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Wilt U meer weten over onze activiteiten of heeft U vragen?
Kijk eens op onze website: www.oosteuropa-werkgroep.nl
of stuur een email naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl

Dirk Bossstraat 23, 3241 GE Middelharnis
KvK 24449448
RSIN 820242950
IBAN NL97RABO0342007408
Hulpverlening en evangelisatie in Oost-Europa.
Inzameling van hulpgoederen:
elke 1e zaterdag van de maand
Industrieweg 17 Middelharnis.
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Voorwoord.
Voor u ligt het jaarverslag van 2018 van de Stichting Oost Europa werkgroep Middelharnis. Het is een opsomming van feiten, gegeven en cijfers. Het is een samenvatting van
wat er het afgelopen jaar is gedaan en gebeurd. Het past ons op de eerste plaats de
dankbaarheid tegenover God uit te spreken voor het feit dat wij als leden van de werkgroep dit werk konden en mochten doen. Hij gaf ons de kracht en het inzicht om ons
ook dit jaar weer in te zetten voor onze arme zigeuner broeders en zusters in Roemenië.
Wat mogen wij dankbaar zijn dat de Heere door gaat met zijn werk onder de zigeuners
in Roemenie, dat ds. Husar en zijn twee medewerkers de kracht mogen ontvangen om
iedere keer maar weer naar een ander zigeunerkamp te gaan. Zij zoeken een contact
persoon in dat kamp en gaan op bezoek, gewoon om een praatje te maken, zo ontstaat
er een band bij hun bezoeken. Iedere keer proberen zij meer personen bij elkaar te
krijgen, en dan komt het moment dat de Bijbel mee gaat. Dit zijn spannende momenten, wat zullen zij doen?
In alle eenvoudigheid brengen zij het woord, zingen enkele liederen, helaas zijn er mensen die weg gaan, maar Gode zij dank zijn er ook die blijven en verwonderd naar huis
gaan en de volgende keer weer terugkomen omdat zij meer willen horen.

Vorig jaar is in Taureni en Mihes, een zigeunerkamp ongeveer een uurtje rijden van
Uioara, een gemeente ontstaan van ongeveer 80 personen die tot de kerkelijke gemeente van Taureni behoren. Afgelopen jaar hebben er 29 mensen aangegeven tot de
kerk te willen behoren. Wat een dankbaarheid dat de Heere deze eenvoudige zigeuner
predikant en zijn helpers, het werk wat zij mogen doen wil zegenen. Een poosje terug
spraken wij met tussenkomst van iemand die vertolkte met ds. Husar van de grote daden van de Heere, hij pakte zijn Bijbel en wij ook en hij las enkele verzen uit 1 Kon. 3
waar Salamo in vers 9 vraagt aan de Heere om wijsheid om het volk te kunnen richten.
Zo, sprak ds. Husar nadat hij verder gelezen had, doen wij nu iedere keer, Heere geef
ons wijsheid om iedere keer weer het woord te mogen verkondigen in de inmiddels 9
kampen waar hij het woord mag verkondigen. En dan komt bij ons boven het gedeelte
wat wij mogen lezen in 1 Korinthe 1 de verzen 23 t/m 30, maar zeker de verzen 27 en
28 wat zo geldt voor deze arme soms verachte zigeuners. Maar het dwaze der wereld
heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou: en het zwakke der wereld
heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; En het onedele der wereld
en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is
teniet zou maken. Wat mogen wij dit zien bij onze zigeunervrienden in Uioara en omstreken. Wij vragen u dan ook, bidt voor de leden van de werkgroep, dat zij kracht en
wijsheid van de Heere mogen ontvangen, maar ook voor ds. Husar en zijn helpers en
allen die het zo moeilijk hebben.
J. van der Made
voorzitter.
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Bestuur
Als bestuur van de stichting Oost Europa Werkgroep vergaderden we in 2018
zes keer. De vergaderingen werden gehouden in verenigingsgebouw “De Hoeksteen” wat we gratis mochten gebruiken op de maandagmorgen waarop de
vergaderingen gehouden werden.
Het bestuur bestond in 2018 uit 9 personen
bestuurslid
Jan van der Made
Wim Hoogmoed
Wim Faasse
Marten Baan
Wim Kardux
Dolf Klooster
Annette Verolme
Jolanda van der Linde
Rien Ista

voorzitter
secretaris
penningmeester
PR en fondsenwerving
PR en fondsenwerving
PR en fondsenwerving
PR en fondsenwerving
PR en fondsenwerving
Beheer hulpgoederen en transporten

Rooster van aftreden bestuur
bestuurslid
Jan van der Made
Wim Hoogmoed
Wim Faasse
Marten Baan
Wim Kardux
Dolf Klooster
Annette Verolme
Jolanda van der Linde
Rien Ista

datum
herbenoemen c.q. aftreden
1-jan-21
1-jan-19
2-jan-20
1-jan-20
2-jan-21
2-jan-22
2-jan-21
1-jan-20
1-jan-21

Bezoldiging en vergoeding bestuur
De bestuurders zijn niet bezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. Reiskosten worden vergoed tegen 19 cent per kilometer. Sommige bestuursleden
declareren minder of geen reiskosten.
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Diaconale projecten
Voedselhulp
Diaconale projecten zijn gericht op barmhartigheid aan mensen die hulp nodig
hebben. Ook in 2018 hebben we voedsel verzameld in de PLUS Supermarkt te
Middelharnis. Veel mensen kochten levensmiddelen waarvan wij een lijst hadden samengesteld van de producten waar vraag naar was. Deze werden door
ons ingezameld en verpakt voor
transport naar Roemenië.
Ook werden door een bedrijf 6
pallets vol met potten en blikken groenten en fruit aan ons
ter beschikking gesteld.
Al deze levensmiddelen mochten we met het transport in december meegeven waarvan in
Roemenië door leden van de
Baptistenkerk in Uioara daar
pakketten werden samengesteld die werden uitgedeeld aan
al de arme gezinnen in Uioara
en omgeving.
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Stichting F.C.A. in Cluj-Napoca
De hulpstichting, Fundatia Crestina de Ajutorare, is door ons ook in 2018 ondersteund met hun project voor kansarme kinderen. Kinderen die niet meer naar
school gaan en op straat leven en daar in aanraking komen met drugs. Vaak
komen deze kinderen uit gebroken, eenoudergezinnen. Overdag moet moeder/
vader werken zodat de kinderen aan hun lot worden overgelaten.
Deze kinderen worden opgevangen en voor een jaar begeleidt door een mentor. Zodat ze weer naar school gaan en aan hun toekomst kunnen werken.
Goederen als incontinentiemateriaal, rollators en andere hulpmiddelen die ons
ter beschikking worden gesteld en zij heel goed kunnen gebruiken worden regelmatig in de transporten voor hen meegegeven.
De manager van deze stichting is tevens onze contactpersoon voor de zigeunergemeente in Uioara.

Stichting EMR (Emmanuel Ministry Romania) in Gherla
Dit is een christelijke hulporganisatie die op non-profit basis geestelijke en fysieke hulp biedt aan mensen/gezinnen die onder armoedige omstandigheden
moeten leven. Ds. Cornel Fedor is predikant en leider van de organisatie. Hij
heeft in 2001 deze organisatie opgericht en intussen meerdere kerken gebouwd waar hij ook voorgaat in de erediensten.
Deze stichting krijgt van ons maandelijks een bijdrage ter ondersteuning van de
projecten.
De werkgroep van de Elim kerk in Sliedrecht zet zich geheel in voor deze organisatie om ds. Cornel Fedor bij te staan met goederen en financiële middelen.
In Gherla is ook een kringloopwinkel geopend. Eénmaal per jaar wordt in een
gezamenlijk transport, groep Sliedrecht en Middelharnis, hulpgoederen hiervoor meegestuurd.
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Hulpgoederen
Maandelijks worden door ons inzamelingen gehouden in onze opslag aan de
Industrieweg.
De vele goederen die we binnenkrijgen worden door ons gesorteerd en verpakt
voor verzending naar Roemenië. Voor mensen die geen gelegenheid hadden
om te komen brengen hebben we de goederen bij hen opgehaald tegen een
kleine vergoeding.

Om ook te helpen bij de kosten van de transporten staat er in onze opslag een
collectebus voor de bijdragen van de transporten waar in het afgelopen jaar
810,60 kon worden genoteerd, dit is inclusief de vergoedingen die we kregen
bij het ophalen.
In 2018 zijn er 7 vrachten verstuurd van Middelharnis naar Uioara en 1 vracht
deels geladen in Sliedrecht en bijgeladen in Middelharnis om te lossen in Gherla
en Uioara. Wij mochten weer rekenen op veel vrijwilligers die ons hielpen met
het laden de vrachtwagens.
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Gemeenteopbouw
Bouw Kerkruimte
Gods werk gaat door, dat mogen we zien aan de groei van het aantal kerkbezoekers in Uioara en de omliggende dorpen.
In Taureni werden zelfs kerkdiensten gehouden in de open lucht of samengepakt in een woning. Voor deze mensen is het plan opgevat om een kerkje daar
te bouwen. Intussen is de grond reeds aangekocht en zijn we nu bezig met een
architect en het verwerven van de financiën hiervoor. Er zal ongeveer een bedrag van 25.000 tot 30.000 euro nodig zijn.

Geloofsopbouw volwassen
Van de Gereformeerde Bijbelstichting hebben we Bijbels en kinderboeken gekregen in de Roemeense taal. Die hebben we uitgedeeld via de kerk in Uioara.
We hebben gehoord van mensen die zelf niet kunnen lezen ze de Bijbel door
anderen laten voorlezen.
Naast de zondagse erediensten worden door ds. Husar en twee van zijn kerkenraadsleden diensten gehouden door de week in de naburige dorpen.
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Activiteiten
Fondsenwerving
Als fondsenwerving stond er op elke inzamelmorgen in onze opslag een
kraam waar allerlei levensmiddelen en artikelen konden worden gekocht.
Ook op de braderiedagen in Middelharnis en Elspeet stond er een kraam.
Bij de Plusmarkt in Middelharnis mochten we sap verkopen en andere artikelen voor onze doelen. Ook is daar de boodschappenactie gehouden voor
de voedselpakketten. Voor voedselhulp kregen we totaal 1.088 euro binnen.
Bij diverse presentaties bij verenigingen en samenkomsten mochten we een
collecte houden wat in totaal 2.371 euro opbracht.
In al onze dorpen op ons eiland hebben we huiscollectes gehouden wat de
prachtige opbrengst te zien gaf van 12.740 euro. Hiervoor mochten we rekenen op heel veel vrijwilligers, zonder hen was dit niet gelukt.
Bovenal dank aan de Heere die ons werk wilde zegenen en daarvoor de motivatie en de kracht gaf.
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Financieel overzicht
Aantallen

2018

2017

De Kosten

2018

2017

Aantal giften

85

79

Eigen fondsenwerving

2,8%

3,4%

Aantal giften >150 euro

23

26

Administratie en beheer

1,5%

2,2%

Aantal donateurs

41

41

Aantal donateurs >150 euro

15

13

Eigen bestemmingsfondsen
groep Sliedrecht
Kerkbouw Taureni
Totaal

Balans 2018
ACTIVA

7830

Het percentage fondsenwerving mag van
het CBF maximaal 25% bedragen. Wij als
bestuur willen niet boven de 10% uitkomen.

845
8675

31-12-2018

31-12-2017

Vlottende activa
Liquide middelen
Vorderingen
Nog te ontvangen*

34.526
1.400
4.004

46.480
4.712
0

Totaal

39.930

51.192

9.900
10.160
20.060
8.675
28.735

9.900
10.160
20.060
12.894
32.954

Overige reserve

11.195

18.238

Totaal

39.930

51.192

PASSIVA
Continuïteitsreserve
- dekking risico's korte termijn
- dekking verplichting hulpverlening
Eigen bestemmingsfondsen

Het bedrag nog te ontvangen betreft de in december opgehaalde huiscollecte, maar in
januari 2019 afgestort.
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Staat van baten en lasten 2018
Baten:
Kerken
Organisaties/bedrijven
Particulieren
Giften in natura

Werkelijk
2018
7.517
4.078
885
12.843

Begroting Werkelijk
2018
2017
10.000
13.437
5.000
4.147
1.000
1.132
0
0

Baten eigen fondsenwerving
Deurcollectes
Collectebus opslagloods
Verkoop hulpgoederen
Verkoopkramen
Overige baten

12.741
811
2.389
6.057
1.965

10.000
0
1.500
7.500
500

11.562
1.165
1.697
7.275
725

Som der baten

49.286

35.500

41.139

Lasten:
Diaconale doelstellingen
Gemeenteopbouw
Hulp in natura
Ondersteuning projecten
Totaal bestedingen
Bestedingspercentage

24.833
13.001
12.843
2.269
52.946
107,4

28.600
3.960
0
2.000
34.560
97,4

23.253
4.371
0
2.183
29.807
72,5

1.025
645

1.440
700

1.252
713

54.616
3,1
-5.330

36.700
5,8
-1.200

31.773
6,2
9.366

Kosten beheer en administratie
Kosten werving baten
Som der lasten
Kostenratio (kosten/totale lasten)
Jaarresultaat ten laste reserve
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