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Voorwoord

voorzitter
J.v.d. Made

Voor u ligt het jaarverslag van 2019, met dankbaarheid
mogen wij terugzien op het afgelopen jaar waar wij als
werkgroep de krachten mochten ontvangen om dit mooie
werk te mogen doen. Onze arme naaste zo ver hier vandaan te mogen helpen om te trachten de grote nood en
armoede iets te verlichten. Wij mochten hulp bieden in
nood ook wel noodhulp genoemd. Dat woord "noodhulp"
bestaat uit twee samengevoegde woorden, waarbij het
tweede (hulp) er is vanwege de voorafgaande nood. Over
deze beide woorden, en de werelden die daar achter liggen, zouden wij kunnen mediteren, zinvol mediteren zelfs
met schaamte en verwondering! Dat laat ons dan niet
meer los totdat wij een zeker evenwicht hebben gevonden in een houding van bewogenheid en barmhartigheid.
Dat heeft ook de apostel Paulus voor ogen in Efeze 4
de verzen 1 - 16 heeft hij duidelijk gemaakt hoe men
voor een leven dat de christelijke roeping waard is, veel
zorg
moet besteden aan de onderlinge eenheid en geestelijke
groei van de gemeente. Daarna, de verzen 17 - 24, heeft
hij ten aanzien van diezelfde levensstijl duidelijk gemaakt
hoe deze zich moet onderscheiden van het (vroegere)
heidense patroon. Op dit algemeen fundament bouwt
Paulus nu een reeks van meer het concrete, met betrekking tot de onderlinge omgang, Handelingen 4 vers 25.
Daarbij staat de persoon en het werk van de Heilige
Geest in het middelpunt. Welnu, ten aanzien van het gemeenschapsleven spoort Paulus aan tot arbeid. Want wie
werkt kan in zijn eigen behoefte voorzien en kan helpen
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om de nood van behoeftige mensen te ledigen, Efeze 4 vers 28. Dat is
naastenliefde in de praktijk: barmhartig zijn zoals de hemelse Vader
barmhartig is. Dit geeft perspectief om onder Gods zegen met dit
werk door te mogen gaan. Het afgelopen jaar was een jaar waar wij
als werkgroep met dankbaarheid op terug mogen zien. Het iedere
maand inzamelen van goederen, en het verzenden hiervan, en nog
zoveel andere mooie zaken. Zo mochten zij een aanvang nemen met
het bouwen van een zigeunerkerkje in Taureni waar ook de zigeunermensen uit Mihes onder vallen. Waar een aantal jaren geleden nog
niemand van deze mensen wist dat er een God in de hemel bestond.
Wat is het werk van ds. Husar en zijn mensen rijk gezegend
geworden in deze plaats. Er mochten mensen tot geloof komen, en
nu zijn er al meer dan 80 personen die de diensten die nu in een huis
worden ge- houden, bijwonen. Afgelopen oktober mochten wij de
vorderingen
van de bouw zien. Wat mogen wij daar in opmerken dat de Heere
doorgaat met Zijn koninkrijk te bouwen ook onder de zigeuners, die tot
het uitschot van deze wereld gerekend worden. Dan treffen ons de
woorden uit 1 Korinthe 1 vanaf vers 25 waar staat, want het dwaze
Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de
mensen. Want gij ziet uw roeping broeders, dat gij niet vele wijzen zijt
naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze
dezer 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 het geen niets is, opdat Hij het geen iets is
te niet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.
Dat wij ook in het jaar 2020, onder Gods zegen, in verbondenheid met
Hem de Koning der Kerk, de gemeente van Uioara en alle andere omliggende zigeunergemeenten tot rijke zegen mogen zijn.
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Bestuur
Als bestuur van de stichting Oost Europa Werkgroep vergaderden
we in 2019 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 2019 uit 8 personen
bestuursleden
Jan van der Made
Roel Mostert
Wim Faasse
Marten Baan
Wim Kardux
Annette Verolme
Jolanda van der
Linde
Rien Ista

voorzitter
secretaris
penningmeester
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 Faasse
Marten Baan
Wim Kardux
Roel Mostert
Annette Verolme
Jolanda van der Linde
Rien Ista

datum
herbenoemen c.q. aftreden
1-jan-21
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
bestuurs- leden declareren minder of geen reiskosten.
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Jaarverslag
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van het
afgelopen jaar 2019.
We zijn het jaar gestart met de ondersteuning van onze vaste projecten in
Roemenië. In Cluj-Napoca de hulpstichting FCA, Christelijke Hulpstichting.
Deze stichting ondersteunen wij met het mentorproject, die kinderen
opvangen vaak uit één-oudergezinnen die dreigen in het verkeerde circuit
te belanden om ze te leren een plaats in de samenleving te verwerven met
christelijke normen en waarden. Eind 2019 is deze stichting overgegaan in:
Centrul Petro
Centru de ingrijire la domiciliu (Thuiszorgcentrum)
Hulp voor verschillende activiteiten in het dagelijkse leven:
Voedselbereiding
Ophalen recepten of medische aanbevelingen
Toediening van geneesmiddelen volgens voorschrift van de
behandelende arts
Boodschappen doen
Betaling van rekeningen of andere fiscale verplichtingen
lichte huishoudelijke activiteiten
Begeleiding in vervoermiddelen
reizen naar het buitenland vergemakkelijken
vennootschap
administratie en vermogensbeheer
Lichamelijke oefeningen bij FCA fysiotherapie
vrijetijdsactiviteiten
Begeleiding
etc.
Apotheek
Wij geven incontinentiematerialen, en medische benodigdheden vrij.
Tekst website:
Centrul Petro Thuiszorgcentrum
Cluj-Napoca
Dit centrum dat zich inzet voor hulp in het dagelijkse leven zoals:
Voedselbereiding
Ophalen recepten en medische voorlichting
Toedienen van medicijnen volgens voorschrift van de behandelende
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arts.
Boodschappen doen
Betaling van rekeningen of andere fiscale verplichtingen
Lichte huishoudelijke activiteiten
Administratie
Lichamelijke oefeningen bij FCA fysiotherapie
Vrijetijdsactiviteiten
enz.
Stichting EMR ( Emanuel Ministry Romania) in Gherla
Dit is een christelijke hulporganisatie die op een 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. Eenmaal per jaar wordt in
een gezamenlijk transport, Groep Sliedrecht en Middelharnis, hulpgoederen
hier naartoe gestuurd.
Diaconale projecten
Voedelhulp
Diaconale projecten zijn gericht op barmhartigheid aan mensen die hulp
nodig hebben. Ook in 2019 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 12 pallets vol met potten en blikken
groente en fruit aan ons te beschikking gesteld en door een ander
bedrijf een aantal grote zakken meel.
Al deze levensmiddelen mochten we met het transport in december
7

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.

Hulpgoederen
Ook hebben we ons dat jaar weer veel ingespannen om hulpgoederen te
verzamelen elke maand in ons depot te Middelharnis. Deze goederen zijn
in 5 vrachten verstuurd naar de zigeunergemeente in Uioara. Daar worden
ze verder gesorteerd en gedeeltelijk uitgedeeld aan mensen die niets
hebben en een gedeelte dat in de kringloopwinkel wordt verkocht. Uit de
opbrengst van deze kringloopwinkel heb- ben 3 gezinnen een inkomen en
kunnen de vaste kosten van hun kerk in Uioara de Sus worden betaald.

Hier een overzicht van de kosten voor de hulpgoederen met de
transporten:
2019

2018

Kosten inzameling en opslag

1.465

1.623

Kosten hulptransporten

9.603

15.464

Af: Giften voor hulptransporten

-3.264

-1.691

Af: Verkochte hulpgoederen

-1.611

-2.389

6.194

13.007

Saldo
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Uioara de Sus
Naast het inkomen die de predikant van Uioara, ds. A. Husar ontvangt
uit de Baptistenkerk in Cluj-Napoca wordt de zigeunergemeente door
ons onder- steund met een vaste bijdrage van 330 euro per maand.
De predikant reist veel naar diverse dorpen in de omgeving die soms
vele kilometers van
Uioara zijn verwijderd om daar het Woord van God te brengen. Zo is
er in Taureni, ca. 44 kilometer van Uioara verwijderd een gemeente
ontstaan. Voor die gemeente, die of buiten bij mooi weer of
samengepakt in een woninkje de erediensten werden gehouden
konden we dit jaar starten met het bouwen van een kerkje. Na de
voorbereidingen kon de bouw in augustus worden gestart. Door Gods
zegen hebben wij een groot deel van de kosten gesponsord
gekregen.
bouwtekening
van het kerkje
in Tau- reni

De status in mei 2020
De opening stond
gepland op mei 2020.
Door het coronavirus zal
de opening later plaatsvinden.
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Activiteiten 2019
Maart 2019 - zangavond van de Bovenstemgroep en Fluitensemble in de
Hersteld Hervormde Kerk in Stellendam. Georganiseerd door dhr. en mevr.
Kwakernaak.
Mei 2019 – op 10 en 11 mei was er de appelflap actie bij de PLUS
Supermarkt in Middelharnis.
Augustus 2019 – op 31 augustus stond de werkgroep met een kraam op de
boerendag in Elspeet.
September 2019 – op 7 september stond de werkgroep met een kraam op
de goede doelen markt in Ouddorp.
Oktober 2019 – op 4 en 5 oktober was er de sinaasappelsap actie bij de
PLUS Supermarkt in Middelharnis.
November 2019 – op 23 en 24 november was er de boodschappen actie
wederom bij de PLUS Supermarkt in Middelharnis.
29 november heeft de werkgroep een info avond georganiseerd voor alle
vrijwilligers en belangstellenden in CSG Prins Maurits in Middelharnis.
December 2019 – in december was er weer de kerstpostactie.

Verder zijn er het hele jaar door de huis aan huis collectes op het eiland
geweest. Ook de CSG Prins Maurits in Middelharnis heeft verschillende
dingen georganiseerd.

Tevens worden er regelmatig goederen, kleding(gebreid) ,levensmiddelen ,
voor de kinderen gevulde schoenendozen gebracht vanuit de Hersteld
Hervormde Gemeente in Oud Beijerland.
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Financieel verslag over 2019
De bestemmingsfondsen betreffen hoofdzakelijk de ontvangen
bijdragen voor de bouw van het kerkje in Taureni. Het gebouw is
onder de pannen, maar de isolatie en de verdere afbouw zal D.V.
in 2020 plaatsvinden.
Hier de cijfers van het jaar 2019
BALANS per 31 december
2019
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

63.217

34.526

Vorderingen

-

1.400

Kruisposten

-

4.003

63.217

39.930

Eigen vermogen

32.778

32.778

Bestemmingsfondsen

30.439

7.152

Totaal passiva

63.217

39.930

Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA
(na resultaatbestemming)

Tijdens de opmaak van het jaarverslag werden wij geconfronteerd met
het coronavirus. Dit zal in 2020 zijn uitwerking hebben in de financiële
middelen omdat veel geldwervingsacties niet zullen kunnen plaatsvinden.
Ook zullen we te maken krijgen met extra aanvragen voor noodhulp.
Velen in de door ons ondersteunde zigeunergemeenten raken werkeloos
en hebben daar- door geen inkomen.
We hopen en bidden dat we de mogelijkheid krijgen om hen ook in 2020 tot
steun te kunnen zijn.
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Jaarresultaat 2019
BATEN
Giften en donaties

Begroting Werkelijk
Werkelijk
2019 2019
2018
19.850
16.131
11.648

Bouwfonds Taureni

-

52.550

1.685

20.150

18.392

23.110

40.000

87.074

36.443

LASTEN
Hulp diaconale projecten

24.500

21.538

25.701

Hulp kerkelijke gemeenten

11.160

7.013

13.001

Bouw kerkje Taureni

40.000

37.556

-

Begeleiding projecten

2.000

2.570

2.269

Algemene kosten

2.340

1.536

1.670

80.000

70.214

42.641

-40.000

16.860

-6.198

-

-

-7.043

-40.000

15.563

845

1.297

-

16.860

-6.198

Baten eigen
fondsenwerving

Resultaat

Resultaatbestemming
Mutatie Kapitaal
Mutatie Bouwfonds
Taureni
Mutatie Fonds
personenbus Uioara

-40.000
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Fondsenwerving
Baten eigen
fondsenwerving
Kosten fondsenwerving

Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2019
2019
2018
20.150
18.392
23.152

Kostenpercentage
Kostenratio

740

419

645

3,7%

2,3%

2,8%

5,9

2,2

3,9

Aantal giften

201
9
77

201
8
85

Aantal giften >150 euro

24

23

Aantal donateurs

47

41

Aantal donateurs >150 euro

14

15

Kerkelijke gemeenten

201
9
9.620

201
8
8.806

Organisaties/bedrijven

1.900

5.114

Particulieren

1.157

1.986

Fondsen

52.740

845

Bijdragen in natura

10.000

12.843

Totaal

75.418

17.227

donateurs

giften

Het percentage eigen fondsenwerving mag van het CBF niet meer
bedragen dan 25%. Daar zitten wij met 2,3% dus ver onder.
De bijdragen in natura zijn de vele pot- en busgroenten die we
hebben gekregen en toegevoegd aan de voedseluitdeling in het arme
gedeelte van Roemenië
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