien dat ook gebeuren in Roemenië en
Moldavië.
Een jong meisje, die verkocht werd door haar vader voor enkele euro’s en een fles wodka en vervolgens in de gedwongen prostitutie terechtkwam. Ze wist hieruit te ontsnappen en ging weer terug naar haar vader. Maar opnieuw moest
zij hetzelfde doormaken.
En nu, na deze beproevingen getuigde zij voor ons van een rotsvast geloof in God.
De vraag aan ons is: “Betekent dat iets voor ons?”
Na de opening vertelde Corina Gouweloos aan de hand van een serie foto’s over de belevenissen van de groep die in
april op bezoek was in Roemenië en Moldavië.
Na de pauze zagen we een indrukwekkende film, gemaakt door Cees van der Steldt, over deze reis. Vooral het bezoek
aan een jonge kerkelijke gemeente in Moldavië was aangrijpend.
Bij de sluiting wenste iemand van de bezoekers het bestuur van Draagt Elkanders Lasten Palm 134 : 3 toe: “Dat ’s Heeren zegen op u daal”.

Food-&-Green-markt op zaterdag 11 juni 2016
Zaterdag 11 juni hebben we als stichting een kraam gehuurd op het Colijnplein in Ridderkerk i.v.m. de Food-&-Green-markt, georganiseerd door
Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk (FCR).
De week voorafgaand aan deze dag was het redelijk tot warm weer, dus
we waren in de veronderstelling aardig wat publiek te krijgen. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Om 7.00 uur kwam de regen met bakken uit
de lucht en dit bleek de rest van de dag niet veel anders te zijn. De kraam
was om 10.00 uur helemaal ingericht en Eline en ondergetekende stonden
gelukkig redelijk droog onder de luifel van een winkel en het tentdoek,
maar toch….
Om 12.00 uur werd ik afgelost door Corina en toen hadden we nog maar
voor € 3,50 verkocht.
Ook de middag bleef het regenen. Om 16.30 uur was alles ingepakt en gingen Eline en Corina naar huis om een warme douche te
nemen. In de geldla zat op dat moment een bedrag van € 10,00. Maar in dit bedrag kwam verandering! Corina had namelijk een
paar laarsjes meegenomen die ook op de kraam stonden en van een bekend merk waren. Ze ging proberen om deze via Marktplaats te verkopen en tot mijn verbazing werden ze voor € 50,00 verkocht!! Dus al met al heeft deze dag totaal, ondanks de regen,
toch nog € 60,00 opgebracht.
Roelie Gouweloos
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Wijk-Westdag
zaterdag 27 augustus 2016
Op 27 augustus stonden Arie en ondergetekende met een
kraam op de Wijk-Westdag.
We hadden 2 kramen gekregen, welke gevuld waren met
brocante spulletjes, die Miranda en Rianne stonden te verkopen. Op het grasveld erachter was een tafeltje neergezet die gevuld was met heerlijk fruit.
Het was prachtig weer en de mensen kwamen massaal naar
buiten voor een gezellig praatje met elkaar en om gelijk
wat fruit en andere leuke hebbedingetjes te kopen.
Na afloop van de middag was de opbrengst helemaal niet
verkeerd. De kraam met brocante had het bedrag van
€ 105,00 opgeleverd. Met de fruitverkoop was € 157,00 opgehaald en met bekers versgeperst fruit nog eens € 50,00.
Dit alles bij elkaar zorgde voor het mooie bedrag van
€ 312,00.
Een ieder hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage!
Roelie Gouweloos

Presentaties
In de achterliggende maanden werden weer verschillende
presentaties gegeven in zorgcentra. Zo waren we te gast
in ‘Uitzicht’ in Vlaardingen, ‘Avondrust’ in Rotterdam en
‘Beth-San’ in Moerkapelle.
Opvallend tijdens deze bijeenkomsten is de betrokkenheid
en aandacht van de bewoners bij de films en fotopresentaties over de situatie in Roemenië.
Er zijn altijd veel vragen naar aanleiding van wat men
heeft gezien, bijvoorbeeld over het land, klimaat, maar
ook over de kerken en politiek.
De portemonnees worden altijd ruimhartig getrokken.
Iedereen hartelijk dank voor de gulle gaven op deze gezellige middagen!

Zangavond

GEZOCHT:
Schoolmeubilair
Zoals u kunt lezen in de brief van Sebastian, directeur van ‘Pentru Tine’,
wil hij een christelijke kleuterschool openen in ‘Pentru Tine’.
Er is echter nog geen meubilair. Weet u een school die meubilair in de
onderbouw gaat vervangen en het beschikbaar zou willen stellen voor
dit doel, neemt u dan contact met ons op: 06-47487392.
Het gaat om tafeltjes en stoeltjes voor kinderen van groep 1, 2 en 3.

Op 1 oktober jl. was er de jaarlijkse zangavond. Aan deze drukbezochte avond
werkten mee het ‘Ridderkerks Mannenkoor’ en Chr. gem. koor ‘Met Hart en Stem’.
Het tedere harpspel van Elsbeth Verheij was
een prachtige aanvulling op het intense
gezang van de koren.
Dhr. I.A. Kole had de leiding en hield een
korte meditatie.
Het was een fijne avond met een collecteopbrengst voor de kerk in Moldavië van
ruim € 940,-.
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Dit Nieuwsblad is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders:

Help
ons
helpen

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
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• verf • gordijnen
• raamdecoratie
• vloerbedekking
• behang • glas

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

Dam 52-54
2951 GB Alblasserdam
Tel. 078 - 691 63 03

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

