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De afgelopen maanden waren drukke tijden voor de werkgroep. 
Van januari tot en met mei zijn er 5 transporten naar Roemenie  gegaan. 
De transporten bestaan uit de goederen die verzameld zijn op de inzamelda-
gen in de loods, en van spullen die bij mensen thuis opgehaald worden. 
Op dit moment is er grote vraag vanuit Roemenie  naar, incontinentie materi-
aal, huishoudelijke artikelen zoals: pannen, borden, bestek, kop en schotel, 
mokken e.d. 
 
Spullen die NIET meer ingeleverd kunnen worden zijn: MEDICIJNEN( omdat 
deze nu in het ziekenfonds pakket zitten) EN BRILLEN.  

  

Laden Middelharnis 11 mei Uitladen Uioara 15 mei 

Mei 2018 



Op maandag 22 januari vertrokken Jan van der Made en Marten Baan naar 
Roemenie  met een auto voor Ds.Husar. 
Deze auto wordt gebruikt voor alle pastorale werkzaamheden. 
Verwonderd en gee motioneerd ontving hij de sleutel uit handen van Jan van 
der Made. 

In maart zijn Jolanda van der Linde en Annette Verolme in de werkgroep ge-
komen. 
Na een reis afgelopen november 2017, waren de dames zodanig onder de 
indruk dat zij meer wilden doen voor onze broeders en zusters in Roemenie . 
 
Van 15-20 maart zijn Jan van der Made, Wim Hoogmoed en Marten Baan 
naar Roemenie  gegaan voor een werkbespreking m.b.t. aankoop grond Tau-
reni voor het bouwen van een kerkje en een gesprek met de burgermeester 
hierover. Het betreft een stuk grond van 3000 vierkantemeter. 
Ook is er gesproken over het stukje grond in Cisteiu waar in de toekomst ook 
een kerkje gebouwd zal worden, deze grond wordt nu gebruikt om groente 
te kweken die op de markt verkocht gaat worden. 

Januari 2018  

Maart 2018  



Op 13 en 14 april was er de jaarlijkse appelflappenactie bij de PLUS su-
permarkt in Middelharnis.  
De netto opbrengst was: 1050 Euro! Dit bedrag komt geheel ten goede 
van de projecten van onze werkgroep. 
Nog niet eerder was de opbrengst zo hoog.  
 
Hartelijk dank aan alle kopers en alle vrijwilligers die dag. 

April 2018  

Mei 2018  

Van 12 tot en met 19 mei is er een groep van 13 personen, waarvan 3 
leden van de werkgroep, naar Roemenië geweest. 
De groep bestond uit: Jan en Corrie van der Made, Hans en Lia Wilstra, 
Han en Ellie Melaard, Anton Kroos, Martineke Osseweijer, Jolanda van 
der Linde, Annette Verolme en uit Oud Beijerland, Nellie Joppe en Henk 
en Teunie van Pelt. 
 
Zij mochten daar vele gezinnen blij maken met 
een gevulde boodschappen tas, in Gherla 20 
boodschappentassen en in Taureni 80 bood-
schappentassen. Ook aan de kinderen werd 
gedacht, zij kregen een fruitzakje. Het geld 
voor deze tassen is door enkele personen uit 
de groep verzameld. Voor enkele personen uit 
de groep was het fijn om vele mensen weer 
terug te zien en de dankbaarheid en de liefde 
te voelen. 
Ook zijn er rugtassen uitgedeeld die op de 
Groen van Prinstererschool in Middelharnis en 
de School met de Bijbel in Sommelsdijk zijn 
verzameld. 
Ook gebreide kleding en dekens zijn er uitge-
deeld. 



 
 
 
 
 

Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis 
Dirk Bossstraat 23, 3241 GE Middelharnis 
KvK 24449448 
IBAN NL97RABO0342007408 
 

Hulp aan arme mensen in Oost Europa 
 

Hulpgoederen inzameling 
1e zaterdag van de maand (augustus NIET) 

van 9:30 - 11:30 uur 
Industrieweg 17 Middelharnis.  

 
Van de G.B.S (gereformeerde bijbel-
stichting) heeft de werkgroep bijbels 
gekregen om in Roemenie  uit te delen.  
 
Vanuit de Hervormde kerk zijn er kin-
derbijbels geschonken die door Anton 
Kroos uitgedeeld zijn aan de kinderen. 

De werkgroep is te vinden op de brade-
riedagen in Middelharnis op 20 en 27 juli 
en 3 en 10 augustus. 
Ook komen er collectanten langs de deur, 
de komende periode, voor de Oost Europa 
Werkgroep. 
 

Dit was een kort overzicht van de afgelopen maanden. 
Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op www.oosteuropa-
werkgroep.nl  


