Oost - Europa Werkgroep Middelharnis

Januari 2022
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van de werkgroep.
Deze keer wederom een iets andere nieuwsbrief dan u van ons
gewend bent.
Een terugblik van vele activiteiten van het afgelopen jaar 2021
en een kerstgroet van Pastor Husar.
Woning
zigeunerkamp
Dorold

Uitdelen kleding in het
kamp Dorold

Schenking katheder
Naar aanleiding van een oproep in de Gezinsgids, door de
werkgroep, voor een preekstoel in het nieuwe kerkgebouw in
Taureni, kregen wij een berichtje dat we deze gratis af konden
halen bij de HHK van Delwijnen

Ds. Husar achter de katheder

Transport en inzamelen
De loods is dit jaar in juni weer open gegaan voor het inzamelen
van goederen en
kleding. In het
afgelopen jaar zijn
er 5 transporten
geladen en
vertrokken naar
Roemenië. De
laatste van dit jaar
is vertrokken op 7
december met
hierin de kerstpost
Laden transport
en al het
ingezamelde
voedsel uit Middelharnis en in Oud-Beijerland, gevulde
schoenendozen van de kinderen uit Oud Beijerland,
mandarijnen, appels en kruidnoten geschonken door Pieter
Struik Dirksland, en een pallet meel van Voogd uit Ouddorp, en
5 pallets met Hak conserven, ook in juni zijn er 7 pallets van
Hak meegegaan naar Roemenië.

.

Kerstpost sorteren in
Middelharnis

Fruit sorteren in
Roemenië

Fruitbomen in Taureni en Cisteiu
Op de stukjes grond in Taureni
(hier is ook het nieuwe kerkje op
gebouwd) en Cisteiu, zijn
appelbomen, perenbomen en
pruimenbomen geplant. Als dit
goed mag aanslaan kan er aardig
wat winst uit de verkoop van het
fruit behaald worden. Wij
ondersteunen dit project van harte
omdat dit plan uit de zigeuners zelf
is voortgekomen.

Appelflappen actie
Op vrijdag 5- en
zaterdag 6
november stond
er een
verkoopkraam
met appelflappen,
van de
werkgroep, bij de
ingang van de
Plus supermarkt
in Middelharnis.
De jaarlijkse actie
was wederom
een groot succes!

Voedselpakkettenactie
Een week later, op vrijdag 11- en zaterdag 12 november, stond
de kraam er weer, maar ditmaal voor de voedselpakketten actie.
Ook deze actie was een groot succes!. Ook in Oud Beijerland is
voedsel ingezameld voor Roemenië en ook al deze dozen zijn
meegegaan met het laatste transport ,van 7 december, naar
Roemenië.

Kraam bij de Plus
supermarkt

Meel en dozen voedsel
klaar voor transport

Incontinentie materiaal
Afgelopen maanden mochten wij heel veel incontinentie
materiaal ontvangen, dit is met grote dankbaarheid ontvangen in
Roemenië. Op de foto hieronder ziet u een klein gedeelte van
het incontinentie materiaal voor de deur van de hulpstichting
FCA, Christelijke Hulpstichting, in Cluj-Napoca.

Kerkje Lunca Mures
Het zigeunerkerkje in Lunca Mures is meer dan 100 jaar oud.
Enkele maanden geleden ontstonden er grote scheuren in het
kerkje, en stukken kalk vielen van het plafond naar beneden.
Inmiddels worden er geen diensten meer gehouden in dit kerkje
i.v.m. instortingsgevaar.
Er is een bouwkundig persoon wezen kijken en zijn oordeel is
dat er nog reparatie mogelijk is. Om de dakconstructie te
verlichten zouden de dakpannen vervangen moeten worden
voor dakbedekking van een veel lichter materiaal.

kerkje Lunca Mures

De scheuren in de
muren en het plafond

Kerk Taureni

De nieuwe kerk in Taureni, wat geheel kon worden betaald door
sponsors uit Holland, is op wat kleine dingen na, zo goed als
klaar. Er moeten nog wat leidingen aangelegd worden, buiten
een trapleuning aangebracht worden, en nog een houtkachel
aangeschaft worden, want in de winter kan het daar bar koud
worden. De kosten hiervoor kunnen de gemeenteleden niet uit
de collectes betalen. Toch geven de mensen iedere zondag wat
geld op de collecteschalen. De grootste bedragen die hierin
zitten zijn briefjes van 1 lei, dit is omgerekend ongeveer €0,20.
De armoede is enorm!!!... Geld om alles te betalen ontbreekt.
Onze stichting moet, zoals u begrijpen zult, ook bezuinigen.
Toch is besloten dat we € 1000,- van onze reserve rekening
zullen reserveren om de bovengenoemde kosten gedeeltelijk te
betalen.

Werkbezoek
Van 31 augustus tot 7 september zijn dhr. van der Made en dhr.
Baan op werkbezoek geweest in Roemenië. Door de corona
crisis en stijgende loonkosten, bouwmaterialen, energiekosten
zijn de zorgen omtrent de winkel en loodsen in Uioara groot. De
loon en energie kosten worden betaald uit de opbrengsten van
de winkel en de loodsen. Onlangs konden de lonen niet worden
betaald uit de opbrengsten. De werkgroep heeft dat toen uit
eigen kas betaald. Maar ook onze stichting heeft inmiddels
financiële zorgen. Inkomsten zijn veel minder door de corona
crisis. We blijven hopen en bidden op betere tijden. Tevens
werd er tijdens het werkbezoek stil gestaan bij het 10 jarig
jubileum van de winkel en loodsen in Uioara.

Bloemen voor Ds. Husar voor zijn
betrokkenheid bij het vele werk in de
gemeenten.

Uitdelen voedselpakketten en kerstpost

Uitdelen schoenendozen

Giften
wij mochten geld ontvangen van de HHK MiddelharnisSommelsdijk( zie foto)

Mevr.v.d. Nieuwendijk en Holaar overhandigen het geld van
de opgeheven bibliotheek van de HHK MiddelharnisSommelsdijk.

In december nog twee mooie bedragen binnen gekregen
€ 5.000,00 en eenmaal € 2.500,00.

Brief Ds. Husar

December 2021

Beste broeders, zusters, kinderen, lieve vrienden,
We groeten jullie allen vanuit Roemenië, in de naam van onze
lieve Heere Jezus Christus.
We sturen onze allerbeste wensen van gezondheid en
Gezegende Kerstdagen aan alle vrienden in Middelharnis,
Dirksland, Sommelsdijk en andere gemeentes die deze brief
lezen.
We gaan het jaar 2021 afsluiten, niet alleen met de dagelijkse
zorgen die we gewend zijn, maar ook met de gevolgen van de
Corona pandemie. We hadden gehoopt dat het dit jaar beter
zou gaan, maar de golven van de besmettingen gaan op een
neer. We lezen dat het net zo gaat als in Holland. We bidden
om sterkte voor allen die getroffen zijn door deze ziekte,of die
door deze ziekte geliefden hebben verloren.
We leven in turbulente tijden, maar zonder ons geloof in Jezus
zouden we pas echt verloren zijn. We zijn overtuigd dat God
alles onder controle heeft en dat geeft ons vrede en vertrouwen
voor de toekomst.
In dit Kerstbericht willen we ons gevoel van aanmoediging en
blijdschap met jullie delen. Wanneer we de Heere mogen
kennen en liefhebben kijken we met hoop naar de hemelse
beloftes van Christus. We bidden dat het goede nieuws wat
gebracht werd door de herders in Bethlehem, de dagelijkse
zorgen zal overstijgen. We bidden dat het goede nieuws van de
geboorte van Jezus, Het Licht zal brengen en dat Zijn Licht over

al onze zorgen zal schijnen. Hij brengt vrede en ware blijdschap
in ons leven.
In 2021 hebben we in Uioara geen doden door Covid en ook
geen ernstige besmettingen gehad. Dat gaf ons kracht en
vertrouwen om door te gaan met ons evangelisatiewerk en met
onze erediensten in Uioara, Lunca Mureselui, Taureni en
Veseius. Met vreugde kunnen we melden dat de bouw van het
kerkje in Taureni voltooid is en dat we daar nu ook erediensten
kunnen houden. Door de pandemie is de officiële opening
uitgesteld. We hopen de officiële opening op een later moment
te realiseren, samen met jullie.
Samen met de broeders uit Uioara hebben we besloten om door
te gaan met het evangelisatiewerk in Roma dorpjes. We hebben
dit jaar 7 evangelisatie momenten gehad en we hopen dit werk
af te sluiten op 27-28 november met een actie in Uioara. Als
gevolg van deze activiteiten hebben 24 person en
geloofsbelijdenis afgelegd en zijn dit jaar gedoopt.
We zijn dankbaar voor alle hulp en transporten vanuit
Nederland. Anders was het werk in de winkel en in de loodsen
in Uioara niet mogelijk geweest. We zijn bewust van alle
beperkingen omtrent Covid, maar juist daarom zijn we zo
dankbaar voor wat wel door kon gaan.
We beseffen dat de 5 transporten van dit jaar veel moeite en
geld hebben gekost. We zien Gods hand in het feit dat de
winkel Tabitha steeds open kon blijven! Zo konden we toch best
wat arme gezinnen helpen.
We hebben de lange bezoeken van onze Nederlandse vrienden
gemist, maar de korte bezoeken van Jan en Marten hebben ons
goed gedaan. We zijn door hen aangemoedigd en we zijn heel
blij, dat ondanks de beperkingen, de broederlijke banden vi a

deze bezoeken konden versterkt worden, ook in deze moeilijke
tijden.
We hopen in de toekomst dat het weer mogelijk wordt de
Nederlandse vrienden te ontvangen voor langere periodes.
Woorden schieten te kort om jullie te bedanken voor al jullie
hulp en geduld, ook dit jaar.
We wensen jullie allen Gezegende Kerstdagen en een goed en
gezond 2022, vrede en vertrouwen in Gods bescherming!
In Christus verbonden,
Pastor Alexandru Husar

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons, in het
gebed, met uw breiwerk, financieel of op welke manier dan ook,
heeft gesteund afgelopen jaar.

Doordat de deurcollectes en andere activiteiten niet of beperkt
konnen doorgaan missen we veel inkomsten.
Wilt u ons op financieel gebied steunen dan kan dit via IBAN
NL97RABO0342007408 t.n.v. 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

Rubensplein 45, 3241 AN 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.

