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Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van de werkgroep.
Deze keer een iets andere nieuwsbrief dan u van ons gewend
bent.
Transport
Op 14 januari en 11 februari en
op 3 maart zijn er transporten
geladen en vertrokken naar
Roemenië. Niet wetende dat
het voorlopig de laatste
transporten zouden zijn, er
stond op 14 april nog een
gedeeld transport (met
Sliedrecht) gepland maar
helaas mocht deze niet
doorgaan.

Op zaterdag 7 maart was de laatste inzamelochtend in de loods.
Wij hopen op zaterdag 5 september weer de eerst volgende
inzameling te doen.

Begin februari zijn 2 leden van de werkgroep naar Roemenië
afgereisd om te kijken hoe het met de bouw van de kerk was.
De ruwbouw was klaar en ze hebben veel gesproken over de
afbouw van de kerk.
Appelflapactie
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart was er weer de
appelflapactie bij de Plus supermarkt in Middelharnis. Wij
mogen terugkijken op een goede verkoop van de appelflappen.
Corona in Roemenië
In Roemenië is het corona virus ook een groot probleem. De
scholen en universiteiten zijn gesloten, samenkomsten,
kerkdiensten afgelast, 65+ mag alleen op straat van 11.00 uur
tot 13.00 uur. ook op de wegen worden de mensen
tegengehouden en gecontroleerd door politie en leger waar zij
heen gaan, alleen met een aangevraagd document mogen ze
de straat op. De winkel en de loods zijn dicht dus geen
inkomsten. De mensen hebben het zwaar en hopen op snelle
versoepeling van de regels.
Kerkbouw Taureni
Gelukkig is er ook goed nieuws de laatste weken is er grote
vooruitgang geboekt bij de bouw van de kerk in Taureni.
Door inflatie en meerdere extra werkzaamheden aan de kerk
zijn de kosten boven de begroting uitgekomen.
Maar op wonderlijke wijze is er een groot geld bedrag binnen
gekomen ruimschoots om de meer kosten te kunnen betalen
Wij weten soms niet hoe het verder moet, maar er is een God in
de hemel die alles hoort en alles ziet, en wonderen doet op het
gebed.
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Voor het betegelen van de toiletten en vloeren hebben wij een
mooie donatie gehad van een grote bouwmarkt in de vorm van
wand- en vloertegels.

Tot slot hebben wij op 23 juni gelukkig weer een transport naar
Roemenië kunnen laden, zodat ook de wand- en vloertegels op
hun plaats van bestemming komen en gelijk verwerkt kunnen
worden.
Doordat de deurcollectes en andere activiteiten niet kunnen
doorgaan missen we veel inkomsten. Wilt u ons op financieel
gebied steunen kan dit via IBAN NL97RABO0342007408 tnv
Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis

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
KvK 24449448
IBAN NL97RABO0342007408
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.

