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UIOARA 

De kerstcadeaus met de vele kerstkaarten uit Middelharnis en Sommelsdijk hebben 
dankbare gezinnen veel vreugde gegeven. De dank in de gezinnen is zowel thuis als  
in de erediensten aan de Heere verwoord. U las in de brief dat de gemeente in 
Uioara thans uit 165 gezinnen en 300 kinderen bestaat. De jaarlijkse groei is 
opmerkelijk. Een tiental jaren geleden toen de gemeente pas begon, kwamen een 
dertig à veertig mensen ’s zondags in een kleine ruimte bijeen. De Heere heeft de 
verkondiging van Zijn Woord rijk willen zegenen. Met name jonge mensen geven de 
laatste tijd aan  lid te willen worden van de kerk.  
Hartelijk dank gemeente, voor al de Kerst- en Nieuwjaarskaarten die u in november 
en begin december hebt ingeleverd. Met de kaarten van de andere kerken konden 
bijna duizend kaarten over de families worden verdeeld.  
Via de bank diverse giften ontvangen. We spreken de hoop uit, dat in de toekomst de 
Heere het mogelijk maakt, dat voor de mensen van Cistei in hun woonomgeving een 
kerkje kan worden gebouwd. Daar is nu nog veel voorbereidend werk en  vooral 
gebed voor nodig. Ik houd u op de hoogte. 
 
In het vorige kerkblad stond vermeld dat er een speciale bijlage zou zijn toegevoegd. 
Door een misverstand van de drukker kwam de bijlage net te laat.  Als het goed is, is 
de nieuwsbrief er nu wel bij gestopt. Veel lees- en kijkplezier toegewenst!  De 
bijeenkomst met het personeel uit de winkel en de loodsen ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van winkel en loodsen was heel gezellig. Het personeel was door 
ons comité uitgenodigd om die avond om zeven uur naar de kerkzaal te komen. De 
dames en heren wisten niet waarom ze moesten komen. Dat hadden we hen niet 
verteld. Dat dit iets te maken had met het vijfjarig bestaan van de winkel en de loods, 
daar hadden ze geen moment aan gedacht. Waarschijnlijk waren ze bevreesd dat ze 
op het matje moesten komen, of dat er misschien wel iemand zijn of haar ontslag zou 
krijgen. Uiterst bedeesd kwamen ze een voor een binnen en gingen ze zitten. Op een 
tafel stonden kopjes en schoteltjes.  Ds. Husar opende de bijeenkomst met gebed. 
Even later kreeg ieder koffie of thee. De voorzitter Jan van der Made nam het woord. 
Zijn woorden werden door een jonge vrouw in het Roemeens vertaald. Je zag de 
spanning op de gezichten van de aanwezigen. Wat zal er nu gebeuren. Het was 
doodstil en er kon bij niemand een lachje af. De eerste vraag die Jan stelde was of 
iemand wist waarom we hier bijeen waren. Doodse stilte. Geen enkel antwoord 
kwam. Toen vertelde de voorzitter dat we dankbaar waren dat vijf jaren van werk in  
de winkel en in de loodsen voorbij zijn gegaan en dat we dat met een klein feestje 
wilden vieren. Diepe zuchten klonken. De spanning was voorbij en op ieders gezicht 
kwam opeens  een vrolijke lach. De koffie smaakte nu extra lekker met de heerlijke 
taart, die Corrie van der Made speciaal voor deze gelegenheid had gemaakt. Aan het 
einde van de bijeenkomst kreeg  het personeel een mooi cadeau uit Holland. U ziet 
ze staan op een foto in de bijlage.  
 
Tenslotte 

 Het is inmiddels  februari. Vanwege de begrafenis van de vrouw van onze 
penningmeester werd de openstelling van de loods op de eerste zaterdag van 
de maand verplaatst naar de week daarop. Er was toen geen verkoop van 



groenten, fruit enz. Via dit kerkblad condoleren we onze penningmeester de 
heer Wim Faasse met het verlies van zijn vrouw Willie. We wensen hem en de 
kinderen en verdere familie Gods vertroosting en nabijheid van harte toe. 

 In de loods zijn in de afgelopen maanden opnieuw veel spullen ingeleverd. Via 
een transport op 16 januari  is inmiddels veel kleding naar Roemenië 
gebracht. Op vrijdagmorgen 27 januari zal opnieuw een vrachtwagen  geladen 
worden om een groot transport naar Uioara te brengen.( ik schrijf dit een week 
daarvoor). Met dit transport zullen veel meubels, zoals kasten, tafels, stoelen, 
bankstellen en bedden meegaan met de nodige fietsen en huishoudelijke 
artikelen. De voorraad goederen in de loods is groot. Waarschijnlijk zullen alle 
spullen niet met dit transport mee kunnen gaan. 

 De loods gaat weer open op zaterdagmorgen 4 februari en 4 maart tussen 
9.30-11.30 uur. We hopen opnieuw groenten, fruit enz. te koop aan te bieden. 
De netto opbrengst over 2016 van de spullen op de verkooptafels was € 
1500,-. Dat bedrag komt geheel ten gunste van onze werkgroep. We hopen u 
dit jaar  te zien in de loods om wat te brengen en/of te halen. Hebt u nog  iets 
uit de  keuken wat er nog goed uitziet en  kwijt wilt? De vraag naar die spullen 
blijft groot. Kopjes, schoteltjes en borden, messen en vorken etc. zijn  van 
harte welkom. 

 In maart D.V. zal de jaarlijkse appelflappenactie in de Pluswinkel worden 
gehouden. De datum zal worden bekendgemaakt in het volgende Kerkblad. 

 De afgedrukte foto is gemaakt na een vergadering van november in de 
kerkzaal te Uioara. In het midden ziet u Nicusor, een harde werker. Hij is 
verantwoordelijk voor wat er in de loodsen en in de winkel gebeurt. Hij is ook 
de man die de financiën beheert en de verkoopprijzen van de goederen in de 
winkel en de loodsen bepaalt. Helaas moest hij onlangs in verschillende 
ziekenhuizen worden opgenomen in verband met ernstige neusbloedingen. 
Naast hem staat ds. Husar. De overige mannen zijn u wel bekend. Links naast 
Wim Kardux staat Wim Hoogmoed.  

 
Hartelijke groeten, mede namens de andere werkgroepleden, M.H.Baan 
 
 
 
 


