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E r is honger in het land Kanaän en toen Jakob hoorde dat er in 
Egypte koren was, stuurde hij zijn zoons, met uitzondering 

van Benjamin, er naar toe. De broers ontmoeten Zafnath Pa-
änéah, niet wetend dat hij Jozef is. We kennen de geschiedenis. 
Jozef neemt Simeon in gijzeling en stuurt de broers om Benjamin 
te halen. Maar als ze op de terugweg naar Kanaän bij een herberg 
hun korenbalen openen om hun ezels eten te geven, slaat hun de 
schrik om het hart. Het geld dat ze voor het koren hebben be-
taald, blijkt in hun zakken teruggelegd te zijn. Jozef bedoelt het 
ten goede. Als een teken van zijn zorg voor hen. Maar ze vatten 
het precies andersom op. Ze denken: als we straks terugkeren, zal 
de onderkoning van Egypte ons ongetwijfeld van fraude en dief-
stal beschuldigen. En daarom: wie heeft hun deze kool gestoofd? 
Tegelijk zijn ze er vast van overtuigd: ook dit staat los van Gods 
voorzienigheid. ‘Toen ontging hun het hart, en zij verschrikten.’ 
En ze zeggen tegen elkaar: “Wat is dit, dat ons God gedaan 
heeft?”  

Z oals Jozef hier handelt, handelt ook Hij die meer is dan Jozef. 
Hij ontdekt, hij legt de vinger bij de gewonde plek in ons le-

ven. Hij opent ons geweten. En dat is pijnlijk en verootmoedi-
gend. Maar wel nodig om ons op onze plaats te brengen. Maar 
daarbij laat Hij het - net als bij Jozef – niet ontbreken aan de blij-
ken van Zijn liefde en trouw. Hij geeft koren. Teerkost op de le-
vensweg. Een bemoediging. Een belofte. En dat alleen uit genade. 
Maar net als de broers van Jozef interpreteren ook wij wat Hij ten 
goede bedoelt, zo makkelijk ten kwade. 

W e denken dat God ons in alles tegen is en zeggen met de 
broers: “Wat is dit, dat ons God gedaan heeft?” En toch, 

alleen al het feit dat Hij ons elke dag onverdiend ‘koren’ geeft, 
maakt duidelijk dat Hij niet onze ondergang, maar ons behoud op 
het oog heeft. Laat dat ons dan bemoedigen.  

Jozefs broers naar Egypte 

Wat is dit, dat ons God gedaan heeft? 

Genesis 42 : 28c 

Meditatie 
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Van de voorzitter 

Wim Klippel 

 

 

 

 

H et was een bijzondere ervaring om op 20 september jl. weer 
voet te kunnen zetten op Roemeense grond. Wat gedurende 

twee jaar niet mogelijk was, kon nu weer: een werkbezoek brengen 
aan onze vrienden daar en de projecten bezoeken die we mogen 
ondersteunen. Zowel in Roemenië als in Moldavië mochten we zien 

dat het werk in de achterliggende twee jaar mocht doorgaan.  Gezinnen, ouderen en alleenstaanden worden 
bezocht door de sociaal werkers en voorzien van voedsel en kleding, maar krijgen ook begeleiding om te pogen 
uit de problemen te komen waar ze mee te kampen hebben. De kinderopvang was weer open na lange tijd ge-
sloten te zijn geweest. Al werd er in die tijd wel digitaal les gegeven. Bij onze partnerorganisatie Pentru Tine 
zien we de ontwikkelingen doorgaan. Tweedehandswinkeltjes zijn op een drietal plaatsen geopend en daarmee 
kunnen ze meer inkomsten verwerven voor de hulpverlening. Dit is een klein begin om zelfvoorzienend te wor-
den en minder afhankelijk te zijn van alleen maar giften. 

In Soroca in Moldavië mochten we het goede nieuws brengen dat er voorzieningen gerealiseerd kunnen gaan 
worden om een zondagsschool en naschoolse opvang onderdak te gaan bieden. Dit kan dankzij de inzet in het 
afgelopen schooljaar door de leerlingen van het Calvijn College, locatie Appelstraat te Krabbendijke. Er werd 
door te collecteren en allerlei andere activiteiten ruim € 7500,- bijeengebracht. Als stichting konden we dit, 
dankzij een groot legaat dat we mochten ontvangen, aanvullen tot de voor dit project begrote € 15.000,-. 

B ijzonder is dat dit project gerealiseerd wordt door een zigeunergemeente die zich niet alleen inzet voor 
eigen mensen, maar voor alle (arme) inwoners van de stad Soroca. Ook bij hen zien we dat het geldt: “Doe 

wel aan een ieder….”  

Veel is nog nodig om de hulpverlening te laten doorgaan en verder te ontwikkelen. Dat kost veel geld. Gelukkig 
mogen we daar als Stichting Draagt Elkanders Lasten, met de hulp van onze trouwe achterban, een bijdrage 
aan leveren. Het verwondert ons iedere keer opnieuw hoe de mensen daar in afhankelijkheid hun werk mogen 
doen. Ze moeten iedere maand maar afwachten of er voldoende giften binnenkomen om de kosten te betalen, 
maar vooral ook voor hun eigen salarissen. Want de medewerkers van Pentru Tine hebben ook allemaal hun 
eigen gezinnen die ze moeten onderhouden. Deze mensen zijn voorbeelden voor ons! 

Ook is er veel geld nodig voor andere noodzakelijke dingen, zoals: meer deskundige medewerkers, een grote 
opslagruimte voor alle hulpgoederen, het realiseren van voorzieningen om zelf meer inkomsten te realiseren, 
aanvulling en vervanging van auto’s voor het transport van de hulpgoederen enz.  

We vragen ons wel eens af: “Is dit allemaal wel nodig?”  Het antwoord waar we dan op komen is iedere keer 
weer: “Ja.” Zonder voorzieningen geen hulp. 

Als bestuur van Stichting Draagt Elkanders Lasten zijn we dankbaar dat we met de hulp van u, onze trouwe ach-
terban, een bijdrage mogen leveren aan het helpen van onze medemensen die het maatschappelijk gezien zo-
veel minder hebben dan wij.  

J uist in deze crisistijd is de nood nog groter dan die al was. De covid-pandemie grijpt weer om zich heen. 
Vooral in Roemenië waar op dit  moment (november) iedere 5 minuten 2 personen (meer dan 550 per 24 

uur) overlijden aan het virus. Ziekenhuizen die de zorg niet meer kunnen bieden enz. enz. Laten we deze men-
sen vooral gedenken in onze gebeden: “Draagt Elkanders Lasten”. 



 

 
 4 

Koninklijk onderscheiden 
Het was maandag 26 april 10.00 uur dat er enkele men-
sen verzameld waren voor Riederborgh in Ridderkerk. 
Een groot deel van het gezin van Roelie Gouweloos was 
aanwezig en mijn persoon was ook uitgenodigd. Roelie 
zelf ontbrak op het toneel, die was aan het werk in Rie-
derborgh. Om 10.00 uur precies kwam ze naar buiten. 
Er was haar gevraagd om haar vriendin Heleen Uitten-
bogaard even te helpen met iets. Het gezicht van Roelie 
werd een groot vraagteken toen ze ineens al die men-
sen ontwaarde. Ze werd niet lang in onzekerheid gela-
ten en haar dochter Corina overhandigde haar een 
brief. Deze was afkomstig van de burgemeester van Rid-
derkerk. Roelie mocht hem hardop voorlezen. Groot 
was de verrassing voor haar dat het een uitnodiging was 
om de volgende morgen, Koningsdag, op het gemeente-
huis te verschijnen om daar een koninklijke onderschei-
ding in ontvangst te nemen.  

Aldus gebeurde. Door de coronamaatregelen was het 
aantal aanwezigen beperkt, maar het moment was er 
niet minder feestelijk door. Het heeft Zijne Koninklijke 
Hoogheid, Koning Willem-Alexander, behaagd haar te 
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze 
heeft de onderscheiding gekregen voor haar inzet op 
allerlei manieren voor vele van haar medemensen. 
Maar vooral ook vanwege het feit dat ze zich al 22  jaar 
inzet als bestuurslid van Stichting Draagt Elkanders Las-
ten en daarmee voor haar medemensen in Roemenië 
en Moldavië. Karakteristiek voor Roelie is dat ze bruist 
van energie en op alle denkbare momenten klaar staat 
om te helpen om gelden te genereren voor de zo nood-
zakelijke hulp aan de allerarmsten. Ze is zich heel goed 
bewust dat ze dit alles niet in eigen kracht kan doen, 
maar iedere keer weer opnieuw de kracht, gezondheid, 
energie en lust van God mag ontvangen. 

We willen Roelie ook vanaf deze plaats nogmaals van 
harte feliciteren met deze onderscheiding en hopen dat 
ze nog vele jaren dit werk mag blijven doen onder de 
zegen van de Heere. 

Fair 11 september 2021 

Op zaterdag 11 september hielden we voor de tweede maal een fair op het 
erf van de boerderij van de familie van Nes aan de Lagendijk. We waren blij 
en dankbaar dat het weer mocht en we weer gebruik konden maken van het 
erf.  

Ondanks een enkele bui kunnen we terug zien op een gezellige dag met di-
verse kramen en voor de inwendige mens een broodje hamburger en heer-
lijke soep van de koks van Riederborgh. 

Deze dag leverde het mooie bedrag op van €  3095,70 met dank aan de deel-
nemers achter de kramen en uiteraard de bezoekers van de fair. 
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Van de breigroepen 
Tekst: Joke van der Weiden 

In deze tijd van corona is er heel veel gehandwerkt. Dat 
was te merken aan de hoeveelheid die mocht worden 
opgehaald bij de vele breisters en haakters. Zoveel ook 
van Mevr. Corrie Slagter uit Papendrecht (zie foto). Veel 
wanten waar we echt blij mee zijn. Hierbij willen we ook 
al de andere breisters bedanken uit Papendrecht. Er zijn 
weer veel bananendozen vol opgehaald. Ook in de Al-
blasserwaard, Ridderkerk en Vlaardingen hebben ze niet 
stilgezeten. Veel dekens, mutsen, sjaals en truitjes zijn 
ingeleverd. Ook dank aan de dames die vele lapjes tot 
een deken hebben gemaakt. Het waren er veel en hele 
mooie. Een groot gedeelte is al in Roemenië. Namens 
hen hartelijk dank aan iedereen. 

Chocoladeactie Ds. G.H. Kerstenschool 2021 
 

585 repen chocolade, 320 ronde chocolade met hazelnoten, 200 doosjes bonbons en 170 doosjes slagroomtruffels. 
U denkt, waar gaat dit over? Zomaar een greep uit de chocoladeactie die 3 groepen van de Ds. G.H. Kerstenschool 
uit Ridderkerk heeft gehouden, de laatste week van september. Deze actie doen we iedere 2 jaar in samenwerking 
met Frits van Noppen uit Ridderkerk. Heerlijke chocolade die altijd gretig wordt verkocht. Ook dit jaar was het 
weer een enorm succes. Er werd veel verkocht en na afloop van de actie kon 
er ruim € 3650,- bijgeschreven worden op onze rekening en zal bestemd zijn 
voor de allerarmsten in Roemenië  en Moldavië. 
Alle leerlingen heel hartelijk bedankt en we hopen, bij leven en welzijn, deze 
actie opnieuw te doen in het voorjaar van het schooljaar 2022 / 2023. 

Vele gezinnen in Roemenië en Moldavië leven in erbarmelijke om-
standigheden en hebben dringend úw hulp nodig. De winter is in 
aantocht, wat maakt dat er voor deze gezinnen een nog zwaardere 
periode aanbreekt. En nu extra zwaar, omdat covid genadeloos 
om zich heen grijpt in Roemenië. Per dag overlijden meer dan 550 
mensen, dat is iedere 5 minuten 2 slachtoffers. Daardoor zijn er 
nog meer gezinnen die wachten op hulp. Tijdens ons laatste be-
zoek waren we getuige van de impact die het overlijden van ou-
ders heeft voor kinderen. Bij het bezoek aan een sponsorgezin was 
daar een kind van een jaar of 4 bijgekomen, nadat 3 dagen ervoor 
zijn moeder was begraven. De vader leefde al niet meer. Het kind 
wordt liefdevol opgevangen bij de familie die toch al van hulp 
afhankelijk is. Vanwege dit soort drama’s zijn wij dringend op zoek 
naar nieuwe sponsors die een gezin maandelijks willen ondersteu-
nen. Voor € 25,- per maand draagt u als sponsor bij aan een betere 
en hoopvolle toekomst van een heel gezin. Mogen zij op u reke-
nen? 

Sponsors ontvangen jaarlijks een foto met een verslag over de ont-
wikkelingen van hun sponsorgezin. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Klippel 
(coördinator gezinssponsoring) of meld u zich aan als nieuwe 
sponsor via onze website. 



 

 

Verslag humanitair transport naar Botosani—Roemenië van 21 september t/m 30 september 2021

Ik heb het voorrecht gehad om voor Stichting Draagt 
Elkanders Lasten weer naar Botosani in Roemenië een 
zeecontainer vol met diverse humanitaire goederen te 
mogen brengen. 
Dinsdagmorgen 21-09 ben ik even na 00.00 uur ver-
trokken vanuit Zelhem bij Doetinchem. De week daar-
voor had ik op vrijdag de 17de de geladen zeecontainer 
opgehaald bij firma Nugteren in Alblasserdam. Zij stel-
den het containerchassis ter beschikking. Toen ik daar 
arriveerde, stond de container al, geladen en wel, op 
het chassis. Aankoppelen dus en de verlichting controle-
ren. Tegen 08.00 uur kwam Wim Klippel met de vracht-
brief, de CMR. Voor degene die niet weten wat een 
CMR is even het volgende: CMR is de afkorting vanuit 
het Frans en behelst een internationale vervoersover-
eenkomst. Het is een 4-delige (doordruk)kopie in rood, 
blauw, groen en zwart. De rode is voor de afzender, de 
blauwe is voor de geadresseerde en de groene is voor 
de vervoerder, die met de nodige handtekeningen ver-
meldt dat de vervoerder de genoemde goederen ge-
bracht heeft van de afzender naar de geadresseerde. 
Dan blijft er nog een zwarte kopie over die bijv. de dou-
ane kan krijgen. Zo heeft iedereen met de juiste handte-
kening een bewijs van de geleverde dienst (nl. het ver-
voeren van de goederen). 
Heel belangrijk dus dat alles er is: de vrachtbrief (CMR), 
het APK-bewijs van de truck en het containerchassis en 
de beide kentekenbewijzen. En natuurlijk mijn pas-
poort. Daarbij voor de zekerheid de papieren inzake 
corona. Want dat kan per dag veranderen. Nu was het 
zoals gebruikelijk: als doorgaande vrachtwagen heb je in 
Duitsland/Oostenrijk/Hongarije nergens mee te maken. 
Dus reisvaardig. Met de bede om bewaard te mogen 
worden voor ongelukken en weer veilig thuis te komen, 
dinsdagmorgen vroeg vertrokken. Op de eerste en 
tweede dag veel files door wegwerkzaamheden in 
Duitsland. Al met al een vertraging in de planning van 
totaal vier uur op de eerste en tweede dag. 
Maar goed. Iedere dag na de verplichte rusturen gelijk 
weer verder gegaan. Zo zijn we vrijdag de 24ste septem-
ber in de loop van de morgen bij Sebastian en Diana 
gearriveerd. 
De schoonvader van Diana wachtte mij op, want (en dat 
leest u ongetwijfeld elders in deze uitgave) Sebastian 
was Wim Klippel en zijn gezelschap aan het wegbrengen 

naar een ander vliegveld. In de loop van de middag is de 
zeecontainer van het chassis gehesen en ook nog een 
andere container op het lege chassis verhuisd naar een 
andere locatie. 
De rust van het weekend kwam vooral tot uitdrukking in 
een bijzondere dienst in de gemeente waar Sebastian 
oudste is. Er werd een jonge vrouw gedoopt. Heel in-
drukwekkend om dat mee te maken. Na de dienst 
kwam er een tiental mensen bij Sebastian en Diana eten 
en met een Engelssprekende tafelgenoot was het een 
gezellige, lekkere maaltijd (Diana kan zo lekker ko-
ken……..). 
Na de zondag heb ik de thuisreis aanvaard. Ik wil u niet 
onthouden wat ik meemaakte in de nacht van maandag 
op dinsdag, zo rond 02:00 uur. Ik ging op dat moment 
over de grens van Roemenië naar Hongarije. Bij het ver-
laten van Roemenië kreeg ik te horen dat ik geen geldig 
wegenvignet had, met als boete daarop € 950,-. 
Ik liet mijn gekochte vignet zien, maar daar was een 
foutje op gemaakt: het kenteken van de truck was ver-
wisseld met het kenteken van de oplegger. Op zich in-
derdaad fout, maar WEL een vignet voor een week. Op 
de vraag of ik per card of contant wilde betalen, ant-
woordde ik dat ik helemaal niet wilde betalen, maar 
wilde overleggen met zijn hogere in rang. Die kwam pas 

Klaar voor vertrek. 

Tekst: Leo den Hertog 
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Roemenië van 21 september t/m 30 september 2021 

om 08.30 uur, waarop ik zei te wachten. Na enig heen-
en-weergepraat met argumenten werd er gevraagd of 
ik wilde betalen voor de wijze les. Laat ik dat nou toch 
helemaal niet gehoord hebben, want ik had commen-
taar op de manier van wegen van de assen van iedere 
vrachtauto die langs kwam. Om het af te ronden: er 
werd weer overlegd en ik kreeg alle papieren 
(kentekens en paspoort) weer terug en mocht gaan. Het 
kostte al met al een uur, maar dat was het dan ook. 
U moet zich dus realiseren wat een corrupt gebeuren 
dit was. De DOUANE en de OVERHEID probeerden dus 
gewoon even om mij € 950,- te laten betalen! Waar-
schijnlijk was dat geld niet in de staatskas terecht geko-
men. 
De verdere thuisreis was volgens planning. Een cadans 
van de rij-uren en rusturen, en dan weer de rij-uren. En 
zo heb ik op donderdagmorgen 30 september rond 

08:00 uur in Alblasserdam het lege containerchassis 
weer ingeleverd. Daarna naar Zelhem, waar mijn vrouw 
en ik elkaar weer mochten zien. 
Wat ik als een groot contrast met vorig jaar ervoer, was 
de mais- en zonnebloemoogst. In Oost-Hongarije en 
West-Roemenië was de mais klein, dor en droog. Even-
zo de zonnebloemen. In het oosten van Roemenië was 
dat gelukkig niet het geval. Daar hadden ze een goede 
maisoogst. Wel moet u dat op een lager niveau inscha-
len als in Nederland. 
Ik wil heel graag vanaf deze plaats de gastvrijheid en 
dankbaarheid van de mensen in Roemenië noemen, dat 
dit alles (goederen en het brengen daarvan) gereali-
seerd kon worden. 
Gezien de behoefte die er is aan humanitaire hulp zou 
ik willen zeggen: “Laten we samen elkanders lasten blij-
ven dragen.” 

Met groet, Leo den Hertog 
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Sebastian schrijft…….. 
 Tekst: Sebastian Mariniuc, directeur Stichting  

 Pentru Tine te Botosani 

Wiens fout is het? 

“Waarom help je ze?! Ze zijn het niet waard, er zijn an-
deren, zoals ik, die geholpen moeten worden!” Over 
het algemeen maken mensen oordelen en opmerkin-
gen over degenen die in een crisis verkeren of die over 
het algemeen als arm worden beschouwd.  

Niet zelden heb ik deze gedachte gehoord, dat we hard 
zijn voor anderen, maar erg vergevingsgezind zijn voor 
onze zwakheden. Vanaf het begin van de menselijke 
geschiedenis leggen we de schuld voor wat jou over-
komt bij anderen, maar als iemand anders ongelijk 
heeft, zien we geen andere schuldige dan de persoon in 
kwestie. Waarom dit onderwerp? Omdat we geïnteres-
seerd zijn in wat er achter degenen zit die we zouden 
kunnen helpen of zelfs kunnen helpen. Onvermijdelijk 
rijst de vraag: Verdient deze persoon het om geholpen 
te worden? Of uitgebreider: Hoe is hij in deze situatie 
beland en waarom zit hij nog steeds in deze situatie? 
Als we antwoorden hadden als een simpele analyse, 
zoals: luiheid, verkeerde beslissingen, verslavingen, dan 
zou de natuurlijke reactie kunnen zijn om te oordelen, 
te negeren en door te gaan naar iemand anders. Maar 
was de analyse diep genoeg? Waarschijnlijk zouden de 
volgende vragen moeten zijn: waarom lui, waarom ver-
keerde beslissingen, waarom verslavingen? Hoe is dit 
gedrag ontstaan? 

We vinden een interessante episode in Johannes 9, 
waar de discipelen, langs een blindgeboren man, aan de 
Heere Jezus vragen: "Leraar, wie heeft gezondigd, deze 
man of zijn ouders, waarom is hij blind geboren?" Met 
andere woorden, is het zijn schuld of die van anderen? 

Alvorens het antwoord te zien, moet vanaf het begin 
worden gezegd dat de discipelen de ziekte als een straf 
van God zagen. Velen van ons zien armoede tegen-
woordig als een straf van God. Maar armoede, ziekte of 
een door ons onwenselijke toestand mogen niet onmid-
dellijk als schuld worden bestempeld, net zoals degene 
die een voorspoedig leven leidt, zich niet in die toe-
stand bevindt alleen vanwege zijn goede daden en be-
slissingen. 

Een oorzaak voor onze toestand kan de omgeving zijn 
waarin we zijn opgegroeid en leven. De omgeving heeft 
een enorm sterke invloed, maar dat ontslaat ons niet 
van verantwoordelijkheden! Het zou absurd zijn als de 

autoriteiten een dief vergeven en in plaats daarvan zijn 
ouders en buren arresteren, omdat zij de oorzaak zijn 
van zijn wandaden. 

Een andere oorzaak is hoe elke persoon ervoor kiest te 
reageren op dingen die in het leven gebeuren. Sommi-
gen zullen opstaan uit een gebroken omgeving waarin 
ze zijn geboren en hebben geleefd, een ander uit een 
goed gezin zal het kaf van de samenleving worden, bei-
den hebben ervoor gekozen om niet te voldoen aan de 
ontvangen normen. Maar heb jij als kind uit een goed 
gezin het recht om te oordelen over iemand die gebo-
ren is in een arm gezin en met ouders met allerlei ver-
slavingen? 

Tot verbazing van de discipelen, maar ook van ons, was 
het antwoord van de Heere Jezus in dit geval niet: het is 
zijn schuld, het is de schuld van de ouders of het is de 
schuld van iedereen. Het was geen fout, het was Gods 
plan: Jezus antwoordde: “Noch deze man, noch zijn ou-
ders hebben gezondigd, maar zijn zo geboren, en de 
werken van God werden in hem geopenbaard. Overdag 
moet Ik de werken doen van Hem die mij gezonden 
heeft; de nacht komt, wanneer niemand kan werken. 
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de we-
reld. ” 

Wat een mooie gedachte! Om iemand in moeilijkheden 
te zien in een mogelijk plan van God! Jezus genas hem, 
Hij loste het fysieke probleem op, maar daarnaast ook 
het geestelijke probleem. Deze man mocht God leren 
kennen. Het is geen toeval dat we zoveel mensen in 
nood een helpende hand bieden, misschien zullen ze 
door ons God leren kennen! Zoals Jezus zei, zolang we 
hier zijn, zolang we leven, werken, zijn we het licht van 
de wereld!  
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Roemeens recept   

‘NEGRESA’ 
Dit is een echt Roemeens recept. Het lijkt gewoon een soort chocoladecake, waar immers veel varianten van zijn.  
Maar dit is toch wel speciaal. Het wordt gebakken als een soort plaatgebak op een grote ovenplaat (25 of 35 
cm.) en daarna in vierkantjes gesneden. De textuur is echt fluweelzacht, je proeft de room erdoor: echt lekker! 
 

Werkwijze: 
 
Verwarm de oven voor op 150 graden. 
Klop met de mixer de boter en de suiker romig.  
Smelt ondertussen de chocolade au bain-marie. 
Voeg de chocolade beetje bij beetje aan het boter-suiker-
mengsel toe. 
Voeg de eieren één voor één toe en mix elke keer grondig. 
Voeg de room toe en mix. 
Voeg de melk toe en mix. 
Voeg de bloem en het bakpoeder toe en mix grondig.  
Doe het mengsel in een grote bakplaat (25 of 35 cm.) die be-
dekt is met bakpapier en strijk het glad. 
Zet de plaat in de voorverwarmde oven voor 30 à 40 minuten, 
als een prikker er schoon uitkomt, is het gaar. 

Maak de glazuur: 
 
Smelt de chocolade samen met de boter en 
de room en roer tot het mooi gemengd is. 
Laat afkoelen. 
 
Bedek de cake met de glazuur en strijk het 
uiteen met een mes. Laat afkoelen.  
 
Snijd in vierkante stukken en serveer. 

Ingrediënten: 

100 gr. roomboter, op kamertemperatuur 
200 gr. suiker 
150 gr. pure chocolade 
2 eieren 
250 ml. room 
250 ml. melk  
280 gr. bloem 
2 theelepels bakpoeder  

Voor de glazuur: 
100 gr. pure chocolade  
50 gr. boter 
50 ml. room 

Pofte buna, eet smakelijk! 

Het bestuur van Stichting Draagt  

Elkanders Lasten wenst iedereen die, 

op welke manier dan ook,  

betrokken is bij onze stichting,  

van harte gezegende kerstdagen  

en een voorspoedig 2022 toe.  

Gezegende kerstdagen 

en een voorspoedig 2022 

Lacul Rosu (Roemeniëreis 2014) 
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Maandag 20 september 

Vandaag is het 20 september, de dag waarop we einde-
lijk weer op reis gaan richting het oosten van Europa. Al 
een paar weken ervaar ik een spanning: kan de reis 
doorgaan of moeten we op het laatste moment afbla-
zen? Hoe zal de situatie daar zijn? Hoe makkelijk of 
moeilijk is het reizen?  

Met dat laatste heb ik al ervaren dat het eigenlijk mee-
valt; de week ervoor was ik in Rome en ging het vliegen 
vanaf Brussel Zaventem eigenlijk erg makkelijk. De eni-
ge toevoeging aan het inchecken is het laten zien van je 
QR-code en je moet de hele reis je mondkapje op, maar 
verder is er van coronamaatregelen weinig te bemer-
ken.  

Om kwart voor 10 verzamelen we ons bij Wim Klippel 
thuis. Het gezelschap bestaat uit Wim, Roelie Gouwe-
loos, Floor Verweij en mijzelf. We zijn allen vaker in 
Roemenië geweest, dus ik verwacht dat jullie lezers, 
deze mensen ook wel kennen. Oke, een hele korte uit-
gebreidere introductie dan: Wim is voorzitter van de 
stichting, al vele jaren betrokken bij het werk en sinds 
zijn pensioen besteedt hij nog meer van zijn vrije tijd 
aan het werk voor de stichting. Roelie is de secretaresse 
van de stichting, hoewel niet gepensioneerd, besteedt 
zij heel veel uren aan werk voor de stichting. Zij is de 
spil in verschillende acties, zoals de chocoladeactie, de 
huis-aan-huiscollecte en nog veel meer! Dan is onze 
enthousiaste en betrokken vrijwilliger Floor van de par-
tij, een gepensioneerde politieagent en zoals altijd tij-
dens de reis, maakt hij het filmverslag. En tot slot mij-
zelf, Eline Crum, alweer een 10-tal jaren betrokken bij 
de stichting als bestuurslid.  

Wim leest voor uit Psalm 121, de psalm die wij vaak le-
zen voor onze reizen en vraagt een zegen over de reis. 
Daarna nemen we afscheid van de achterblijvers en 
gaan op weg. Twee vliegvelden in Brussel is verwarrend, 
want in plaats vanaf Zaventem vliegen we vanaf Charle-
roi, de gereserveerde parkeerplaats is bij Zaventem, dus 

moeten we onderweg een parkeerplaats regelen. Dit 
lukt en dan arriveren we bij de luchthaven Brussel Char-
leroi.  

We zijn blij dat we op tijd zijn vertrokken, want voordat 
we kunnen inchecken, komen we in een lange rij te-
recht, het blijkt dat er hier wel uitgebreid gecontroleerd 
wordt. We moeten onze identiteitspapieren en QR-
codes laten zien en krijgen dan een rood papieren pols-
bandje om. Bij de veiligheidscontrole wordt er slechts 1 
persoon uit de rij gepikt — jawel ik zie er blijkbaar on-
betrouwbaar uit — en dan kunnen we eindelijk het 
vliegveld op. Het inchecken verloopt spoedig, de pas-
poortcontrole gaat dan weer tergend langzaam, maar 
dan eindelijk zijn we keurig op tijd bij de gate. We wach-
ten geduldig, maar beginnen na een half uur toch een 
beetje onrustig te worden. Dit is het moment dat we 
moeten boarden, maar hoewel de hal vol met reizigers 
staat, is er nergens airline-personeel te zien. Als de tijd 
van vertrekken nadert, zien we veel mensen heen en 
weer lopen, bellen en is er onrust in de hal. En dan 
komt eindelijk het bericht dat er een staking is van het 
grondpersoneel. Dit verbaast ons wel, er kan nu einde-
lijk gevlogen worden en dan begint men te staken? 
Maar er zit niks anders op dan te wachten. We laten 
wel vast aan Sebastian weten dat we later zullen arrive-
ren. Sebastian geeft de boodschap door aan Laurentiu, 

Reisverslag najaarsreis 
 

Alles heeft zijn tijd 

 

Tekst: Eline Crum 
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zijn vader, maar die is helaas al onderweg naar de lucht-
haven van Iasi.  

Na 1,5 uur komt er leven in de brouwerij en kunnen we 
vertrekken. In plaats van 14.20 uur, de geplande ver-
trektijd, gaan we om 16.00 uur de lucht in. In het vlieg-
tuig moeten we allemaal een formulier invullen met 
onze gegevens. Het heeft iets te maken met de corona-
maatregelen, maar het wordt ons niet helemaal duide-
lijk wat nu precies de bedoeling ervan is. Net als het 
rode bandje, dat halen we maar van onze polsen af, 
maar het is nog niet helder waarom we die kregen.  

Om 19.45 uur Roemeense tijd landen we op Iasi. Daar 
kunnen we eigenlijk zo doorlopen, het ingevulde formu-
lier moeten we tonen en we krijgen er een krabbel op. 
Het is ons niet duidelijk wat we verder moeten met het 
formulier. Bij de uitgang staat Laurentiu op ons te wach-
ten. Laurentiu is de vader van Sebastian, zij zijn beiden 
verbonden aan Pentru Tine, de organisatie waarmee wij 
samenwerken. Sebastian heeft Pentru Tine 12 jaar gele-
den opgericht en is de algemeen directeur. Laurentiu is 
al jaren sociaal werker en sinds een aantal jaren is hij in 
die functie werkzaam voor Pentru Tine. Als ik hem daar 
zie staan, met de grote lach op zijn gezicht en zwaaiend 
naar ons, overvalt het me opeens dat wij 2 jaar niet 
meer in levende lijve contact hebben gehad. Wat altijd 
zo normaal voor ons was, 2 maal per jaar een reis ma-
ken naar Roemenië om te overleggen, te zien wat de 
voortgang van het werk was, maar vooral ook het on-
derhouden van de contacten of beter de vriendschap-
pen, heeft stilgestaan. En opeens merk ik dat ik het ge-
mist heb, de reis, het land en de vrienden daar. De ont-
moeting is hartelijk, Laurentiu heeft een tijd staan wach-
ten door onze vertraging en is blij ons te zien.  

We stappen in de bus en gaan op weg naar Botosani, de 
thuisbasis van Pentru Tine. Het is inmiddels donker, 
maar de weg is goed berijdbaar en rond 10 uur zet Lau-
rentiu ons af voor het hotel. Onderweg heeft hij in half 
Engels en Duits een en ander verteld over de situatie in 
Roemenië in het algemeen en de situatie bij Pentru Ti-
ne. Ik laat het gesprek een beetje aan mij voorbijgaan 
en kijk naar de lichtjes in het donkere landschap. Dank-
baar dat we veilig zijn aangekomen, maar ook vol span-
ning voor de komende dagen. Na een late maaltijd slui-
ten we de dag af in de hotelkamer en genieten we van 
een goede nachtrust.  

Dinsdag 21 september 

We ontbijten in het hotel en gaan dan op weg naar 
Emanuel Besleaga die met ons mee zal gaan naar Mol-
davië. Ook Emanuel verdient een introductie, voor het 
gemak kort iedereen zijn naam af tot Emi. Het is lastig 
om Emi te omschrijven, ik heb zelden iemand met zo-
veel bezieling en passie zoveel werk zien verzetten. Emi 
is projecten gestart in Oekraïne en Moldavië, maar ook 

in zijn eigen woonplaats. Die projecten lopen uiteen van 
inzameling en distributie van goederen tot het opzetten 
van crisisopvang voor kinderen, het rondreizen om het 
Evangelie te verkondigen tot het stichten van een zigeu-
nergemeente. Als Emi ergens nood of (geestelijke) ar-
moede ziet, gaat hij over tot actie. Voor Draagt Elkan-
ders Lasten is hij de tussenpersoon in Moldavië.  

Emi ontvangt ons hartelijk bij de loods die hij een paar 
jaar terug heeft gebouwd. In die loods is ook een woon-
ruimte, waar wij een aantal keren hebben overnacht. 
Een jonge studente uit de kerk van Emi, Tabitha, zal 
voor hem vertalen en gaat ook met ons mee. Emi ver-
telt over het werk wat hij heeft verzet de afgelopen ja-
ren. Ondanks de maatregelen is het werk gewoon door-
gegaan, al was het voor hem ook een periode niet mo-
gelijk om Moldavië in te reizen. De kerk van de zigeu-
nergemeenschap is af en ook het werk dat plaatsvindt 
onder de bevolking gaat gestaag door. Later op de dag 
zullen we daar meer van zien. Emi vertelt over de pro-
jecten in de buurt. Er zijn contacten met de lokale over-
heid over de crisisopvang voor kinderen.  

Er is een gezin aangemeld wat in een stal leefde. Later 
op de dag laat Emi ons ook de stal zien. De kinderen zijn 
opgevangen in het pleeggezin, eigenlijk een soort crisis-
plaatsing. Doel van de crisisopvang is uiteindelijk adop-
tie. Sinds kort wonen er ook 2 kleine jongens in het 
pleeggezin. Zij waren ernstig verwaarloosd, zaten onder 
de insecten en de oudste heeft diepe wonden op zijn 
rug. De kinderen leefden van fruitbomen e.d. Later op 
de dag krijgen wij een filmpje te zien waar de kinderen 
voor de eerste keer in een buitenbadje gaan. Op het 
filmpje zijn ook de wonden te zien bij het oudste kind. 
De kinderen zijn inmiddels gestabiliseerd en volgens 
Emi erg ondeugend. Wij vragen na hoe de plaatsingen 
gaan. Emi vertelt dat er veel verwaarlozing voorkomt in 
de omgeving. Vanuit de sociale dienst komen er meldin-
gen terecht bij Emi. Die zorgt ervoor dat kinderen tijde-
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lijk bij de crisisopvang geplaatst worden, er is dan plaats 
voor 2 a 3 kinderen. Vanuit de overheid wordt er op 
toegezien dat kinderen alleen in hetzelfde gebied gea-
dopteerd kunnen worden. De adoptie gaat via de rech-
ter en er is een speciale wet die toeziet op regiogebon-
den adoptie. Het is elke keer weer schrijnend om te ont-
dekken dat er in dit land zoveel misstanden zijn, zoveel 
onrecht en armoede. En hoewel je overal hulp zou wil-
len bieden is dat onmogelijk met beperkte inkomsten. 
Het mooie van deze crisisopvang is wel dat de kinderen 
alleen in hun eigen omgeving geadopteerd kunnen wor-
den. Tijd om hier lang bij stil te staan is er niet, want we 
krijgen een rondleiding over het terrein. 

De afgelopen periode heeft Emi een nieuwe loods ge-
bouwd, de oude loods is leeg en het plan is om daarin 
een kinderdagopvang en een kerk te maken. Voor de 
loods wil hij 2 appartementen realiseren voor arme ge-
zinnen. De fundering ligt er al. Na het gesprek en de 
rondleiding gaan we met Emi op weg naar een huis in 
aanbouw. Dit huis is ook bestemd voor een gezin in 
nood. Ook de stal waarin de kinderen woonden, krijgen 
we te zien en natuurlijk ook de nieuwe loods. Als we 
daar uitstappen horen we een raar geluid bij het achter-
wiel. Emi inspecteert de auto en dan blijkt dat er een 
hoefnagel in de achterband zit! 

We krijgen een uitgebreide rondleiding in het nieuwe 
magazijn. De ruimte is enorm en er is een groot plein 
voor waarop met gemak een vrachtwagen (of meer) 
kan parkeren. Het enorme gebouw is netjes en over-
zichtelijk ingedeeld. Er is een timmerwerkplaats voor 
het opknappen van meubels en een fietsreparatiehoek. 
Ook staan er veel bijna nieuwe rolstoelen en een hoek 
met naaimachines e.d. Uit de indeling van het pand 
blijkt dat er goed over na is gedacht hoe de ruimte prak-
tisch ingedeeld kan worden en ook is er goed nagedacht 
over de manier hoe men zelf inkomen kan genereren. 
Er komen vanuit Duitsland en Oostenrijk transporten 
naar Emi. De bedoeling is dat we na deze rondleiding 
zouden lunchen in de buurt, maar omdat de band van 
de bus leeg aan het lopen is, moet daar eerst iets aan 

gedaan worden. De plaatselijke bandenboer is net van-
daag niet open, maar iemand stuurt Emi naar een ande-
re ‘Kwik-fit’. Een oude man in een stofjas met BMW- 
logo zet direct een zelfgemaakte krik onder de bus, met 
alle passagiers er nog in en constateert wat het pro-
bleem is. Hij haalt de hoefnagel eruit en schiet een prop 
in de band. Hierna kunnen we weer op pad. We stop-
pen halverwege de route voor een lunch. Het is inmid-
dels half 3 dus iedereen heeft trek. Emi kent de eigena-
ren van het eethuis/bakkerij. Voor het gemak nemen 
we allemaal een traditionele Roemeense maaltijd, soep 
vooraf en sarmale met polenta als hoofdgerecht. Het 
eten wordt geserveerd met heerlijk bruin brood, later 
horen we dat dit gebakken is naar Nederlandse recep-
tuur.  

De busreis verloopt soepel, ook aan de grens zijn geen 
noemenswaardige problemen. Iedereen moet wel de 
QR-code laten zien, maar dat is inmiddels standaard bij 
elke grensovergang. In Moldavië stoppen we bij het eer-
ste tankstation voor een kop koffie en daarna gaan we 
verder. Het is niet mogelijk om uitgebreide gesprekken 
te voeren in de bus, de deur sluit namelijk niet goed en 
dat maakt veel herrie.  

We komen aan het begin van de avond aan in Soroca, 
bij de zigeunerkerk. Daar blijkt een dienst plaats te vin-
den. Er is een Franse voorganger aan het woord die met 
veel bezieling preekt. De man heeft eigenlijk geen mi-
crofoon nodig, zo luid praat hij. Ik ga zitten en kijk wat 
rond. Er zijn veel bekende gezichten te zien. De laatste 
keer dat ik deze mensen zag, was tijdens een samen-
komst in het centrum van Soroca. Het was die dag 
warm en er was een grote groep mensen bijeen in het 
kleine gebouwtje. Nu komt deze gemeente samen in 
een schitterend gebouw. De vloeren zijn van marmer en 
er is veel blinkend goud te zien. Vergeleken bij onze so-
bere Nederlandse kerken is dit gebouw overdreven en 
kitscherig ingericht. Maar dan kijk ik verder, de gemeen-
teleden hangen aan de lippen van de voorganger, de 
doorleefde gezichten van de ouderen staan ernstig, de 
jongeren luisteren even intensief. Dan schaam ik mij 
een beetje, de manier waarop een kerk is ingericht 
heeft niets, maar dan ook niets te maken met de ge-
loofsbeleving van deze gemeenteleden. En waar kom je 
nog tegen dat gemeenteleden op een gewone maan-
dagavond een dienst van 3 uur bijwonen en elkaars ge-
zelschap opzoeken, vanuit Frankrijk, Moldavië, Roeme-
nië, Rusland en wij vanuit Nederland om het geloof te 
beleven en te belijden wat ons verbindt? 

We worden naar buiten geroepen om te kijken bij de 
‘zondagsschool’. De kinderen komen buiten bij elkaar, 
er staan wat rijen stoelen in het gras en de vrouw van 
Sasa Iurcenco geeft les aan hen. De kinderen zingen 
liedjes met elkaar en maken hier bijpassende gebaren 
bij. Het is erg koud en het waait ook nog eens flink. 
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Daarnaast is het aan het schemeren en zal het snel don-
ker zijn. We zijn ook met een reden naar deze kerk ge-
gaan: dankzij een grote gift kunnen we voor deze ge-
meente een gebouw sponsoren dat als zondagsschool 
dienst kan doen. En omdat het nu al erg koud is voor de 
kinderen om 1,5 uur buiten door te brengen, kan ik me 
voorstellen dat dit in de winter onmogelijk is. Omdat 
het erg koud is, gaan wij weer naar de kerk. De Franse 
prediker is uitgesproken en -gezongen. Natuurlijk wordt 
ook ons gevraagd om een woordje te spreken. Wim 
brengt kort de groeten over vanuit Nederland. Het 
nieuws dat wij een bedrag schenken voor de bouw van 
een zondagsschoollokaal voor de kinderen van de kerk 
wordt dankbaar ontvangen door de gemeente. Aan het 
einde van de dienst zien we weer bekende gezichten en 
worden we hartelijk begroet door alle anderen. We krij-
gen wat te eten en drinken aangeboden, maar veel tijd 
is er niet, want we krijgen te horen dat we de maaltijd 
gebruiken bij Vasili en zijn vrouw Emma. Voordat we 
daar naartoe gaan doen we nog boodschappen voor de 
voedselpakketten. We slaan in voor 4 pakketten.  

Daarna rijden we naar het huis van Vasili en Emma. Va-
sili is een ‘zigeunerkoning’, een soort leider van de zi-
geunergemeenschap in Soroca. Wat alle zigeunerkonin-
gen gemeen hebben, is het huis waarin zij wonen. Im-
mens grote huizen, vaak van buiten en van binnen over-
dadig gedecoreerd. De huizen worden in etappes ge-
bouwd, als er geld is wordt er weer verder gebouwd en 
anders ligt de bouw weer een periode stil. Dit is ook de 
reden dat er zoveel grote huizen half afgebouwd staan. 
Vasili en zijn vrouw Emma zijn bewogen met hun ge-
meenschap, maar ook met de armsten buiten hun eigen 
zigeunergemeenschap. Zij zetten zich in als sociaal wer-
ker en hebben een grote plaats in de gemeente. We 
hebben hier vaker gegeten en worden hartelijk ontvan-
gen. Voor ons staat een volle tafel en opnieuw sarmale, 
maar ditmaal gypsy style, wat betekent dat de sarmale 
minstens 2x zo groot is als normaal. Alles smaakt goed 
en het is een gezellige maaltijd. Naast Emi, Tabitha en 
ons gezelschap zitten er nog 3 mannen aan tafel. Er ont-

staat een discussie over Maria, de beelden langs de weg 
en andere theologische standpunten. 1 van de gasten 
blijkt orthodox te zijn en de verschillen in standpunten 
worden besproken. Rond 10 uur brengt Emi ons naar 
het bekende hotel Villa de Nord. De eigenaresse be-
groet Emi hartelijk en we krijgen snel onze kamers toe-
gewezen. We sluiten niet veel later de dag af en gaan 
slapen.  

Woensdag 22 september 

Herinnert u zich nog dat ik begin van deze reis gespan-
nen was over de coronasituatie? Tijdens de reis hebben 
we hier geen problemen mee gehad. Bij grensovergan-
gen moeten we wel vaak onze QR-code laten zien, maar 
verder hebben we geen last. Ook bij de contacten on-
derling merken we niet veel van een wereldwijde pan-
demie. Er geldt in deze landen ook geen mondkapjes-
plicht en waar we ook zijn, wordt er zeker geen 1,5 me-
ter afstand aangehouden. Je ontkomt soms niet aan een 
knuffel of een omhelzing. En hoewel dat niet mijn favo-
riete begroeting is, weet ik ook dat een omhelzing ook 
een wereldwijd gebaar van vriendschap en connectie is. 
En dat gevoel van een diepe connectie overvalt mij deze 
reis vaker. In gesprekken met de sociaal werkers en de 
vrienden met wie we samenwerken is er weinig nodig 
om die connectie te herkennen. We hebben immers 
veel wat ons samenbindt, het dienen van de ander, de 
inzet voor de arme medemens en het verspreiden van 
het Evangelie is de diepe connectie die ons verbindt. En 
zo ervaar ik dat ook tijdens het gesprek met Emma tij-
dens het ontbijt.  

De ochtend begint zo: we worden opgehaald door de 
altijd energieke Emi rond 9.30 uur. Het plan is om sa-
men te ontbijten en daarna gezinnen te gaan bezoeken. 
Het restaurant waar we al vaker hebben gegeten, is nog 
dicht, waarschijnlijk vanwege de coronamaatregelen. 
We besluiten een blokje om te doen en kopen bij een 
straatstalletje wat spullen voor de verkooptafel. Uitein-
delijk kunnen we wel naar binnen en later schuiven ook 
Tabitha, Vasili en Emma aan. Tijdens het ontbijt wordt 
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 er verder gesproken over de bouw van het schoollokaal. 
Het idee is om het gebouw voor aan de straat te plaat-
sen en achterin het gebouw een keuken te maken. De 
rest van de ruimte kan dan gevuld worden met tafels en 
stoelen. Emi vraagt dan ook om meubilair, is ook op 
zoek naar 200 goede stoelen voor een kerkgebouw. Het 
liefst stoelen met comfort, vanuit een conferentieruim-
te o.i.d. We beloven hiernaar uit te kijken. Vasili en Emi 
hebben al contact gehad met een architect over het 
gebouw. Vasili zal de werkers aansturen. Als de materi-
alen zijn aangeschaft, willen ze zo snel mogelijk aan de 
slag. Er zal gelet worden op de isolatie van het gebouw, 
maar voor de verwarming zal nog een passende oplos-
sing gezocht worden. Volgens Emi zal men de komende 
winter improviseren. Terwijl de mannen verder praten 
over het gebouw, raak ik in gesprek met Emma. Zij be-
zoekt de gezinnen en uit het gesprek en de bezoeken 
komt naar voren dat zij dit met veel bewogenheid en 
compassie doet. Emma is een bescheiden vrouw en zal 
niet snel zelf het woord nemen, maar als zij spreekt 
over het werk wat zij doet, is te merken dat zij dit met 
haar hart en ziel doet. Zij is zo bewogen met haar mede-
mens en kan dit ook met enkele rake woorden laten 
merken. Onze levens kunnen waarschijnlijk niet meer 
van elkaar verschillen, hoewel zij slechts 6 jaar ouder is, 
is Emma al oma en onze leefomstandigheden zijn totaal 
anders. Maar haar bewogenheid, dat medeleven en die 
eindeloze inzet voor de medemens ontroert mij. Ook 
later op de dag als ik zie hoe mensen haar ontvangen, 
met evenveel liefde als Emma zelf ook uitstraalt in de 
armoedige kamertjes.  

Na het ontbijt gaan we eerst nog even bij het kerkge-
bouw langs. We praten daar kort verder over de afme-
tingen van het te bouwen lokaal. Dan blijkt dat Emi met 
Vasili het gesprek met de orthodoxe man die gisteren 
bij de maaltijd was, verder wil voeren. Wij gaan op pad 
met Emma en Tabitha.  

Het eerste gezin wat we bezoeken is een schrijnend ge-

val. Op het drassige erf scharrelen honden, eenden, 
katten en kippen rond. Op de stoep van het huis staat 
een wasmachine zonder deksel te draaien. Het sopwa-
ter is zwart, dus de vraag is of die was ooit nog wel 
schoon wordt. We gaan door een portaaltje en komen 
dan in een huiskamer met aangrenzende slaapkamer. In 
het huis lopen 6 kinderen rond en een wat oudere da-
me staat ons te woord. De kinderen zien er slordig uit, 
de haartjes zitten vol met klitten en sommige kindjes 
hebben geen ondergoed aan. Het huis ligt vol met eten, 
speelgoed en zelfs hier en daar uitwerpselen van de 
dieren. De ganzen komen ook tijdens ons bezoek even 
binnen kijken. Het gezin wordt al langer gesteund, maar 
is niet te bewegen naar de kerk te gaan. De kinderen 
gaan sporadisch naar school, Emma probeert de ouders 
te overtuigen dat dit belangrijk is, maar de kinderen 
kunnen in deze toestand niet naar school. Kinderen rea-
geren tijdens alle bezoeken hetzelfde: eerst worden 
bezoekers wat wantrouwend aangekeken, dan volgen 
er wat voorzichtige en verlegen lachjes en als ze in de 
gaten krijgen dat er snoepjes of cadeautjes uitgedeeld 
worden kan de bezoeker rekenen op een gulle lach. Bij 
deze kindjes is dat niet anders. Aan het einde van het 
bezoek laten de kinderen mij de achterste kamer zien. 
Ook deze kamer is vies en het geeft te denken in welke 
omstandigheden deze kinderen groot gebracht worden. 
Het gezin wordt wel gesteund met materiële zaken, 
maar de hulpverlening is moeilijk omdat het gezin niet 
naar de kerk gaat. Omdat de leefsituatie echt heel 
slecht is, besluiten wij wel om € 50,- te doneren voor 
hout voor de komende winter. Later tijdens de reis krij-
gen we al een foto dat het hout is bezorgd bij het gezin. 
Emma vraagt of wij met elkaar kunnen bidden voor het 
gezin en nadat we dit gedaan hebben, gaan we op be-
zoek bij het volgende gezin.  

Dit is een paar huizenblokken verder en dit gezin woont 
in een soort appartementenblok op de begane grond. 
Dit huis is in slechte staat, maar is schoon en opge-
ruimd. Er zijn 3 vrouwen aanwezig en 5 kinderen. Ook is 
er op de achtergrond een man aanwezig. De onderlig-
gende relaties worden niet helemaal duidelijk. Wel ver-
telt Emma dat 1 van de jongetjes, we schatten hem 
rond de 6 jaar, vorige week zijn moeder heeft begraven. 
Zij is overleden aan corona en het jongetje had ook 
geen vader meer. Het kind lijkt niet te beseffen wat er 
aan de hand is en lijkt blij met de gekregen cadeautjes. 
Emma is wel bewogen met de gezinsleden en het jonge-
tje in het bijzonder. Zij vertelt dat dit gezin het jongetje 
heeft opgevangen en dat hij is opgenomen binnen het 
gezin. Met zachte stem vertelt Emma over de situatie 
en het wordt haar even teveel als zij uitleg geeft over de 
omstandigheden binnen het gezin. Het bezoekt de kerk 
regelmatig, maar qua inkomen en huisvesting zijn de 
omstandigheden niet optimaal. Dat het appartement in 
slechte staat is, merk ik als ik in een hoekje ga staan om 
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 een foto te maken. De vloerplanken zijn zo slecht dat ik 
van schrik ergens anders ga staan. Emma bezoekt het 
gezin regelmatig en zij komen ook naar de kerk. We de-
len Bijbels en evangelisatiemateriaal uit. Aan het einde 
van het bezoek spreken we ook hier een gebed uit en 
vragen God om verbetering van de omstandigheden. In 
deze hopeloze en uitzichtloze situaties is Hij de enige die 
hulp kan bieden.  

Na dit bezoek gaan we terug naar de kerk. We nemen 
contact op met Emi om te laten weten dat we er zijn, 
maar die laat nog even op zich wachten. Als hij arriveert 
nemen we afscheid van Vasili en Emma en gaan op weg 
naar Niorcani. De weg naar Niorcani is nog net zo slecht 
als altijd. Na ongeveer een uurtje zijn we er, de eerste 
stop is bij de school. De directrice staat ons te woord en 
er wordt koffie en koek geregeld. Svetlana Butlea, de 
directrice van de school volgens de diploma’s die aan de 
muur van haar kantoor hangen, is in januari geopereerd 
aan haar darm. Inmiddels is zij weer opgeknapt. De 
scholen zijn lang dicht geweest vanwege de corona-
maatregelen, maar mogen inmiddels gelukkig open. Op 
het moment dat wij de school bezoeken, zijn er geen 
kinderen aanwezig,  

Het eerste gezin dat we hier bezoeken, is het gezin van 
Tania. Het gaat inmiddels goed met haar. Haar zus is ook 
aanwezig. De moeder is aan het werk. Al eerder hebben 
we gehoord dat haar man 7 jaar vastzit vanwege een 
aanval met een heggenschaar. Emi vertelt dat de om-
standigheden in de gevangenissen in Moldavië bijzonder 
slecht zijn. Tania wordt trouwens vanaf het begin van 
onze hulpverlening in Moldavië gesteund. Zij heeft een 
zware jeugd achter zich en heeft veel tegenslagen ge-
kend in het leven. Als we haar nu ontmoeten, kunnen 
we alleen dankbaar zijn dat de omstandigheden voor 
Tania zo ten positieve zijn veranderd. Zij heeft nu een 
vaste woonruimte en het contact met haar familie is 
goed. Dit soort bezoeken geeft ook aan dat de hulpver-
lening wel zijn vruchten draagt en dat het zinvol is.   

Het 2e gezin wordt ook al langer gesponsord. Het gezin 
wil het huis opknappen, alleen is dat moeilijk in de win-
ter. Er komt nog een tante om het hoekje kijken, ook 
haar hebben we vaker gezien. De tante is geopereerd 
aan het hart en laat haar litteken zien. Ook dit gezin, dat 
woont in het kleine dorpje Niorcani, heeft zoveel gehad 
aan de hulpverlening. Natuurlijk, de woonsituatie is 
moeilijk, in een kleine woning midden op het platteland 
kent men niet zoveel luxe of comfort. Maar dankzij de 
hulpverlening is er een kerk in het dorpje, wordt men 
geholpen met materiële zaken en voedsel. Wat voor ons 
ogenschijnlijk kleine gebaren zijn, kan voor deze mensen 
een wereld van verschil betekenen.  

Na het bezoek aan de gezinnen spreken we kort met 
Mihai, ook een bekend gezicht uit het dorp. Hij laat ons 

het bekende kerkje van Niorcani zien en we kijken rond 
op het terrein achter de kerk. SInds mijn laatste bezoek 
is het huis voor een evangelist verder afgebouwd. Er 
was hier een evangelist werkzaam, een jonge Roemeen 
met zijn gezin. Maar vanwege het gebrek aan de juiste 
documenten kon hij niet meer in Moldavië verblijven. 
Mihai vertelt dat er in de kleine kerkgemeenschap nog 
steeds gebeden wordt om een evangelist. De woon-
ruimte is er, de gemeente is er….alles lijkt klaar te zijn 
voor de komst van een evangelist. Maar, mag Mihai ook 
getuigen, de evangelist zal komen op de tijd die vastge-
steld is door God. En daar zitten we dan stil naar te luis-
teren in het kleine, vertrouwde kerkje, wetende dat er 
in dit kerkje al vele bijzondere momenten gevierd zijn. 
En dan begrijp je het vertrouwen en geloof van Mihai 
beter. We nemen afscheid van hem en even later loopt 
hij ons nog na met een emmer appels voor op de terug-
weg.  

Hierna gaan we terug richting Roemenië. Als we bij de 
grens aankomen, blijkt dat er een lange wachttijd is. 
Vooraan in de rij staan grote touringcars die helemaal 
leeggehaald en gecontroleerd worden. In eerste instan-
tie maken Emi en Tabitha van de gelegenheid gebruik 
om even de ogen dicht te doen, maar na een half uurtje 
vinden ze het welletjes. Emi stapt uit en gaat vooraan in 
de rij polshoogte nemen. Hij besluit om een sluiproute 
te nemen, wat meer automobilisten doen. Hierdoor 
staan we ineens vooraan bij de grenspost. Emi stapt uit 
en loopt naar het kantoortje. Na een paar minuten stapt 
hij weer in en begint hard te lachen. Hij had verteld dat 
hij een delegatie Hollanders in zijn busje heeft en dat die 
erg ongeduldig zijn. Hierdoor mag hij doorrijden en ver-
loopt de rest van de grensovergang aan de Moldavische 
kant soepel. Helaas is er bij de Roemeense grensover-
gang weer wat vertraging, want om 20.00 uur wordt 
daar de wacht gewisseld. Het zal niet werken om hier te 
klagen over ongeduldige Hollanders, dus wachten we 
rustig af. Na een half uur kunnen we doorrijden, overi-
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gens zonder dat er bij de Roemeense grens naar een 
coronacheck is gevraagd.  

We rijden door naar het hotel. Emi geeft aan dat hij lie-
ver naar huis gaat en dus niet met ons mee-eet. Daar-
om nemen we afscheid van Tabitha en Emi. We bedan-
ken Tabitha voor al het vertalen en de gezelligheid tij-
dens de reis. Het vervelendste van zo’n reis is het af-
scheid nemen. Toch is het onvermijdelijk en nemen we 
ook van Emi hartelijk afscheid. Wim en Floor rijden nog 
met hem mee om de bus te halen die nog bij zijn huis 
staat. Als zij terug zijn, hebben we allen flink trek en 
gaan we op zoek naar een warme maaltijd. Hierna slui-
ten we deze lange dag af.  

Donderdag 23 september 

We beginnen deze ochtend bij Pentru Tine. We hebben 
behalve Laurentiu de rest van het team nog niet gezien 
daar, omdat Sebastian en Diana naar een conferentie 
waren. De begroeting is warm en hartelijk. Hoewel we 
de afgelopen periode veel contact met elkaar hebben 
gehad via de digitale media is een face-to-face-
ontmoeting het fijnste. Ook kunnen we zien dat de 
werkzaamheden bij Pentru Tine de afgelopen jaren niet 
stil hebben gestaan. Het plein voor het gebouw is hele-
maal geëgaliseerd en betegeld. Het ziet er tip-top uit! 
Ook binnen is te zien dat men niet heeft stilgezeten, het 
hele trappenhuis is opnieuw betegeld en er is een nieu-
we trapleuning. Het hele pand is zoals gebruikelijk net-
jes en schoon, zo kennen we Pentru Tine, maar het blijft 
mooi om te zien hoe het hele project zich blijft ontwik-
kelen. We krijgen een kopje koffie in de ruimte naast de 
eetzaal, dat is ingericht als gespreksruimte met een 
comfortabel bankstel. We bespreken de algemene situ-
atie in Roemenië, de werkgelegenheid in het hele land 
is verbeterd, er is werk voor iedereen. Met uitzondering 
in de bergen, daar zal het moeilijker zijn om aan werk te 
komen. De economische situatie is echter niet zo roos-
kleurig, het gas en elektra is sinds kort een vrije markt, 

waardoor de prijzen extreem hoog zijn.  

Na het algemene praatje wordt de voortgang van het 
werk besproken. Tijdens dit zakelijke overleg komen 
vaak nieuwe doelen of ontwikkelpunten op tafel. Een 
van de vaste medewerkers van Pentru Tine, Andrei, is 
plotseling vertrokken. Sebastian vertelt dat Andrei va-
ker periodes heeft gehad waarbij hij niet goed in zijn vel 
zat en twijfelde aan het werk bij Pentru Tine. Andrei 
was niet iemand die hierover sprak, dus het was moei-
lijk te peilen hoe de situatie ervoor stond. Maar juist de 
laatste maanden leek het weer goed te gaan met 
Andrei en leek hij het weer naar zijn zin te hebben. 
Voor Sebastian is dit plotselinge vertrek een harde klap. 
Uit alles blijkt dat Andrei, naast het lesgeven aan de 
kinderen, ook heel veel logistiek werk deed. O.a. bij het 
sorteren, hij sjouwde veel met dozen en deed veel in de 
winkel. Daarnaast regelde hij ook het vervoer van de 
kinderen. Al dit werk is nu overgenomen door Sebastian 
en Laurentiu, maar zij kunnen al het zware werk fysiek 
niet lang aan. Ook neemt alles veel tijd in beslag. Sebas-
tian is, al voordat het vertrek van Andrei bekend was, 
benaderd door Christi, een Roemeen uit Spanje. Hij wil-
de terugkeren naar Roemenië en vroeg om werk. Se-
bastian geeft wel aan dat het niet eenzelfde persoon als 
Andrei is en dus niet dezelfde verantwoordelijkheden 
aankan. Zo heeft Christi geen rijbewijs en kan dus niet 
helpen bij het vervoer van de kinderen. Het is te hopen 
dat er snel iemand gevonden kan worden die het werk 
van Andrei over kan nemen. Aan de andere kant wordt 
ook besproken dat er soms een deur sluit een ander 
geopend wordt. Dit is ook het geval bij de kinderop-
vang. Daar is momenteel een nieuwe leerkracht aan het 
werk die ergens anders beter betaald werd, maar het 
bij Pentru Tine veel meer naar haar zin heeft.  

We nemen daar ook een kijkje, niet alle kinderen zijn 
aanwezig. Er is veel animo voor de kinderopvang, Se-
bastian vraagt de ouders een lage bijdrage en de op-
vang staat goed bekend in de omgeving. De situatie 
rondom de pandemie worden besproken. Er is een oom 
van Sebastian overleden aan corona en er zijn familiele-
den ziek geweest. Het aantal gevaccineerden in Roeme-
nië ligt erg laag, mensen hebben geen vertrouwen in 
het vaccin en lijken de ernst van de situatie niet altijd in 
te zien. Het aantal positieve testen en zieken loopt heel 
snel op en Sebastian verwacht op korte termijn een 
nieuwe lockdown. De kledingwinkel is tijdens de pande-
mie opnieuw ingericht. We nemen er een kijkje, de win-
kel ziet er vol maar overzichtelijk uit. Ook hierin wordt 
Andrei gemist, hij deed veel van het sorteerwerk. De 
winkel voorziet wel in een behoefte, er is zeker vraag 
naar tweedehands kleding.  

Na deze zakelijke bespreking krijgen we een lunch aan-
geboden die de tante van Sebastian verzorgd heeft. We 
wachten tot de kinderen komen. Als deze arriveren, 
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eten we met de kinderen taart, omdat er een aantal 
jarigen zijn en daarna gaan we nog met elkaar op de 
foto. Vervolgens gaan we op pad naar Trusesti. Eerst 
bekijken we het huisje wat verbouwd wordt voor een 
familie. De kinderen zijn uit huis geplaatst, omdat de 
woonomstandigheden erg slecht waren. Dit was voor 
Sebastian een reden om de verbouwing van het huis te 
starten, zodat de kinderen terug kunnen komen bij het 
gezin. We maken ook kennis met Christi, die al eerder 
genoemd is.  

Dan rijden we naar Trusesti. In deze stad is een bakkerij 
gerealiseerd die op een duurzame manier brood bakt. 
Met de opbrengsten van deze bakkerij wordt er een 
kinderopvang gefinancierd. Het project is vergelijkbaar 
met Pentru Tine, vandaar dat Sebastian erbij betrokken 
is. Hij laat eerst een winkeltje in tweedehands kleding 
en spullen zien. Deze ruimte is geregeld door de burge-
meester, omdat het voor een goed doel is. De winkel is 
nog niet open vanwege de pandemie en de laatste af-
werking die nog gedaan moet worden, maar het ziet er 
netjes uit en heeft potentie. Bij de bakkerij ruikt het 
weer heerlijk. We nemen eerst een kijkje bij het na-
schoolse opvangproject. Dit loopt zo goed dat er 2 groe-
pen kinderen zijn, die op verschillende tijdstippen opge-
vangen worden. De kinderen zijn aan het kleuren of 
huiswerk aan het maken. We delen wat cadeautjes uit 
en gaan dan naar de bakkerij. De bakster heeft speciaal 
voor ons 4 verschillende baksels gemaakt. Vooral de 
soezen vallen goed in de smaak. De oven is helaas aan 
het zakken, de reparatie hiervan zal 10.000 tot 15.000 
euro gaan kosten, een enorm bedrag voor deze vrouw. 
Deze enthousiaste en energieke dame draagt dit pro-
ject, zij heeft naast dit werk ook een gezin en vaste 
baan. Het komt vaak voor dat zij tot in de nacht bezig is 
in de bakkerij. Alles aan het project klopt verder, de ma-
nier van bakken, de koppeling met de kinderopvang. 
Alleen is wel duidelijk dat er een investering nodig is om 
dit project verder op gang te helpen. We krijgen een 
flinke lading baksels mee en nemen dan afscheid van de 
bakster. 

We rijden hierna naar de plaats waar Sebastian graag de 
nieuwe loods wil bouwen. De loods is een grote wens 
van Sebastian, want van hieruit zou de distributie van 
spullen makkelijker gaan. Ook het lossen van vrachtwa-
gens is makkelijker. Belangrijk punt is ook de ruimte om 
te sorteren die nu ontbreekt. Hoewel het een grote in-
vestering is om een loods te bouwen, is wel duidelijk 
dat het werk bij Pentru Tine hierdoor vergemakkelijkt 
zal worden. Het duizelt ons van alle gesprekken en in-
formatie die we deze dag hebben gekregen. Hoewel we 
deze dag geen gezinnen hebben bezocht, wat we nor-
maal altijd doen tijdens een bezoek, hebben we genoeg 
gehoord en gezien om te beseffen dat het werk de afge-
lopen periode gelukkig door is gegaan. Na de maaltijd 

en de koffie nemen we afscheid van Diana, Laurentiu en 
de vaste medewerkers van Pentru Tine. In het hotel 
sluiten we de reis vast af met een korte evaluatie. De 
dag wordt hierna afgesloten en we gaan een paar uur-
tjes slapen.  

Vrijdag 24 september 2021 

We worden om 04.00 uur opgehaald door Sebastian die 
ons naar Iasi brengt. Rond 6 uur zet hij ons af en we ne-
men afscheid van hem. Hij zal later nog wat spullen 
wegbrengen in Iasi en gaat nu even kort slapen. We slui-
ten aan bij de rij voor de incheckbalie om de koffer in te 
checken. Het duurt erg lang, omdat er vooraan in de rij 
een man het niet helemaal lijkt te begrijpen. Als wij ein-
delijk aan de beurt zijn, is het al 6.40 uur, dus we knij-
pen ‘m al wel een beetje. Dan vraagt de grondstewar-
dess om het PLF. We snappen niet goed wat ze bedoelt,  
maar het blijkt om het Passenger Location Formulier te 
gaan, dat is verplicht om door België te reizen. Omdat 
er geen papieren versie ligt, moeten we dat formulier 
downloaden en ter plekke invullen. Dit duurt 10 minu-
ten, en de balie sluit om 6.45 uur. We hopen nog dat 
het snel gaat, maar als we om 6.45 uur niet klaar zijn, 
sluit de dame de balie en zegt laconiek dat we onze 
vlucht gaan missen. Ook haar collega die later komt vra-
gen of het lukt, bevestigt dit. Hij zegt dat we vooraf on-
ze formulieren in orde moesten hebben. Als ik hem uit-
leg dat hetzelfde formulier een week terug pas ná het 
landen ingevuld moet worden, haalt hij zijn schouders 
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op en loopt weg. Bij ons slaat de paniek toe, wat nu? 
Het formulier is ingevuld, maar dat vliegtuig gaan we 
niet meer halen.  

Later vragen we nog om hulp bij het omboeken van de 
vlucht, maar daarop krijgen we te horen dat het aan-
wezig personeel ons daar niet bij kan helpen, maar dat 
er straks iemand komt die dat wel kan doen. Hoe lang 
dat gaat duren? De man haalt zijn schouders op, een 
half uur of een uur zegt hij en loopt weer weg. Daar 
staan we dan... Wim komt erachter dat de eerstvolgen-
de vlucht pas maandag vertrekt. We zoeken verder en 
komen er dan achter dat er dezelfde dag om 19.55 uur 
een vliegtuig vertrekt vanaf Cluj. We bellen Sebastian 
en die biedt gelijk aan om ons daarheen te brengen als 
wij de vlucht kunnen regelen. Na veel getob op de ta-
blet van Roelie lukt het ons om de nieuwe vlucht te 
boeken. Het is een flink bedrag wat we hiervoor beta-
len, maar de vraag is of de tickets die we dan maandag 
moeten boeken veel goedkoper zullen zijn. We vullen 
voor de zekerheid alle-
maal opnieuw het PLF in 
voor de vlucht van van-
avond en zijn blij als Se-
bastian ons op komt 
halen.  

De reis richting Cluj 
roept veel herkennings-
punten op en als het 
erop lijkt dat het qua 
reistijd ook moet lukken 
om de vlucht te halen, 
kunnen we allemaal wat 
meer ontspannen. De 
sfeer in de bus is gezel-
lig, Sebastian lijkt wel te 
genieten van deze ‘vrije’ 
dag. Alhoewel, onder-
weg regelt hij het uitla-
den van het transport en vast wat reizigers die met 
hem meerijden vanaf Cluj terug naar Botosani. Zo belt 
hij zijn tante die nog een keer bij zijn oma op bezoek 
wil. Zijn oma is erg ziek, een buurvrouw zorgt voor haar 
en de familie is al meerdere keren opgeroepen om af-
scheid te nemen. Toch hebben we allemaal een beetje 
spanning of het nu wel allemaal goed zal gaan. Als we 
bij Cluj arriveren, nemen we afscheid van Sebastian en 
bedanken hem hartelijk voor deze spontane hulp. Bij de 
incheckbalie zit een hele lieve dame die haar excuses 
aanbiedt voor haar collega’s in Iasi. Slechts 2 van ons 
hoeven het PLF te laten zien, we mogen zo doorlopen. 
Ook bij de douane zijn er geen problemen en we halen 
opgelucht adem als we eindelijk voor de gate staan. Dat 
we nu ruim een uur moeten wachten, maakt ons hele-
maal niets uit, we hebben het gehaald! De vlucht ver-

loopt prima, op Charleroi is er echt niemand die het PLF 
wil zien. We zijn verbijsterd dat je dus voor zoiets een 
vlucht kunt missen. We halen de auto op en helaas 
moeten we wel bijbetalen omdat de tijd al verstreken 
is. Op de Belgische wegen is het rustig en behalve een 
wegafzetting vlak voor de eindbestemming Ridderkerk, 
waardoor we toch nog een stuk om moeten rijden, ver-
loopt het laatste stukje van deze reis voorspoedig.  

We bereiken rond middernacht het huis van Wim. Hier 
sluiten we deze bewogen reis af en danken voor de be-
houden thuiskomst.  

Het was een reis met hindernissen, vooral wat betreft 
het vervoer. Maar het nare gevoel van het missen van 
de vlucht zou niet de boventoon moeten voeren. Het 
was ook een reis waarbij we na 2 jaar onze vrienden 
weer mochten ontmoeten, waarbij we groei en vooruit-
gang zagen, waarbij we nieuwe mensen leerden ken-
nen, vriendschappen en contacten mochten verdiepen. 
Maar bovenal was het een reis die ons heeft geleerd 

dat Gods werk, dwars 
door een crisis en we-
reldwijde pandemie, 
door mag gaan en zijn 
vrucht mag dragen. Ik 
heb ook lang nagedacht 
over een titel boven dit 
verslag; zal ik het water-
druppels noemen, om-
dat het werk vaak een 
waterdruppel is op een 
gloeiende plaat? Of zal 
ik refereren aan de 
moeizame heen- en te-
rugreis? Of aan het werk 
dat door heeft mogen 
gaan, daar een pakken-
de titel bij bedenken? En 
toen kwam ik uit bij Pre-

diker 3, alles heeft zijn uur en ieder ding onder de he-
mel zijn tijd. De afgelopen jaren hebben ons geleerd 
dat wij, als mens, niets in te brengen hebben in de vast-
gestelde tijden. Wij willen graag weten waar wij aan 
toe zijn, wat we kunnen verwachten. We voelen ons uit 
het veld geslagen als we opeens een vliegtuig missen, 
enzovoorts. Maar er is Iemand die alles in Zijn Hand 
heeft, die de tijd al heeft vastgesteld en die alles be-
stuurt. En dan is het niet belangrijk wat wij doen, dan 
zijn wij misbaar en doen er niet toe. Het werk in Zijn 
Koninkrijk mag dan voortgang vinden, dwars door een 
pandemie groeit Zijn kerk door. ‘Ik weet, dat al wat God 
doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te 
doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat 
men vreze voor Zijn aangezicht.’ Hetgeen geweest is, 
dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest;’ 
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  Floor Verweij     Wim Klippel                 Roelie Gouweloos                           Eline Crum 

De Roemenië-gangers 

Goederentransport 16 september 2021 
 

Het was weer zover. Een goederentransport naar het Roemeense Botosani. In juni werd een container gekocht, 
waarna deze gedeeltelijk gevuld werd met meubilair. Hierna heeft de container 3 maanden bij firma Nugteren 
opgeslagen gestaan, totdat er weer voldoende goederen waren verzameld voor een volledig transport. 16 Sep-
tember was het zover. Eerst werden een aantal stoelen bij de Riederborgh opgehaald waarna het laden aan de 

Lagendijk kon beginnen. Met een tiental personen werd de container verder ge-
vuld. Een enorme diversiteit aan goederen ging er dit keer mee. Naast de gebrui-
kelijke kleding was er een groot aanbod van meubilair. Dit vormde voor de la-
ders in de container een echte uitdaging. Maar ondanks het lastige laden wer-
den alle ‘loze’ ruimten volledig benut en werd de container tot de ‘nok’ toe ge-
vuld. Complimenten! De volle container werd naar Nugteren in Alblasserdam 
gebracht.   

Chauffeur Leo den Hertog heeft de container hier opgehaald en heeft de contai-
ner naar Roemenië gebracht.  

Vanaf deze plaats zeggen wij alle laders hartelijk dank. Fijn dat er altijd voldoen-
de vrijwilligers zijn. Leo den Hertog, heel hartelijk dank voor het belangeloos 
heen en weer rijden naar Roemenië. We zeggen de firma Nugteren uit Alblasser-
dam hartelijk dank voor het wederom beschikbaar stellen van de trailer. Harm-
Jan Tronchet bedankt voor de contacten bij Nugteren en het heen en weer rij-
den van de container bij het laden. 
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Interview met: …….wie kent ze niet? 

 
Roelie Gouweloos - van de Weerd 
 
 

Tekst: Wim Klippel 

 

Roelie van de Weerd werd geboren op 24 januari 1962 
in Eindhoven. Ze komt uit een gezin met 5 kinderen,  3 
zussen en 1 broer. Nu woont iedereen verspreid over 
het hele land. In 1985 heeft ze Hans Gouweloos leren 
kennen tijdens een  jongerenreis met Amicitia. Ze waren 
al zeker van de liefde voor elkaar en in oktober 1986 zijn 
ze getrouwd en in Ridderkerk neergestreken. De eerste 
3 jaar aan de Rijnsingel en daarna verhuisden ze naar de 
Eikendreef waar ze nog altijd wonen. Ze kregen 3  kin-
deren, 1 jongen, Peter en 2 meiden, Corina en Lenie. 
Inmiddels zijn er 2 getrouwd en hebben Roelie en Hans 
3 kleinkinderen.  

Voor haar trouwen werkte Roelie in een groentezaak in 
Eindhoven als een soort zetbaas. In Ridderkerk ging ze 
aan de slag in de groentezaak aan de Koninginneweg bij 
André Gielen, tot de zaak stopte. Daarna is ze post gaan 
bezorgen, 20 jaar voor Sandd. Die stopte er ook mee en 
nu werkt ze sinds een jaar in Riederborgh en daarnaast 
is ze sinds 4 jaar ook nog beheerder van gebouw Obadja 
van de Singelkerk. 

In 1998 kwam Roelie via buurvrouw Ria in contact met, 
toen nog, Stichting De Ondergrondse Kerk afdeling IJs-
selmonde en is ze voor het eerst mee geweest naar 
Roemenië. Daarna in 1999 nog een keer en in 2000 nam 
ze, na de vraag van de voorzitter om bestuurslid te wor-
den, haar plaats in binnen het bestuur.  

Ze besloot zich hiervoor beschikbaar te stellen, omdat 
de nood in Roemenië haar tijdens de bezoeken erg ge-
raakt had. Door het werk dat je er doet, kun je wat voor 
de mensen betekenen, zowel in materieel als in geeste-
lijk opzicht. Want ook de verspreiding van het Evangelie 
is een belangrijk doel van de stichting.  Maar ook  de 
transparante omgang met de  hulporganisatie in Cluj-
Napoca, Ecce Homo, maakte haar besluit makkelijk. 
“Vooral de allereerste reis met een bezoek aan Ba-
badac, een plaats aan de Zwarte Zee, zal ik nooit verge-
ten”, aldus Roelie. “Het was een lange rit vanuit Cluj-
Napoca van 18 uur. En toen we daar aankwamen, zagen 
we vreselijk veel ellende bij een psychiatrisch zieken-
huis. Maar we mochten er niet in en de directrice en 
een arts ontvingen ons niet bepaald vriendelijk en ston-
den niet open voor hulp. Onverrichter zake keerden we 

terug naar Cluj. Een ervaring rijker en een illusie armer. 
Hulp is niet overal welkom.” 

Een andere indrukwekkende ervaring was het bezoek 
aan een groep dakloze kinderen in een park in Cluj-
Napoca. “Samen met een sociaal werker van Ecce Homo 
konden we die kinderen maaltijden brengen. Ook kon-
den er persoonlijke dingetjes worden gegeven aan deze 
kids. De tas open en voor alle kinderen een lolly. Toen 
ze een lolly kregen, vlogen ze me uit dankbaarheid om 
mijn nek”, aldus Roelie. “Toen ik mijn kinderen later 
thuis een lolly gaf, kregen ze ruzie over de kleur. Daar 
werd ik heel boos over”, zegt een verontwaardigde 
moeder. 

“Ik probeerde ieder jaar mee te gaan op werkbezoek in 
Roemenië en sinds 2016 ook naar Moldavië. Maar dat 
was wel eens lastig te regelen, omdat ik mijn man en 
kinderen achter moest laten. Hans moest vakantie ne-
men om voor de kinderen te zorgen. Bovendien konden 
mijn kinderen eigenlijk niet zonder mij. Zij hadden heim-
wee als ik 10 dagen weg was. Vooral Peter had daar veel 
last van. Maar dat ging gelukkig over. Maar………….. 
daardoor zijn ze nu, ieder op zijn eigen manier/plaats, 
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betrokken bij het werk van Stichting Draagt Elkanders 
Lasten. Achteraf heb ik me gerealiseerd dat de sfeer in 
het bestuur zoals die er is me heeft doen besluiten om 
bestuurslid te worden en nog altijd te blijven.” 

Sinds 2016 is Roelie secretaris van het bestuur. Bij haar 
is het postadres ondergebracht. In die functie verzorgt 
ze de agenda voor de bestuursvergaderingen en heeft 
naar aanleiding van inkomende en uitgaande post con-
tacten met diverse organisaties en personen. Ook het 
bijhouden van het archief is een taak van de secretaris. 

Daarnaast zijn er een aantal specifieke taken die door 
Roelie worden gedaan, zoals: de huis-aan-huiscollecte 
organiseren, het sorteren van de ingekomen hulpmidde-
len en het organiseren van een tweejaarlijkse chocola-
deactie op de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk. Ver-
der is ze bijna altijd aanwezig bij andere activiteiten van 
de stichting, zoals: fietstochten, verkopingen, planten-
verkoop, braderieën, zangavonden enz. Maar ook voor 
het houden van presentaties in bijv. zorgcentra draait 
deze ‘duizendpoot’ haar hand niet om. Ze zorgt er dan 
ook altijd voor dat er een goedgevulde verkooptafel is. 

Op de vraag aan Roelie hoe vaak ze inmiddels in Roeme-
nië en Moldavië geweest is, blijft ze het antwoord schul-
dig. “Ik heb het niet bijgehouden, maar het zal richting 
de 20 keer gaan. Het meest treffend van de bezoeken is 
toch steeds weer de dankbaarheid van de mensen om 
wat ze ook krijgen, al is het maar een lolly. Maar ook het 
geloofsvertrouwen van veel mensen daar, de afhanke-
lijkheid van God in onbeschrijfelijke omstandigheden. 
Geen eten hebben en ’s morgens God vragen of er ’s 
avonds voedsel mag zijn voor de kinderen en dan ko-
men wij daar onaangekondigd binnen vallen als groep 
Nederlanders met een doos voedsel. Dat zijn onbeschrij-

felijke ervaringen”. 

Nog een onvergetelijke ervaring: “Als stichting hadden 
we geld gekregen om kinderen nieuwe kleren te geven.  
Toen zijn we met 35  kinderen van Pentru Tine wezen 
winkelen.  Met 35 kinderen gaan shoppen is een beleve-
nis, zeker als je merkt dat erbij zijn die nog nooit eerder 
een winkel aan de binnenkant hebben gezien. Ze keken 
hun ogen uit. Ieder kind kreeg een trainingspak, schoe-
nen en een rugzak. Die smoeltjes die zo blij, verrast en 
dankbaar waren. Ook een onvergetelijke ervaring, met 
iets kleins een kind zo gelukkig maken. Hulp is nog 
steeds nodig, omdat er nog altijd veel armoede is. Rijk 
wordt rijker en arm wordt armer. Zoals eerder gezegd, 
werken we sinds een aantal jaren ook in Moldavië, voor-
al met zigeuners onder de meest armen. Het is er nu net 
zo als Roemenië in de begintijd dat we er kwamen. Hier 
valt vooral op dat we hulp bieden via christenzigeuners 
aan niet-zigeuners, dat leert je anders naar bepaalde 
bevolkingsgroepen te kijken.” 

“Als blijk van waardering voor onder andere dit werk 
heeft het koning Willem-Alexander dit jaar behaagd om 
mij te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
waardoor ik zeer verrast was”, aldus Roelie. 

Roelie, wat zou je de lezers mee willen geven? “Laat je 
hart openstaan voor mensen in nood, zowel in geestelijk 
opzicht als in materieel/maatschappelijk opzicht”.  

Roelie: 

Niet alleen zeggen,  

maar……ook doen. 

Huis-aan-huiscollecte 2021 
 

In de laatste week van oktober was er weer onze jaarlijkse huis-aan-
huiscollecte. Dit jaar zijn er 40 collectanten de wijken ingegaan om 
huis-aan-huis aan te bellen met de vraag of ze een kleine bijdrage 
over hebben voor kinderhulp in Roemenië en Moldavië. Ook dit jaar 
kon er weer gebruik gemaakt worden van een QR-code, die regel-
matig werd gebruikt. 
Helaas zijn er verschillende straten niet gelopen, omdat we te wei-
nig collectanten hadden. 
Daarom bij deze een oproep: als u volgend jaar een avondje vrij kan 
maken voor deze actie, houden we ons zeker aanbevolen. Ik weet 
wel dat het niet voor iedereen een leuke bezigheid is, maar denk 
eens aan al die kinderen in deze landen die uw hulp zo hard nodig 
hebben. En 2 uurtjes in de week is toch niet teveel gevraagd?? 
Met ruim € 3000,00 aan opbrengst mogen we zeker niet klagen, en 
ik wil dan ook al de dames en heren bedanken die dit jaar de straat 
op zijn gegaan. 

Mogen we volgend jaar weer op u rekenen? 
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Voedselactie 2022  
Tekst: Wim Klippel 

Ook deze winter organiseren we weer een actie om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor de sponsorge-
zinnen en anderen in Roemenië en Moldavië. Dat extra voedsel voor mensen daar, zeker in de koude winter-
maanden, hard nodig is, horen we ieder jaar en ieder bezoek weer opnieuw. En zeker nu, nu het eind van het 
veelbewogen jaar 2021 nadert. Het jaar dat als 2de  coronajaar de geschiedenisboeken zal ingaan. Het jaar dat het 
coronavirus in Roemenië en Moldavië nog heel veel slachtoffers maakt (deze maand, het is oktober als ik dit 
schrijf, overlijdt er iedere 5 minuten een Roemeen aan covid!). Maar naast alle slachtoffers die er (zijn ge)vallen,  
hadden alle gevolgen, vooral ook de economische, enorme impact op allen die het financieel toch al zo moeilijk 
hadden. Velen, vooral ouderen en gezinnen, weten niet rond te komen van hun inkomen.  

Het gebrek aan voedsel is realiteit voor velen 

De komende wintermaanden zullen velen het in Roemenië en Moldavië heel moeilijk krijgen. De periode waarin 
ze geen eten van het land of uit de tuintjes kunnen halen en waarbij het bovendien nog heel koud kan zijn. Ook 
de kosten voor gas en elektriciteit lopen enorm op. De prijzen hiervan zijn vergelijkbaar met die bij ons. Maar met 
de lage inkomens is dat een enorm probleem. Zelfs voor hout voor verwarming is er geen geld. Daar waren we 
getuige van tijdens ons recente bezoek in september.  

Daarom doen we (opnieuw) een beroep op u om uw gift voor voedselpakketten over te maken op ons rekening-
nummer: NL 30 INGB 0670 4710 46 van Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk, o.v.v. voedselactie 
2022. 

Een pakket, dat in Roemenië of Moldavië wordt gekocht en o.a. voedsel, olie, meel, suiker, pasta, saus en andere 
dingen bevat,  kost € 25,-. Hoeveel neemt u er voor uw rekening? Kleinere bedragen zijn uiteraard ook heel wel-
kom. 

Uw voedselpakket helpt echt 
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Geslaagde actie van Calvijn  
College voor Moldavië 
Tekst: Peter van der Lugt 
 

Begin november vorig jaar is het Calvijn College te 
Krabbendijke (locatie Appelstraat) een actie be-
gonnen voor onze stichting. De wens lag er vanuit 
het Calvijn College om de actie specifiek te richten 
op Moldavië, aangezien de grote nood daar hen 
raakte. 

Met veel enthousiasme werd er samengewerkt en 
toen de school hoorde dat er diezelfde maand nog 
een transport vertrok, is er op hele korte termijn 
nog een voedselactie opgezet. De leerlingen kre-
gen een lijstje mee met daarop een aantal artike-
len en op die manier zijn er heel wat voedselpak-
ketten met basisbenodigdheden opgesteld waar 
arme gezinnen erg dankbaar mee waren. Gezien 
de beschikbare tijd een bijzondere prestatie. 

Daarnaast heeft de school een geldinzamelingsac-
tie gehouden verspreid over het gehele schooljaar. 
Alles bij elkaar heeft deze actie het prachtige be-
drag van € 7.557,91 opgebracht! Het spreekt voor 
zich dat wij het Calvijn College, de docenten, alle 
leerlingen én hun ouders en iedereen die in welke 
vorm dan ook heeft bijgedragen aan dit project, 

hartelijk dankbaar zijn. 

Het geld wordt ingezet om een zondagsschoolge-
bouw te realiseren in Soroca in Moldavië. In So-
roca is een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan 
onder de zigeuners. De kinderen ontvangen op dit 
moment Bijbels onderwijs én eten in een te kleine 
en vervallen ruimte en soms zelfs buiten in de kou. 
Met dit bedrag is een mooi gedeelte van het beno-
digde bedrag bereikt en kan er gestart gaan wor-
den met de bouw. 

De laders van 16 september 2021 
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Het voedselprogramma van Pentru Tine 

 
 

In het sociale bijstandsprogramma in Botosani hebben we 50 
arme gezinnen. We komen maandelijks bij hen om ze te on-
dersteunen en te helpen. In oktober hadden ze het genoe-
gen voedselpakketten te ontvangen. Het was een prachtig 
pakket, gekocht met de hulp van mensen in Nederland die 
deze gezinnen maandelijks ondersteunen. Ook in december 
zal aan alle gezinnen weer een voedselpakket worden ver-
strekt met het geld dat door uw stichting is beschikbaar ge-
steld. We zouden veel getuigenissen kunnen geven over elke 
zaak, ieder heeft zijn eigen verhaal, maar we stoppen in dit 

artikel nu 3 korte scènes uit de distributie. We zien elke 
maand hoe alle prijzen stijgen, voedsel duurder wordt en 
energierekeningen enorm zijn. We kunnen niet aan alle be-
hoeften van deze gezinnen voldoen  en dat is ook niet moge-
lijk. We proberen steeds bij hen te zijn en hen eraan te her-
inneren dat we een grote God hebben, Die van hen houdt en 
op hun hulp wacht om bekend te worden.  

1. Laurentiu, een van de maatschappelijk werkers van de 
stichting Pentru Tine, vertelde ons hoe hij, toen hij het 
voedselpakket naar een gezin bracht, voor het eerst 
de vader en echtgenoot ontmoette die al enkele jaren 
weg was. Het was een interessante en emotionele 
ontmoeting. De zoon wil dat zijn vader zich verzoent 
met zijn moeder en weer thuis is. De man beloofde 
alles te doen wat in zijn macht lag en bij zijn familie te 
blijven. We hopen dat dit gaat gebeuren en dat de 
familie herenigd wordt. 

2. Een  gezin met 4 kinderen, uit de Roma-gemeenschap, 
verhuisde enige tijd naar een sociale woning. Ondanks 
dat de ouders analfabeet zijn en dus geen vaste baan 
kunnen vinden, is het huis altijd schoon en worden de 
kinderen goed opgevoed. Dit is een gezin waarmee 
kan worden samengewerkt om de situatie te boven te 
komen en kinderen een betere toekomst te bieden. 

3. In het gezin R. hebben we de moeder, met psychische 
problemen, en haar zoon. Hij verraste ons door het 
feit dat we hem de afgelopen maanden niet thuis heb-
ben gevonden. Hij heeft gewerkt en geld ingezameld 
om een rijbewijs te betalen. Hij wil in de toekomst de 
kost verdienen met autorijden. Zijn inzet wordt ge-
waardeerd in een buurt en entourage waar veel jon-
geren ervoor kiezen hun tijd anders door te brengen.  

We zien elke maand hoe alle prijzen stijgen, voedsel duurder 
wordt en energierekeningen hoog zijn. We kunnen niet aan 
alle behoeften van deze gezinnen voldoen en het is ook niet 
onze roeping. We proberen nog steeds bij hen te zijn en hen 
eraan te herinneren dat we een grote God hebben, die van 
hen houdt en op hun gebeden wacht.  

Een blij gezin 

De vader is na jaren weer thuis 

Laurentiu bij de pakketten die klaar  

staan voor distributie 
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Dit Nieuwsblad is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. 
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