Oost - Europa Werkgroep Middelharnis

Januari 2020
Graag willen wij u weer op de hoogte brengen van onze
activiteiten van het afgelopen half jaar.

Kerkbouw Taureni

Augustus 2019
Een grote gift van een stichting die is opgeheven uit OudBeijerland, en gelden uit onze werkgroep waren genoeg om met
de bouw te beginnen. Eindelijk op 26 augustus is de bouw voor
de kerk gestart
Gelukkig hebben we een kort lijntje met Roemenië en komen er
regelmatig foto’s over de vordering van de bouw. Waar andere
kerken leeg komen te staan, mogen wij toch heel dankbaar zijn
een kerk te bouwen bij een zigeunergemeente in de bergen in
Roemenië.
Op 31 augustus stond er een kraam van de werkgroep op de
boerendag in Elspeet en op 7 september op de goede doelen
markt in Ouddorp

Oktober 2019

Op 4 en 5 oktober was er in de plusmarkt Middelharnis de
sinaasappelsap actie.

Reisverslag
Van 8-15 oktober zijn er 3 werkgroep leden en 4
belangstellenden ( Jan en Corrie van der Made, Wim Kardux,
Jolanda van der Linde, Martineke Osseweijer, Nellie Joppe,
Addie de Vos) afgereisd naar Roemenië om te gaan kijken naar
de bouwvorderingen van de kerk in Taureni. Zoals we al eerder
hebben aangegeven betalen wij deze reizen uit eigen zak.

Dinsdag 8 oktober
Dinsdag morgen 8 oktober zijn wij, nadat wij Psalm 121 hadden
gelezen, en gebeden. vertrokken naar Eindhoven Airport, na
een voorspoedige vlucht kwamen wij aan in Cluj Napoca waar
onze vriend Petru ons al op stond te wachten. De gehuurde bus
staat al klaar en na gegeten te hebben checken we in bij het
hotel “Vila Rosa”.
Woensdag 9 oktober
‘S morgens rijden we eerst naar Taureni, hier bekijken we de
kerk die in aanbouw is. Er wordt hard gewerkt, de fundering was
klaar en ze waren bezig om de overtollige grond die op de
bouwplaats lag, tussen de muren te storten. Vrijdag konden ze
beginnen met het storten van de werkvloer.

Ook hebben we kennis gemaakt met de aannemer, hij was zeer
optimistisch over de opleverdatum van eind december. Maar
Hollandse redelijkheid denkt daar anders over. We wachten af !
Daarna rijden we naar Uioara naar de kerk daar maken we
afspraken voor de rest van de week. Na een bezoek aan de

winkel “Tabita” en de loods rijden we naar Cistei. We bekijken
hier het “varkensproject”. Helaas is het met de varkens niet
goed afgelopen. We rijden weer terug naar Cluj.
Donderdag 10 oktober
Vandaag rijden we naar Gherla om op bezoek te gaan bij ds.
Cornel en zijn vrouw Adela. Na de koffie zijn we naar de Lidl
gegaan om boodschappen te doen en tassen te vullen om uit te
delen. ’s Middags zijn we naar verschillende gezinnen in Gherla
en in de kampen geweest om de boodschappen en gebreide
kleding en dekens uit te delen.

We zagen weer heel veel armoede en wat waren ze weer
dankbaar dat we ze kwamen verrassen. Een tas brachten we bij
een zeer arme alleenstaande vrouw, we hoorden van ds. Cornel
dat ze een heel gelovige vrouw was. Ze liep heel moeilijk. In het
verleden had ze haar heup gebroken en geen geld om naar de
dokter te gaan. Daardoor is het verkeerd aan elkaar gegroeid.
Iedere zondag loopt ze toch 2,5 uur naar de kerk en ook weer
terug. Toen wij er waren getuigde zij van de goedheid van haar
Hemelse Vader. En er komt volgens ds Cornel nooit een klacht
over haar lippen. Maar nu het bijzondere van deze ontmoeting
met deze Godvrezende vrouw, waar ook wij zeer onder de

indruk van waren en ook zeer bewogen. Ook voor haar was er
een tas met boodschappen. In grote dankbaarheid, bewogen en
in tranen nam ze die in ontvangst en dankte de Heere. Na het
afscheid vertrokken wij weer ieder met zijn eigen gedachten.
Twee van ons bleven wat achter en spraken met ds Cornel, de
rest stond al bij de bus te wachten en konden niet horen
waarover zij spraken. Zij gingen terug en later vertelden zij dat
ze de vrouw wat geld gegeven hadden. Wat er toen in dat
kleine, armoedige kamertje afspeelde is niet met droge ogen te
beschrijven. Toen zij het geld overhandigden sprak ze zeer luid
“Domnezeu esta mare” God is groot. Voordat we kwamen had
ze gebeden, want haar eten was op en ze had geen geld om
haar schulden te betalen. Ze zou afgesloten worden van water
en licht. Het geld wat ze kreeg was precies het bedrag wat de
schuldeiser die avond zou komen halen. Kunnen we dan
spreken over toeval?. Dit is genade van de Heere.
Vol van emotie voegden ze zich weer bij de groep.

Vrijdag 11 oktober
De reis gaat vandaag naar Belis, hier heeft Pastor Daniël een
kamphuis. Langs een hele mooie route door de bergen arriveren
we hier we bekijken het kamphuis en genieten van het mooie
uitzicht. Via een andere, net zo mooie, route rijden we naar Cluj.
Zaterdag 12 oktober
Vandaag moet er weer gewerkt worden. We rijden eerst naar de
Metro (grote supermarkt) om boodschappen te doen om uit te
delen en om zakjes te maken voor de kinderen . Wij rijden naar
Uioara om daar alles uit te laden en klaar te maken. Als een
deel is klaargemaakt gaan we eerst op pad, want in Viseus
wordt op ons gewacht. In een klein kerkje zitten de mensen al
op ons te wachten. Na een korte bijeenkomst in het kerkje
mogen we de boodschappen en zakjes aan de kinderen
uitdelen, wat vele blije gezichten oplevert. De terugtocht gaat
voor een deel over onverharde wegen weer naar de kerk. Hier
maken we de rest van de boodschappentassen klaar. We rijden
terug naar Cluj.
Zondag 13 oktober
Vandaag mogen we drie keer naar de kerk. ’s Morgens Lunca
Muresului, ’s middags in Taureni en daarna in Uioara. Tijdens
alle drie de diensten heeft Jan een meditatie gehouden en
hebben we als groep verschillende psalmen en liederen
gezongen. Aan de kinderen werden weer zakjes met fruit en
snoepjes uitgedeeld.
Maandag 14 oktober
Vandaag gaan we weer om boodschappen voor de laatste
tassen die we vanmiddag uit willen delen. Op weg naar Uioara
bezoeken we de kloof van Turda. Een schitterend natuurgebied.
Als het pad smaller, steiler en minder goed begaanbaar wordt,

keren enkelen van de groep terug. Het was een zeer
enerverende tocht. In de kerk in Uioara maken we de tassen
klaar en rijden we naar Lunca Muresului. Hier zit het kerkje
helemaal vol. Na een korte bijeenkomst mogen we ook hier uit
delen.
Dinsdag 15 oktober
Deze laatste dag in Roemenie brengen we nog een kort bezoek
aan FCA (Stichting Christelijke Hulp) Foundation. Nu moeten we
echt afscheid gaan nemen en naar het vliegveld. Nicosur en
Corina uit Uioara reizen met ons mee. Zij zullen een week in
Nederland bij Jan en Corrie in Middelharnis verblijven. Na een
voorspoedige vlucht landen we in Eindhoven en rijden we terug
naar Middelharnis. We mogen terugkijken op een mooie,
indrukwekkende reis.
November 2019
Op 23 en 24 november was er de boodschappenactie bij de
plusmarkt in Middelharnis, ook vanuit Oud-Beijerland mochten
wij veel boodschappen ontvangen. Hiermee kunnen vele
gezinnen blij gemaakt worden in Roemenië.
Op 29 november was er in de CSG Prins Maurits een info avond
over het werk in Roemenië.
Ook mochten wij een anonieme grote gift ontvangen deze
maand, waar wij ontzettend dankbaar voor zijn
December 2019
In december was er weer de kerstpostactie. En op 7 december
is er een transport naar Roemenië gegaan, met o.a. hierin de
boodschappen de kerstpost en de gevulde schoenendozen(
voor de kinderen in Roemenië) uit Oud-Beijerland.
Tevens is er het hele jaar door de huis aan huis collecte op het
eiland.

Er zijn in verschillende kerken en op de CSG Prins Maurits
presentaties gegeven.
Wij danken iedereen die Roemenië een warm hart toedraagt
Dit was een kort overzicht van de afgelopen maanden
Er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen, wilt u meer
weten neem dan contact op met één van de werkgroep leden of
via de website.
Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers!.
.
Een hartelijke groet van alle werkgroep leden.
We kunnen dit werk niet doen zonder uw steun en gebed
Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op:
www.oosteuropa-werkgroep.nl

Dirk Bossstraat 23, 3241 GE Middelharnis
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Hulp aan arme mensen in Oost Europa
Hulpgoederen inzameling 1e zaterdag van de maand ( augustus NIET) van
09:30 - 11:30 uur: Industrieweg 17 Middelharnis.

