Nieuwsbrief juli-augustus 2017
De vakantietijd is weer aangebroken. Vele gezinnen trekken er voor een aantal
weken opuit. We wensen alle vakantiemensen een fijne tijd toe van rust, om straks
met vernieuwde krachten het werk weer op te pakken. Niet alle lezers zullen in de
komende weken ons eiland verlaten om elders rust en ontspanning te zoeken. Met
name de wat oudere en zieke mensen blijven het liefst dicht bij huis. U misschien
ook? Maar hoe het zij, we hopen dat iedereen gespaard mag blijven wat gezondheid
en leven betreft. Het is de Heere, Die ons dat kan geven en ook om deze dingen
gebeden wil zijn.
Mogelijk denkt een lezer wat bovenstaande regels met Roemenië hebben te maken.
Wel, ik wil door deze dingen zo te schrijven, u een groot contrast schetsen met de
leden van onze zustergemeente in Uioara. Op vakantie gaan, zoals wij dat heel
‘normaal’ vinden, is er in Uioara niet bij. De kinderen hebben wel vrij van school,
maar blijven thuis. Het overgrote deel van de gemeenteleden zijn arm tot zeer arm en
werkeloos en moeten van een minimum bijstandsinkomen zien rond te komen. Al
eerder vertelde ik u, dat het dorpje Uioara in de meest arme streek van geheel
Roemenië ligt. Hoe zouden onze kinderen reageren als er tegen hen gezegd zou
worden dat er geen geld voor vakantie is?
Natuurlijk zouden de kinderen in Uioara het geweldig vinden een dagje uit te kunnen
gaan. De laatste jaren organiseerden Jan en Corrie van der Made voor al de
kinderen van de gemeente in Uioara een dag van heerlijke ontspanning. Ze trekken
de natuur in, doen allerlei leuke spelletjes, zorgen voor een natje en een droogje en
aan het einde van die dag wordt een heerlijke barbecue maaltijd klaargemaakt. Ds.
Husar vertelde dat zo’n dag een jaarlijks hoogtepunt voor de kinderen is, waar ze
allemaal reikhalzend naar uitzien. Om het een en ander te organiseren hebben Jan
en Corrie al diverse plannetjes op papier gezet. Gelukkig zijn vele zigeuners bereid
mee te helpen om zo’n dag tot een onvergetelijke dag te maken. Jan en Corrie
hopen van 25 juli tot eind september in Uioara te verblijven. Vanaf deze plaats
wensen we hen een goede tijd in Roemenië toe en een veilige thuiskomst. Aan deze
feestelijkheden voor de kinderen en hun ouders zit uiteraard ook een financieel
plaatje vast. Helpt u mee de onkosten voor die vakantiedag te bestrijden? Daarom
houden we ons aanbevolen voor een gift(je).
Banknr. is : NL 97 RABO 03420 07 408. t.n.v. St. O-Europa te Middelharnis onder
vermelding van : kinderfeestje in Uioara.
De werkgroepleden hopen in november met hun vrouwen voor bezoek en
bespreking ( waar de vrouwen dan niet bij mogen zijn) naar Uioara en Gherla en Cluj
te gaan. Enkele leden uit de HHK hebben te kennen gegeven mee te willen.
Fantastisch! Als u (ook) interesse hebt, dan hoor ik dat graag. Voor alle duidelijkheid
nog dit: Reis en verblijfkosten betalen alle deelnemers zelf. Dat geldt ook voor de
werkgroepleden met hun vrouwen.
Tenslotte
 De loods gaat open op zaterdag 1 juli en 2 september tussen 9.30 en 11.30
uur. En u weet, er is van alles te koop. In augustus blijft de loods dicht!
 Op vrijdag 16 juni hebben enkele werkgroepleden 60 stoelen en 16 grote
tafels bij een Rode Kruis gebouw in Den Haag opgehaald. De stoelen zijn
bestemd voor een kerkje in Veseus, waar sinds enige tijd ds. Husar wekelijks
mag komen preken.










De werkzaamheden van onze werkgroep worden er niet bepaald minder op.
Wie zou ons willen helpen? Te denken valt bijv. aan een vaste
middag/avond in de week, of eens in de twee weken. In de loods is veel werk
te doen,( sorteren en inpakken van spullen en serviesgoed, enz.) Ik weet
zeker dat u dat nog gezellig zou vinden ook, om samen met een clubje
mensen de handen uit de mouwen te steken om onze zustergemeente te
helpen. Meld u aan bij een van onze werkgroepleden! We zouden dan een
rooster kunnen maken wie aan de beurt is om te helpen en op welke
morgen/middag er geholpen kan worden. Alles natuurlijk in goed overleg met
uw mogelijkheden en voorkeurtijden.
Ook zoeken we collectanten voor de jaarlijkse huis-aan- huiscollecten. In
week 28, 29 en 30 mag er in Dirksland-Herkingen en Melissant gecollecteerd
worden en in week 35 en 36 in M’harnis-S’dijk- N.Tonge en Stadt. Met name
jonge mensen: leg deze vraag niet naast je neer, maar help ons a.u.b. en
geef je op bij een van ons.
In augustus willen we net als vorig jaar een sinaasappelsapactie organiseren
in de Plus Winkel.
Op vrijdag 14, 21 en 28 juli staat onze werkgroep met een tweetal kramen op
de braderie aan het Zandpad te Middelharnis. Voor zowel de braderiedagen
als in de Plus Winkel is hulp van harte welkom.
Dank voor de ontvangen giften van de afgelopen maanden, die onze
penningmeester mocht ontvangen.
In juli zal er weer een transport naar Uioara vertrekken. Met dit transport gaat
o.a. een grote hoeveelheid rugtasjes mee, die leerlingen van de Groen van
Prinstererschool hebben gevuld. De rugtasjes zullen aan arme kinderen in
diverse zigeunerkampen worden uitgedeeld. Mogelijk heeft een van uw
kinderen of kleinkinderen ook aan deze actie meegedaan. Hartelijk dank aan
het onderwijzend personeel van voornoemde school en de kinderen met hun
ouders, die dit alles hebben mogelijk gemaakt.

Hartelijk groeten, mede namens al de leden van de werkgroep, M.H..Baan

