Oost - Europa Werkgroep Middelharnis

Juli 2019
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van de werkgroep.

Een ingestort hutje als gevolg van harde wind.
Januari 2019

Jan van der Made en Wim Kardux zijn voor een werkbezoek
naar Roemenië geweest. Ze zijn naar een nieuw winkelpand
wezen kijken in de plaats Ludus, omdat in Uioara er vele

tweedehands winkels zijn en de inkomsten hierdoor dalen, in
Ludus zijn nog geen tweedehands winkels en deze plaats is ook
groter dan Uioara. Iedereen was enthousiast over het pand
maar toch is het op het allerlaatste moment niet doorgegaan.
Ook zijn de mannen bij de architect geweest voor de
bouwtekeningen van het nieuwe kerkgebouw in Taureni.
Februari 2019

19 februari was het eerste transport dit jaar wat vertrokken is
naar Roemenië
Maart 2019

Op zaterdag 2 maart organiseerden dhr. en mevr. Kwakernaak
een zangavond met Bovenstemgroep en Fluitensemble, in de
Hersteld Hervormde Kerk in Stellendam.
De opbrengst van de collecte was € 500,00 en dit bedrag was
voor de werkgroep. Wij willen iedereen die op welke wijze dan
ook aan deze avond heeft bijgedragen, hartelijk danken.
Op 14 maart zijn Jan en Corrie van der Made voor ruim 8 weken
naar Roemenië vertrokken
Kort verslag van Jan en Corrie van der Made
Na een voorspoedige reis kwamen we aan in Uioara waar we
hartelijk werden ontvangen. Het doel van deze reis was om
ouderling Cornel te helpen met het opstarten van een eigen
inkomen. Cornel was tot begin dit jaar werknemer van de
kringloopwinkel Tabita, maar doordat de regering in 2018 de
minimum salarissen heeft verhoogd met ongeveer € 100,00 p/m
wat voor de zes werknemers neerkomt op wel € 600,00 extra
per maand salaris uitbetaling, dit was net te veel. Daarom is
besloten om Cornel en Rares te ontslaan. Rares heeft zelf een
baan kunnen vinden, maar Cornel had niets. Als werkgroep

hadden wij hier heel veel moeite mee en vroegen ons af hoe wij
hem konden helpen. Er is besloten om het stukje grond in
Cisteiu ( dit mogen wij voor 49 jaar gratis gebruiken van de
gemeente) gedeeltelijk te gebruiken voor landbouwgrond en
een varkenshok op te plaatsen. Bij aankomst was Cornel niet
meer de opgewekte man van vroeger, hij zat in een dip omdat
hij geen inkomsten meer had. Maar bij het vertellen van ons
voorstel kreeg hij weer een glimlach op zijn gezicht en een traan
liep over zijn wang. Hij wilde gelijk beginnen met de bouw van
het varkenshok en een huisje voor hemzelf, waar een bed een
tafel en een stoel in kon. Op 29 maart konden we dan eindelijk
beginnen met de bouw. Met paard en wagen werden de spullen
naar het stuk land gebracht. Het bouwen gaat echt op zijn
Roemeens, dit is op het gemak en we kijken niet zo nauw.
Op 5 april arriveren Jolanda van der Linde met haar broer
Gerard Berkenbosch in Uioara voor een paar dagen. Zij hebben
op zaterdag en zondag verschillende kerkdiensten bijgewoond.
Op maandag 8 april naar Ds cornel in Gherla om
boodschappentassen uit te delen in verschillende kampen. In
die kampen hebben we weer meerdere mensen opnieuw
mogen weerzien wat zeer fijn was.
Dinsdag 9 april zijn Jan en Gerard verder gegaan met de bouw
van het varkenshok voor Cornel.

Woensdag 10 april was er een knutselmiddag voor de kinderen
van Uioara en omstreken in de kerk. De kinderen kregen een
sandwich en na afloop kregen ze allemaal een gevulde,
versierde schoenendoos, die door leerlingen van mavo 1 en 2
van de C.S.G Prins Maurits te Middelharnis, gegeven zijn.
Zoveel blije gezichten echt geweldig!. Kortom een geslaagde
middag.

Donderdag 11 april vertrokken Jolanda en Gerard weer richting
Nederland. Jan is op biggenjacht gegaan voor Cornel en kwam
met 2 biggen terug in de auto.

In deze periode werd er veel verkocht in de loods.
Ook werd er tussendoor met de burgermeester afgesproken
over de bouw van het kerkje in Taureni. Helaas gaat dit niet
zoals wij dit willen, iedere keer willen ze weer wat veranderen
en lopen de kosten op. Bij deze afspraken was Ds. Istvan
aanwezig om te vertalen.
Op 24 april was Cornel zijn huisje klaar en was hij druk bezig
het land te bewerken, poters gezet en groente gezaaid en uitjes
geplant.
Dinsdag 30 april zijn Jan en Nicosur vertrokken naar de
architect voor de veranderde tekening van de bouw, en hopen
dat de burgermeester de tekeningen nu wel goedkeurt.
Daarna maakten Jan en Corrie zich weer klaar voor vertrek
terug naar Nederland.
Heel wat werk kunnen verzetten in deze weken.

Cornel in zijn huisje

April 2019

9 april deeltransport met Sliedrecht, dit houdt in dat de helft van
de lading naar Ds.Cornel gaat en de andere helft gaat naar
Uioara.
Mei 2019

Helaas hebben wij afscheid genomen van twee werkgroep
leden, Wim Hoogmoed neemt voor onbepaalde tijd even
afstand van de werkgroep. Wij vinden dit heel erg jammer maar
hopen Wim over enige tijd weer te verwelkomen binnen de
werkgroep. Ook hebben wij van Dolf Klooster afscheid moeten
nemen, door zijn drukke baan kon hij dit niet meer combineren
met de werkgroep. Wij willen hen hartelijk danken voor hun
inzet.
10 en 11 mei was er de appelflappen actie bij de Plus Markt in
Middelharnis. De opbrengst was € 900,00. Wij willen in het
bijzonder de Plus Markt bedanken en alle mensen die hebben
geholpen om aan dit fantastische bedrag te komen.

Juni 2019

De deur aan deur collectes zijn nog volop bezig, de opbrengst
hiervan vindt u in de volgende nieuwsbrief.
Juli 2019

11 juli zijn Jan van der Made en Marten Baan afgereisd naar
Roemenië om gesprekken te voeren over de bouw van het
kerkje in Taureni.
In de volgende nieuwsbrief hopen wij u meer hierover te
vertellen.
Op 30 juli gaat er weer een transport naar Roemenië.
Wij willen iedereen bedanken die meegedragen heeft om dit
transport mogelijk te maken.
Tevens willen wij iedereen bedanken, op Flakkee en Oud
Beijerland en omstreken, die gebreide kleding, mutsen, sjaals,
sokken en spreien/dekens voor ons maakt.
Het wordt zeer gewaardeerd in Roemenië.

Dit was een kort overzicht van de afgelopen maanden
Zoals u leest is er ook in de loods in Middelharnis veel werk
verzet met het inpakken en klaarmaken voor transport.
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!
De eerst volgende inzameling is op zaterdag 7 september van
09:30 – 11:30 uur.

Een hartelijke groet van alle werkgroep leden.
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.

