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Werpt al uw bekommernis op Hem….
1 Petrus 5 : 7

W

at gaan we vaak mank aan overbezorgdheid.
Het beste middel daartegen is alle bekommernissen op God te werpen. Wat geeft het een rust in
het hart te leven bij de wetenschap dat er niets bij
geval gebeurt. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. De Heere wil dat alle zorgen aan Hem bekend
worden gemaakt. Gods kinderen mogen op Hem vertrouwen, want de Heere zorgt voor hen. Zij mogen
delen in Zijn Vaderlijke liefde.

D

e Heere laat alle dingen in hun leven meewerken
ten goede. Hij beschermt hen door Zijn koninklijke macht. Hij geeft kracht naar kruis. In tijden van vervolging en oorlog geeft de Heere standvastigheid en
vrijmoedigheid om Zijn Naam te belijden. In Psalm 37
lezen we: “Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw
op Hem; Hij zal het maken.” Gelooft u dat en mag u
dat in de praktijk brengen? Mag u er op vertrouwen
dat de Heere voor u zal zorgen?

W

aar we ook wonen, of dat nu Roemenië, Moldavië, Oekraïne of Nederland is:

“Werpt al uw bekommernis op Hem!”
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Van de voorzitter
Wim Klippel

I

n het vorige Nieuwsblad sloot ik mijn stukje af met de woorden dat er iedere 24 uur ongeveer 500 Roemenen overleden aan de gevolgen van corona. Nu, ongeveer een half jaar
later, ‘lijkt’ corona niet meer te bestaan. Bij ons, maar ook in
de landen waar we helpen, zijn vrijwel alle maatregelen opgeheven. Een verademing!!

M

aar al voor het zover was, werden we opgeschrikt door de volgende ramp: oorlog in Oekraïne. Een grote oorlog, met vele slachtoffers, in ons eigen werelddeel en zelfs grenzend
aan de landen waar we zo op betrokken zijn: Roemenië en Moldavië. Vanaf de eerste dag werden onze vrienden geconfronteerd met een grote stroom vluchtelingen. Per direct werden door
hen voorzieningen getroffen om de vluchtelingen te kunnen helpen. De kleuterschool en naschoolse opvang van Pentru Tine werden ontruimd en elders ondergebracht. Er werden matrassen geregeld, voorraad voedsel, enz. En vanaf de tweede dag van de oorlog kwamen er per dag
tussen de 80 en 120 op de vlucht geslagen Oekraïners aan. Sebastian omschreef het zo: “Het is
alsof je een bruiloft hebt met 100 gasten die ook blijven slapen, en dat iedere dag opnieuw met
nieuwe gasten”. Het resultaat was dat hij de eerste week niet aan slapen toekwam, een afmattingsrace dus. Na enkele weken nam het aantal vluchtelingen wel af, maar nog altijd komen
er iedere dag nieuwe binnen.

O

ok in Moldavië kwamen velen uit Oekraïne langs op doortocht naar andere landen. In Moldavië worden de ontwikkelingen met vrees gevolgd. Als niet EU-land en sinds 1991 onafhankelijk van Rusland zijn ze ook daar bang voor een Russische interventie. Vooral ook de aanwezigheid van Russische militairen in de pro-Russische provincie Transnistrië is een ernstige bedreiging. Verder leest u nog ervaringsverhalen van zowel Sebastian als Emanuel. Emanuel verzorgde vele hulptransporten naar Oekraïne in deze maanden. We hopen en bidden dat er spoedig een einde mag komen aan deze oorlog en dat alle ontheemden weer naar hun eigen land
mogen terugkeren.

O

ok als Stichting Draagt Elkanders Lasten wilden we hulp bieden. Toen de oorlog uitbrak was
1 dag ervoor een transport met hulpgoederen van ons gelost in Botoşani. Maar er was ook
heel veel geld nodig om alle vluchtelingen daar “Bad, Bed en Brood” te kunnen bieden. Na een
oproep voor financiële hulp voor de getroffenen aan onze achterban en Ridderkerkse kerken
stroomden de giften binnen. We hebben ruim € 15.000,- kunnen overmaken voor voedsel enz.

A

an het thuisfront kunnen na de beperkingen van de afgelopen 2 jaar weer activiteiten worden georganiseerd. Zo hielden we in mei een fair met verkoop van o.a. voorjaarsplanten en
hopen we ook binnenkort weer een traditionele informatieavond te houden in de Riederborgh.
We zien er naar uit u daar weer te ontmoeten.

B

ij alles wat er gebeurt mogen we ervaren dat het werk van onze stichting door God wordt
gezegend. Maar niet anders dan in afhankelijkheid van Hem. Ook voor onze stichting geldt:

“Werpt al uw bekommernis op Hem!”
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Verslag transport hulpgoederen naar
Tekst van de chauffeurs:
Evert van Aalst en Jan v.d. Steenhoven

Donderdag 17 februari zijn we samen wezen laden in
Ridderkerk, waar al heel wat mensen klaar stonden om
te beginnen. Na enkele uren stapelen, alle ruimte moet
benut worden natuurlijk, waren we om 22.30 uur vol
en zijn we weer huiswaarts gekeerd en hebben de trailer in Nederhemert, onze woonplaats, geparkeerd om
het weekend over te staan.
Maandag1211februari
We zijn we om 0.30 uur vertrokken. We hebben deze
keer de truck van Jans baas, Klerk uit Veen, en de oplegger van mijn baas, Vos Agro uit Nederhemert. Ons
beider motto is: “Vroeg beginnen en vroeg klaar”, wat
heel deze week goed uitkomt. Duitsland en Oostenrijk
worden vlot gepasseerd en om 17.30 uur komen we
aan in Pér, bij Györ in Hongarije bij ons favoriete
eettentje. Er zijn hier gelukkig geen coronaregels meer
dus kunnen we lekker aan tafel eten met een wijntje
erbij en dan op tijd slapen, want de wekker gaat weer
vroeg de volgende dag.
Dinsdag1221Februari
Om 3.00 uur zijn we weer vertrokken en zijn we via de
noordelijke route via Petea (Satu Mare) gereden. Aan
de grens was niks te doen en na een half uurtje konden
we weer verder, na even voor drie dagen tol te hebben
betaald. En rijden maar weer….. via Baia Mare richting
Dej. Maar 30 kilometer voor Dej krijgen we een omleiding, voor 7,5 ton rechtsaf, via de rechterkant van het
water. Al slingerend door dorpjes langs huizen en schuren die er net zo uitzien als bij ons 100 jaar geleden,
schat ik. Na een kilometer of 15 krijgen we ineens een
paar haarspeldbochten waar een Roemeense vrachtauto half in de kant hangt en waar we niet langs kunnen.
De sleepwagen staat er ook al voor. Nadat deze de
vrachtauto uit de berm heeft getrokken probeert de
chauffeur zelf verder omhoog te rijden, maar na een
hoop rook en knallen gaat er niks meer. Er blijkt het
een en ander afgebroken te zijn. Dus trekt de sleepwagen hem verder omhoog tot we een recht stuk weg

bereiken, zodat we er langs kunnen. Deze chauffeur
vertelde ons (hij sprak goed Engels) dat de hoofdweg
naar Dej al 5 dagen open was, maar dat het omleidingsbord er nog stond. Dat had hij op de Roemeense
radio gehoord. Niet fijn voor hem i.v.m. bergen en
schade aan de auto. Wij zijn ca. 2 uur verloren. Maar
wat zijn 2 uurtjes op een reis als deze? De weg werd
weer vervolgd via Dej, Bistriţa, Vatra Dornei, Suceava
en zo kwamen we om 20.00 uur aan in Botoşani bij Sebastian. De vrachtwagen meteen goed gezet, zodat ze
de volgende dag meteen konden gaan lossen. Sebastian heeft ons naar het hotel gebracht. Daar ook weer
uitstekend gegeten en gedoucht. Dankbaar en voldaan
na deze voorspoedige reis met prachtig weer zijn we
gaan slapen.
Woensdag1231februari
We konden uitslapen en na een lekker ontbijtje zijn we
terug gaan lopen naar het depot. Sebastian wilde ons
wel ophalen, maar het is wel goed dat deze twee dikbuiken een beetje bewegen. Aangekomen is de vrachtwagen al half leeg. We zijn naar binnen gegaan om een
digitaal formulier in te vullen i.v.m. verplichte coronaregels voor chauffeurs in Roemenië. Deze hebben geen
QR-code sinds 21 december, maar moeten dan een
formulier invullen met allerlei gegevens. Daar zijn we
met hulp van Diana, Sebastians vrouw, 1,5 uur mee
bezig geweest. Is niet mijn ding dat digitale gedoe! Als
we terugkomen is de vrachtwagen al leeg. Dus nemen
we weer afscheid van deze vriendelijke mensen. ‘t Is
ongeveer 11.00 uur. We rijden via Suceava, Vatra
Dornei, Bistriţa, Dej en Cluj-Napoca waarna we om ca.
19.00 uur net iets voorbij Huedin stoppen bij een
eettent die er wel goed uitziet. Dat blijkt ook, weer prima gegeten en zonder QR-code.
Donderdag1241februari
We zijn maar weer op tijd vertrokken. Ons motto is altijd: “Vroeg beginnen is vroeg klaar”. We overleggen
even welke grens we zullen nemen en besluiten Nagy-

4

Botoşani van 17 t/m 25 februari 2022
kereki-Bors II te pakken. Dat is vanaf de zomer nieuw
blijkbaar, dus maar eens proberen dan. Maar de mensen die er werken blijkbaar niet nieuw, want die werken nog op de oude manier. Dus 4,5 uur aan staan sluiten. De conclusie is: Bors II valt niet mee. Haha. Dan
maar even lunchen in Berettyóújfalu. ‘t Is alweer middag. En maar weer verder. Hongarije door verloopt
allemaal vlotjes aan onze kant. We horen ook dat deze
morgen de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, wat ook
te zien is aan de legervoertuigen die allemaal die kant
op gaan. ’s Avonds maar weer op tijd gestopt in
Pöchlarn in Oostenrijk. Even kijken of we binnen mogen zonder QR-code, we zijn namelijk geen van beiden
gevaccineerd en Oostenrijk is streng met de regels.
Maar er wordt niets gevraagd, zitten en eten dus. Even
gedoucht en dan lekker slapen.

Vrijdag1251februari
Op tijd vertrokken en we rijden Duitsland vlotjes door.
Aan de andere kant is het drukker met vakantieverkeer. We komen om 18.00 uur aan in ons dorpje Nederhemert. We hebben een hele mooie, relaxte reis
gehad. Deze reis is voor ons beiden ook weer een beetje vakantiegevoel, mooi gecombineerd met een goed
doel. We zijn blij dit te kunnen en mogen doen en van
onze bazen de middelen te krijgen. Hun medewerking
zal wel altijd nodig blijven, zeker gezien de oorlog in
Oekraïne waar ook weer veel ellende uit voort zal komen. En waarschijnlijk ook weer veel hulptransporten
nodig zullen zijn. Het zal nooit volmaakt worden op
deze wereld. ’t Is onze plicht om onze medemens te
helpen waar we kunnen. We hopen nog vele reizen te
kunnen maken, waarheen dan ook, bij leven en welzijn.
Groeten van Evertek en Janek.

Laden op donderdagavond 17 februari in Ridderkerk

Lossen op woensdag 23 februari in Botoşani
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Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Roemenië en Moldavië
Tekst: Wim Klippel

Op 24 februari werd de wereld opgeschrikt door het
bericht dat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Dat
betekende oorlog in ons eigen werelddeel en dus ook
dichtbij. Vanaf het eerste uur was duidelijk dat er veel
vluchtelingen zouden komen richting West-Europa. En
niet alleen onze richting uit, maar ook in de richting
van Roemenië en Moldavië.
Onze contactpersoon in Roemenië, Sebastian Mariniuc van Stichting Pentru Tine, zag dat ook gebeuren
en hij startte al op 24 februari, de dag dat de oorlog
uitbrak, met het treffen van voorbereidingen om een
eerste opvangpunt te worden voor de vluchtelingen.
Botoşani ligt maar 60 kilometer van de grens met Oekraïne en 60 kilometer van de grens met Moldavië.
Vanaf dag 1 betekende het ook dat er dagelijks vanaf
twee kanten honderden vluchtelingen aankwamen in
Botoşani.
Sebastian ontruimde zijn gebouw, de naschoolse opvang en de kleuterschool (waar hij een andere locatie
voor vond en dit dus door kon gaan) en bracht de
ruimtes in gereedheid met matrassen enz. Bijzonder is
dat er op 23 februari een transport van onze stichting
was gelost, waarin ook een aantal matrassen zaten en
uiteraard veel andere te gebruiken hulpgoederen.

Vanaf 26 februari ontving hij samen met zijn medewerkers en veel vrijwilligers tussen de 80 en 120
vluchtelingen per dag. De meesten op doortocht naar
andere landen in West-Europa. Dat dit veel werk en
kosten met zich meebracht, mag duidelijk zijn. Hij vertelde het zo: “Je moet het zien alsof je een bruiloft
hebt met 100 gasten die ook nog blijven slapen. En
dat iedere dag opnieuw.”
De mensen die bij Pentru Tine arriveerden waren ontheemd, uitgeblust en veelal zonder iets bij zich te hebben. Daarnaast konden de meesten ook niet aan hun
geld komen vanwege geblokkeerde passen en rekeningen. Hoe kun je dan de tank van je auto nog vullen?
We begrijpen allemaal dat dit enorme kosten voor de
hulpbiedende instantie met zich meebrengt. Sebastian
deed een beroep op allerlei mensen in zijn uitgebreide
netwerk in Roemenië en daarbuiten. Vanuit Roemenië
ontving hij o.a. matrassen, flesjes water en ook veel
voedsel.
Ook wij starten op 28 februari via Facebook en onze
website en brieven aan diverse kerken een actie om
een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het
werk van onze Roemeense partner.
Heel veel mensen reageerden door
het overmaken van soms grote
bedragen. De eerste week konden
we al een bedrag van € 3000,overmaken om voedsel te kopen
en de vluchtelingen te voorzien
van het broodnodige. Verschillende keren konden we een vergelijkbaar bedrag overmaken naar Sebastian en ook naar Emanuel, onze
contactpersoon voor Moldavië. En
op 7 april konden we opnieuw
30 m³ goederen laden die op 13
april gelost werden in Botoşani.

Vele honderden pakketten met
voedsel en andere hulpgoederen
vonden hun weg in Roemenië,
Moldavië en zelfs in het oorlogsgebied.
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Inmiddels zijn we (op het moment dat ik dit schrijf)
ruim 2 maanden verder en gelukkig mogen we nog
altijd giften ontvangen, want de nood is nog altijd
enorm. Sebastian is ook gestart met het brengen van
voedsel en andere hulpmiddelen in Moldavië en Oekraïne.
Gelukkig voor alle slachtoffers van dit oorlogsgeweld
wordt er heel veel hulp geboden vanuit onze omgeving. We hopen en bidden dat er spoedig een einde
mag komen aan deze verschrikking en we wensen allen die, op welke manier ook, slachtoffer zijn geworden, van harte Gods ondersteuning toe.

We willen iedereen die een gift heeft overgemaakt
voor dit doel heel hartelijk bedanken. Uw geld en goederen komen op de juiste plaatsen terecht, maar hulp
blijft nog onverminderd nodig. Dus wellicht wilt u nog
eens overwegen om geld over te maken onder vermelding van: Vluchtelingen. Hulpgoederen kunt u iedere maandag van 19.00 tot 19.30 uur inleveren op
ons bekende adres: Lagendijk 78 te Ridderkerk.
U kunt in dit blad ook de ervaringen in deze periode
lezen van zowel Sebastian als Emanuel.

Voedselpakketten in de schuilkelders

Kleuterschool en naschoolse opvang Pentru Tine ontruimd om plaats te maken voor Oekraïense vluchtelingen
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Voedselactie winter en voorjaar 2022
Tekst: Wim Klippel
Traditiegetrouw werd ook afgelopen winter weer veel geld gedoneerd voor de jaarlijkse voedselactie. Er werden duizenden euro’s
op onze rekening gestort. Al in het najaar konden de door ons gesponsorde gezinnen en door Pentru Tine begeleide gezinnen een
eerste voedselpakket ontvangen. De armoede in ons werkgebied in
Roemenië en Moldavië is nog altijd erg groot. Maar nu, tijdens en na
de coronapandemie, is het alleen maar erger geworden. Net zoals
bij ons hebben ze ook daar te maken met een grote inflatie, oplopende energieprijzen, voedsel en allerlei andere zaken.
Ook begin van dit jaar konden er opnieuw pakketten worden uitgedeeld, dit tot grote vreugde van de ontvangers. Het is voor de sociaal werkers van Pentru Tine heel veel werk om het voedsel voor de
pakketten te kopen en de pakketten samen te stellen. Vervolgens
vraagt het bezoeken van de bijna 70 families ook veel tijd. Maar het
is het zeker waard. De sociaal werkers ervaren veel voldoening in
hun werk, vooral ook door wat ze voor de mensen kunnen betekenen en wat ze er aan dankbaarheid voor terug krijgen. Maar het
belangrijkste is dat deze gezinnen worden geholpen, dat ze te eten
krijgen als alles net op is, maar dat ze er ook Geestelijk voedsel bij
ontvangen.

Naast deze traditionele verstrekking van voedsel kwam daar ook de
hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne bij. Zoals u elders in dit blad
kunt lezen, is Pentru Tine bij het uitbreken van de oorlog een opvanglocatie geworden. De mensen die er kwamen, moesten ook
eten, maar er gingen ook vele voedselpakketten naar Oekraïne zelf.
Door uw grote offervaardigheid konden we voor dat doel ook
€ 10.000,- overmaken naar Pentru Tine. Aan de hand van de informatie die we van Sebastian krijgen, zien we dat alles op de goede
plaats en bij de juiste mensen terechtkomt.

Allen die hun bijdrage aan deze actie hebben geleverd: Heel
veel dank!

Voedselpakketten worden rondgebracht

Activiteiten

8

9

Sebastian schrijft………
Tekst: Sebastian Mariniuc, directeur Stichting Pentru Tine te Botoşani

Oorlog in Oekraïne, merkbaar in Roemenië
Niets heeft ons voorbereid op een vluchtelingencrisis,
maar tegelijkertijd heeft God alles voor ons voorbereid! Meer dan 1.600 vluchtelingen werden opgevangen bij Pentru Tine en geholpen om naar westerse bestemmingen te verhuizen. In een paar dagen tijd hebben we een tijdelijk centrum gecreëerd voor de vluchtelingen die onze stad passeren. De inzet van zowel
medewerkers als vrijwilligers was enorm. Gedurende
deze periode hebben we voor 3 maanden 4 extra mensen aan ons team van medewerkers toegevoegd.
We danken God die steun heeft gestuurd door Zijn
volk, zowel financieel als in goederen: kleding, bedden,
eten etc. Omdat we tientallen vluchtelingen hebben
die we kennen in Botoşani en die hier blijven, ondersteunen we hen in deze periode constant met eten en
kleding. Onze wens is om hen op een strategische manier te blijven helpen door een dagcentrum voor Oekraïners op te zetten. De kinderen en volwassenen
hebben een gezellige ruimte waar ze elkaar kunnen
ontmoeten, socializen en in staat zijn om hun problemen te bespreken en op te lossen. De sfeer bij Pentru
Tine is vriendelijk, vol mededogen en liefde, die de
boodschap van Gods liefde demonstreert. Door alles
wat we doen, presenteren we Christus aan mensen.
Dit is ons gebed en verlangen voor alle projecten waar
we bij betrokken zijn.
Met de hulp van onze partners hebben we bestelwagens met voedsel en goederen naar Oekraïne gestuurd. We slaagden er ook in om 9.000 broden te kopen, die werden uitgedeeld aan burgers, en een deel
van het voedsel ging naar de Oekraïense soldaten. Nadat de vluchtelingenstroom was gekrompen, gingen
we naar het noorden en centrum van de Republiek
Moldavië om goederen te verdelen, maar ook om de
situatie beter te begrijpen. De Republiek Moldavië
heeft onze hulp nodig. Naast de energie- en economische problemen die het eerder had, bracht de oorlog
nog meer instabiliteit, inflatie, zeer hoge voedsel- en
grondstoffenprijzen met zich mee. Bovendien is het
aantal oorlogsvluchtelingen dat zich in Moldavië vestigt veel hoger dan in Roemenië en is de sociaaleconomische druk veel groter. Maar de grootste behoefte blijft voedsel, en we zullen proberen andere

transporten te regelen. We bezochten christelijke centra waar vluchtelingen worden gehuisvest. We willen
de betrokkenheid van onze stichting in de Republiek
Moldavië vergroten met partners met ervaring in de
missie, die hun geloofwaardigheid door de jaren heen
hebben bewezen.
Hoewel de algemene focus ligt op het vluchtelingenvraagstuk, voelen we dat ook in Roemenië de prijzen
steeds meer stijgen. Steeds meer arme gezinnen worden geconfronteerd met het probleem van voedsel en
het betalen van rekeningen is een nachtmerrie. Met
SDEL-hulp ondersteunen we elke maand 50 gezinnen
uit de provincie, we bieden ze constant voedsel, hygiëneproducten en kleding aan. Het naschoolse programma is een andere actie die we hebben ter ondersteuning van kinderen uit arme gezinnen. Vanaf het
begin van dit project was SDEL onze eerste en meest
betrouwbare partner!
In al onze projecten, zoals christelijke kleuterscholen,
discipelschapsprojecten onder kinderen en vrouwen
en lokale ontwikkelingsprojecten, proberen we die persoonlijke ontwikkelingsomgevingen te creëren die zo
noodzakelijk zijn in deze arme hoek van het land. We
weten niet wat de toekomst in petto heeft, maar we
weten dat als we bij elkaar blijven, we met Gods hulp
in staat zullen zijn om ondanks moeilijkheden verder te
gaan.
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Duizenden broden vonden hun weg.

Oproep
Sorteersters/sorteerders gevraagd,
zodat dozen kleding verzendklaar gemaakt kunnen worden.
Zie pagina 17
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Gezinssponsoring
Tekst: Rianne Klippel, coördinator gezinssponsoring

O

ok in Roemenië heeft men al een aantal maanden
te maken met zeer hoge energieprijzen. Zoals u
weet hadden veel mensen al moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen en dat is nu nóg moeilijker geworden.
Vanuit onze partner in Roemenië (Pentru Tine) kregen
wij te horen dat veel gezinnen nauwelijks voedsel meer
kunnen kopen. In dit land, niet eens zover bij ons vandaan lijden mensen honger en krijgen ook kinderen te
weinig te eten.
Om die reden hadden wij een oproep gedaan om te helpen om extra voedsel voor de armste gezinnen in te zamelen. Het was hartverwarmend om te zien hoe betrokken ook de leden van de Hervormde Gemeente in Dinteloord zijn en massaal gehoor gaven aan deze oproep.
Vanaf deze plaats willen wij hen (en natuurlijk ook alle
andere donateurs) daarvoor bedanken!
Het ingezamelde voedsel is in februari met het hulpgoederentransport naar Pentru Tine gebracht en de sociaal
werker heeft ervoor gezorgd dat het bij de armste gezinnen terecht kwam. Ongeveer tegelijkertijd met het
transport, kwam ook een flinke vluchtelingenstroom
vanuit Oekraïne aan bij Pentru Tine. Bevlogen als de medewerkers van Pentru Tine zijn, hebben zij de vele
vluchtelingen met liefde en zonder aarzeling opgevangen en verzorgd. De hulpgoederen kwamen dan ook op
een heel gunstig moment aan.

De hulp aan de vluchtelingen kost ontzettend veel tijd
en energie, maar de hulp aan de sponsorgezinnen moet

ook gewoon doorgang blijven vinden. Iets wat de sociaal
werkers toch steeds weer lukt om te combineren en
waar we ons over kunnen verwonderen.
Laten we hopen en bidden dat er voor de arme gezinnen en de vluchtelingen betere tijden zullen aanbreken
en dat de hulpverleners de kracht en energie blijven
ontvangen om het vol te kunnen houden.

Noteer nu alvast in uw agenda
Informatieavond
28 juni 2022
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Informatieavond
D.V. 28 juni
Na 2½ jaar is het weer mogelijk een informatieavond te organiseren. We gaan
dit doen op dinsdagavond 28 juni om 19.45 uur in de Riederborgh. Inloop om
19.30 uur.
We hopen u te vertellen over, en te laten zien van, ons werk en dat van onze
partners in Roemenië en Moldavië voor de oorlog in Oekraïne uitbrak en daarna.
Zoals altijd is er ook nu weer collecte en een verkooptafel aanwezig. We hopen
u en uw familie, vrienden en buren deze avond welkom te mogen heten. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Van harte welkom!

Van de breigroep
Tekst: Joke van der Weiden
Voor de tweede keer dit jaar gaat de telefoon
uit Papendrecht van de breigroep uit de Elimkerk: “U kunt weer 5 bananendozen halen vol
haak- en breiwerk.” Wat een harde werkers.
En heel mooie handwerken. We zijn heel blij
met deze groep. De andere breisters ook weer
bedankt voor alles wat jullie gemaakt hebben.
Vele lapjes voor dekens zijn weer ingeleverd
bij onze loods. Degene die hier weer dekens
van maken: hartelijk bedankt. Uit Hendrik-IdoAmbacht zijn hele mooie truien gebracht. Zo
werken velen thuis voor het goede doel. Voor
Roemenië en Moldavië is het een zegen om
zoveel kleding te krijgen. Voor de winter kunnen we nog wantjes of wanten gebruiken.
Sjaals en mutsen worden veel gebreid. We
willen IEDEREEN weer bedanken voor alles
wat u voor de arme mensen maakt. Namens
de mensen uit Roemenië en Moldavië: heel
HARTELIJK BEDANKT!

Breigroep Elimkerk te Papendrecht
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Emanuel schrijft………
Tekst: Emanuel Besleaga, voorganger en maatschappelijk werker in Roemenië, Moldavië en Oekraïne

Oorlogservaringen

H

et was koud, buiten waaide het hard en niemand
had gedacht dat de eerste bommen recht op
hun huizen zouden vallen. Er was sprake van een uitbreiding van de oorlog in Oekraïne, maar dat wilde
niemand. Sindsdien zijn er vele dagen verstreken en
de oorlog heeft steeds meer rampen achtergelaten.
Verkrachte meisjes waar je niet eens mee kon praten,
een zwanger 9-jarig meisje ging naar de dokter voor
een abortus en de dokter zei dat ze zoiets niet kon
doen, je riskeert je leven. Je leest het goed, dit kleine
meisje worstelt om een baby te baren en haar jeugd is
er niet meer….. Op 5-jarige leeftijd werd een ander
klein meisje verkracht door 11 soldaten en toen besloten ze haar te vermoorden. Moeilijk te beschrijven
gruweldaden laten deze oorlog achter die zo dicht bij
ons staat! Vluchtelingen die met duizenden onze huizen passeren, maar geen van hen heeft kunnen pra-

ten over wat ze hebben achtergelaten! Pijn, lijden,
kwelling, tranen, jij kiest het woord voor alles wat er
gebeurt in zo'n geavanceerde wereld!

W

ij zijn sinds 2014 actief in Oekraïne, toen de
oorlog begon, gingen we tussen de soldaten,
gingen we de loopgraven in en hielpen we tienduizenden mensen om, met gevaar voor eigen leven, aan de
oorlog te ontsnappen. We stuurden 100 vrachtwagens met hulp naar Oekraïne en tienduizenden broden die allemaal gebombardeerde steden hebben
bereikt. We sturen voedsel per trein, vrachtwagens en
auto's van alle soorten naar Marioepol, Bucha, Kiev,
Charkov, Poltava, Lviv, Luhansk, Donetsk....... Meer
dan 1,6 miljoen hongerige en dakloze kinderen, velen
van hen ziek of met kanker, zoals Vanea die de kans
had om ons te ontmoeten en door ons naar Italië
werd gestuurd, waar hij alle kansen heeft om te overleven. Andere kinderen waar ik naartoe wilde maar
niet gevonden werden, waar zijn ze nu?

D

eze keer is er geen oorlog in Syrië, Afghanistan
of andere verre landen, maar hier, voor ons
dichtbij huis. We zijn uitgeput en niet in staat om aan
alle vragen te voldoen. Duizenden mensen vragen om
onze hulp en we kijken hulpeloos, omdat we ook tegen hen geen ja kunnen zeggen! Mijn mensen werken
elke nacht en het lijkt alsof steeds meer mensen ons
zoeken voor water en brood. We stuurden onze man-
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nen met eten en we wilden dat ze terug zouden komen met vluchtelingen uit de gebombardeerde steden... We wachtten maar ze kwamen niet. We ontdekten dat ze stierven door andere mensen te hel-

gedronken en al een maand geen brood hebben gegeten! De hulpvraag neemt toe naarmate de hulp afneemt. Ik denk dat degenen die het meest lijden onschuldige mensen zijn, noodzakelijkerwijs kinderen. Ik

pen. Anatol liet twee kinderen na en een geweldige
vrouw met wie hij een toekomst wilde opbouwen die
al na drie jaar huwelijk eindigde. Vitalic liet 12 kleine
kinderen thuis en kwam nooit meer terug! Vanea had
de vrachtwagen vol eten, veel mensen om hem heen!
Hij zei alleen: “Ik ga naar de bunker om een doos met
voedsel achter te laten” en toen hij terugkwam, vond
hij niets dan stukjes menselijke lichamen die overal
verspreid lagen...

denk dat dit het moment is waarop we solidariteit
moeten tonen met de mensen die lijden, die om hulp
roepen. Het is voor ons moeilijk om aan alle eisen te
voldoen, alleen samen kunnen we iets bijzonders
doen! We staan klaar om bij deze lijdende mensen te
zijn en we zouden erg blij zijn te weten dat ook u niet
moe zult worden van het goede doen.

M

“Dank u”, dat is wat de Oekraïners ons vragen te zeggen, waar we ook gaan.

isschien kunnen we 40% van de behoeften
dekken van mensen die geen melk hebben
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Interview met……. een vrijwilliger van het eerste uur
Arie Velthuizen
Tekst: Wim Klippel

“Dankbaar voor wat wij hebben. We zijn niet beter dan de mensen die we mogen helpen”.

T

oen deze stichting werd opgericht in 1995, als Stichting ‘De Ondergrondse Kerk afdeling IJsselmonde’,
werd Arie Velthuizen bestuurslid en penningmeester.
En dat is hij nu, 27 jaar later, nog altijd. Arie werd geboren op 16 augustus 1959 (is nu dus 63) in een gezin met
6 broers en 6 zussen. 1 broertje overleed tot groot verdriet van het hele gezin op jonge leeftijd (10 jaar) door
verdrinking. Vader Velthuizen was boerenknecht bij
boer Joppie Groeneboom aan de Benedenrijweg te Slikkerveer. Later werd hij lasser bij de Klinknagelfabriek.
Moeder, die zorgde voor het gezin, overleed in 2007.
Vader leeft nog en is inmiddels 96 jaar en stapt nog regelmatig op de fiets.

Via de lagere school en LTS werd Arie schilder. Er werden door hem verschillende vakdiploma’s gehaald. Hij
leerde Miranda van der Perk kennen tijdens een plaatopname in de Dordtse Dom. Ze verloofden zich op de
toren en in 1980 zijn ze getrouwd. Er kwamen 4 kinderen die inmiddels allemaal getrouwd zijn en opa en
oma hebben 8 kleinkinderen.
Helaas kreeg Arie rugproblemen en moest het schilderwerk verlaten. Er volgden in de loop der jaren verschillenden rugoperaties (hernia). Maar in 1993 kon hij aan
de slag in de Riederborgh als medewerker Technische
Dienst. Nu, 29 jaar later, werkt hij er nog altijd als coördinator Technische Dienst.

A

rie weet zich het moment nog haarscherp te herinneren waarop Wim Klippel kwam vragen of hij mee
wilde met een hulptransport naar Roemenië: “Ik was
een kamer aan het behangen toen Wim binnenkwam
met die vraag.” Na overleg met Miranda (hij kreeg toestemming, wat niet vanzelfsprekend was in een gezin
met nog kleine kinderen) volgde zijn eerste reis. We
spreken weleens over een Roemenië-virus: als je er
eenmaal geweest bent, zijn de meeste mensen ermee
besmet. Slechts enkelen hebben daar geen last van.
Ook Arie werd besmet en er was geen medicatie tegen.
Zodoende is hij nog altijd actief.
Arie vertelt dat het moeilijk is om, als je er geweest
bent, niet te gaan vergelijken. Je komt er zulke schrijnende gevallen tegen, vooral als het over kinderen gaat.

Ze zijn zo aanhankelijk en klampen zich aan je vast,
soms met drijfnatte luiers, dat is heel aangrijpend. Als je
eigen kinderen dan wel eens aandacht vragen moet je
oppassen dat je niet zegt: “Denk maar eens aan die arme kinderen.”

V

eel indruk op Arie maakte ook het bezoek aan een
bejaardentehuis. Hele volle zalen met rijen met
bedden tegen elkaar aan. De eerste reis kwamen we ’s
avonds laat aan in Slatina bij een ouder echtpaar. Ze
lagen al op bed, kwamen er voor ons uit en wij mochten
er in. Dat deden we ook want we waren heel moe na de
lange reis. Dit is tekenend voor de Roemeense gastvrijheid. De man waar we in huis waren, kon over niemand
anders spreken dan over de Roemeense koning Michael
die in ballingschap in Zwitserland verbleef en van wie hij
een mooie foto had staan. Echt koningsgezind dus, deze
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man.

Na de eerste reis liet het Arie niet meer los en is altijd
betrokken gebleven. Sinds 1995 dus als bestuurslid van
SDOK afdeling IJsselmonde en toen in 2008 SDOK afdeling IJsselmonde Stichting Draagt Elkanders Lasten werd
gewoon verder gegaan als penningmeester en blijkbaar
naar tevredenheid, want ieder jaar krijgt hij op advies
van de controlerend accountant decharge om door te
gaan.

N

aast het penningmeesterschap regelt hij ook verkopingen en zangavonden. In al die jaren 50 verkopingen en 46 zangavonden. Vele vrachtwagens met
hulpgoederen werden geladen. Gelukkig zijn er altijd
weer voldoende (jongere) mensen die willen helpen.
Want met de rugproblemen en het ouder worden,
wordt het niet makkelijker. Ondanks de moeilijke coronaperiode mocht het werk doorgaan. Helaas kon de
viering van het 25-jarig jubileum van de stichting met
een mooie zangavond niet doorgaan. Gelukkig kon er
wel 2 keer een mini fair worden gehouden op het erf
van Van Nes aan de Lagendijk. Met dank aan hen! Er
waren in deze periode vooral ook voor de penningmeester tijden van grote zorg. De inkomsten liepen terug en
de maandelijkse bijdrage aan de kinderopvang en kleuterschool van Pentru Tine moest naar beneden. Maar na
een oproep aan onze achterban voor extra giften kwam
er veel reactie met groot geld. Dit is voor ons als bestuur
weleens tot beschaming. We zijn van Gods zegen afhankelijk en we zien steeds opnieuw dat Hij ons Zijn zegen
geeft.
In Roemenië is in de periode dat de stichting daar werkzaam is veel veranderd. Eerst was het werkgebied voor-

al in het westen. Maar er werd opgeschoven naar het
noordoosten en zelfs nog verder naar de republiek Moldavië. Daar mochten mooie projecten worden gestart,
Pentru Tine met naschoolse opvang, kleuterschool, gezins- en kindersponsoring in de stad Botoşani en omgeving. Verder in Moldavië een nieuwe kerk in Niorcani,
gezinssponsoring en mooie activiteiten in Soroca.
Als penningmeester zijn er wel eens zorgen hoe alles
financieel inhoud moet krijgen en houden. “Maar”, zegt
Arie, “er is een hele trouwe achterban die veel financiële ondersteuning geeft.” Ook vanuit de Ridderkerkse
kerken mogen we mooie bedragen ontvangen. Ook nu
voor de vluchtelingenhulp aan Oekraïners die als eerste
bij onze contacten in Roemenië komen.
Arie hoopt de gezondheid te ontvangen om zijn huidige
termijn als bestuurslid af te kunnen maken. Maar dan
komt er wel ergens een moment om te stoppen. Het
zou zo maar kunnen dat door de ontwikkelingen door
de oorlog de hulpverlening er heel anders uit komt te
zien.
Hoe dan ook: Stichting Draagt Elkanders Lasten is zeer
zinvol en zal dit blijven. Laten we ons als stichting vooral
blijven richten op de eerste levensbehoeften van hen
die niet zonder hulp kunnen.

T

ot slot merkt Arie op: “Ik ben dankbaar voor al deze
materiële hulp en dat daarnaast het Evangelie gebracht mocht worden en dat vele Bijbels en andere lectuur verspreid mocht worden. Al die Bijbels, evangeliën
en andere christelijke lectuur die we naar Roemenië en
Moldavië hebben mogen brengen, hadden niet in 1
vrachtwagen gekund.”

Hulp Hulp Hulp Hulp
Iedere maandagavond worden er zakken en dozen vol kleding, schoenen, speelgoed enz. gebracht aan de Lagendijk 78 te Ridderkerk. Dit wordt dezelfde avond uitgesorteerd door een groepje enthousiaste vrijwillig(st)ers.
We beginnen daar gelijk om 19.00 uur mee als de loods open gaat en zijn meestal zo rond 20.00 uur klaar. Maar
door verschillende redenen zijn er een aantal mensen mee moeten stoppen.
Dus zijn we DRINGEND op zoek naar een paar mensen die ons team willen komen versterken. Dit mag zowel man
als vrouw zijn. U bent 1x in de 2 weken of 1x in de 4 weken aan de beurt.
Lijkt het u wat, of wilt u eerst informatie?
Bel of mail mij gerust, dan krijgt u antwoord op al uw vragen:
Roelie Gouweloos 0180-412698 of roeliegouweloos@gmail.com
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Kindersponsoring
Tekst: Corina de Mooij, coördinator kindersponsoring

Jaarverslag naschoolse opvang Pentru Tine in Botoşani

G

eleidelijk aan starten weer de activiteiten van de
naschoolse opvang zoals het was voor de pandemie. Met Gods hulp en steun van sponsors die ons al die
tijd hebben gesteund.
De meeste activiteiten die we met de kinderen doen,
bevatten Bijbelse waarheden en leren ze hiermee de
juiste waarden en normen. Dit schooljaar zijn we samen
begonnen met een reeks lessen die zijn samengevat in
het boek ‘Het dagboek van een ooggetuige’, waaruit
kinderen leren over de echtheid van Jezus Christus en
hoe belangrijk het is om deze in het dagelijks leven te
ervaren ondanks de huidige tegenstand. Kinderen leren
dat er in elke situatie, hoe moeilijk ook, een ware God is
die hen kan helpen.

hierbij de kinderen die dat nodig hebben. Het doel is dat
de kinderen na uitleg of met een beetje hulp zelf hun
huiswerk kunnen maken.

D

it jaar heeft het team van Pentru Tine wat veranderingen ondergaan, zo hebben we een nieuwe
collega, Cristi, die zowel helpt bij de activiteiten met de
kinderen als bij andere projecten binnen Pentru Tine.
We hebben ook geprobeerd vrijwilligers te betrekken bij
het werken met kinderen. Dit zijn middelbare scholieren
en studenten die graag actief willen zijn en ervaring willen opdoen, hiervan hebben we er nu drie. Ook binnen
de groep verandert het elk jaar in meer of mindere mate en hebben we weer twee nieuwe kinderen en één die
na 2 jaar terug is gekomen.

We proberen het geleerde in de praktijk te brengen
door middel van creatieve en boeiende activiteiten. We
leerden bijvoorbeeld dat Hij het Brood des Levens is en
we maakten samen pizza, of we leerden dat de Zoon
van God vlees werd en zijn creatief aan de slag gegaan
om de stal te maken.

Direct toen de oorlog begon in Oekraïne heeft Pentru
Tine besloten hun deuren op te stellen voor vluchtelingen die op doorreis zijn. Hierop is de naschoolse opvang
tijdelijk gestopt en hebben ze zich volledig gericht op
hulp aan vluchtelingen.

E

W

en nieuw doel is om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun algemene kennis en perspectief
op het milieu. Daarom proberen we zoveel als we kunnen activiteiten buitenshuis met hen te doen, zoals
voetballen en paardrijden.

ilt u/jij ook actief bijdragen aan het welzijn van
de kinderen die wij steunen binnen Pentru Tine
of de kinderen in Moldavië, meldt u zich dan aan via de
website! Voor € 12,50 per maand kunt u bijdragen aan
deze sponsoring.

We doen ons huiswerk elke dag van de week en helpen
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Financieel overzicht 2021
Tekst: Arie Velthuizen, penningmeester
Ook deze keer leggen we via het Nieuwsblad verantwoording af over de financiële middelen die we in het
achterliggende jaar hebben mogen ontvangen. Een jaar
waarin we nog steeds rekening met de pandemie
moesten houden. Wat voor ons als stichting betekende
dat we de jaarlijkse activiteiten die we anders organiseerden om de financiële middelen binnen te halen,
niet konden organiseren. Wel hebben we een fair mogen en kunnen houden op het erf bij de fam. Van Nes.
Ondanks deze beperkingen mogen we toch terugzien
op een heel goed financieel jaar. Bijna alle kerken in
Ridderkerk, maar ook buiten onze gemeente, hebben
ons in het achterliggende jaar voorzien van giften.
Ook hebben we een forse gift ontvangen uit een nalatenschap. Vele van u zijn ons blijven steunen in deze
moeilijke periode, zodat we aan onze verplichtingen
konden blijven voldoen. Nu alle maatregelen er niet
meer toe doen, worden er ook alweer plannen gemaakt om activiteiten te organiseren.
Voor dit jaar komt de hulpverlening in een ander daglicht te staan, want er kwam een verschrikkelijke oorlog
in Oekraïne met grote gevolgen voor de inwoners van
dit land. Massaal sloegen de inwoners op de vlucht,
alles achterlatend wat ze hadden. In veel gevallen zonder hun man en vader die het land niet uit mocht. Ze
trokken de grenzen over van Moldavië en Roemenië en
klopten op de deuren van onze partners. In dit Nieuwsblad kunt u daar de vreselijke verslagen van lezen geschreven door onze contactpersonen. Het is op dit moment de prioriteit van de stichting om Sebastian en
Emanuel te voorzien van financiële middelen om de
mensen die bij hen aankloppen te voorzien van onderdak, eten en de eerste levensbehoeften. Maar ze werken ook in Oekraïne en ook daarvoor willen we ze
graag van middelen voorzien.
We bidden voor de vluchtelingen en ook voor onze
vrienden in Moldavië en Roemenië. Wat zijn er al veel
giften overgemaakt om ze daar bij te steunen. Het is in
dit verslag nog niet terug te zien, maar het geeft ons
het vertrouwen om door te gaan met ons werk en onze
projecten en we mogen ervaren dat het gezegend
wordt. We danken u allen en hopen en bidden dat u
ook in 2022 ons werk wilt blijven steunen. Maar bovenal danken we God die krachten gaf en geeft om dit
werk in Roemenië en Moldavië te doen.

Saldo per 31-12-2020

€ 22.910,82

Inkomsten:
Pentru Tine
Acties
Huis aan huis collecte
Voedselpakketten
Evangelisatie
Gezinssponsoring
Kindersponsoring
Moldavië
Giften
Transport
Hulpgoederen
Totaal

2.543,70
19.873,50
3.278,23
3.955,00
750,00
17.314,54
2.760,00
7.945,41
58.371,29
2.052,90
22.392,00
€ 141.236,57

Uitgaven:
Moldavië
Acties
Evangelisatie
Pentru Tine
Gezinssponsoring
Kindersponsoring
Voedselpakketten
Transport
Opslag
Kosten bank
Diversen
Nieuwsblad
Hulpgoederen
Totaal

7.500,00
9.066,79
500,00
19.250,00
26.770,00
3.360,00
6.500,00
8.520,10
2.724,00
306,89
1.867,39
1.287,49
22.392,00
€ 110.044,66

Saldo per 31-12-2021

€ 55.027,73
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3de Barendrechtseweg 541
2991 SH Barendrecht

Help ons helpen
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Hoveniersbedrijf Van de Graaf
Van Eesterensingel 4
2951 CK Alblasserdam
Tel.: 078 691 64 09
Mobiel: 06 – 430 223 92
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