Nieuwsbrief mei 2017
Als u dit leest ligt het Paasfeest alweer enkel weken achter ons. We hopen dat u allen
gezegende Paasdagen hebt gehad. Ook in Uioara is Pasen op de zelfde datum als bij ons
in Holland gevierd. Dat is niet vanzelfsprekend, want in Roemenië volgt men een andere
kalenderindeling als bij ons. Zij hanteren de Oosters Orthodoxe kalender. Meestal valt
volgens die kalender Pasen enkele weken later en dat geldt dan natuurlijk ook voor
Pinksteren. Het Kerstfeest is in Roemenië wel altijd op 25 en 26 december. Op de Eerste
Paasdagmorgen heeft dominee Husar een Paasmeditatie voorgelezen van onze predikant
ds. Procee. De tekst van die meditatie was uit Joh. 11: 25: “Ik ben de opstanding en het
leven.” Woensdag na Pasen mailde Petru me dat de meditatie met vreugde en met veel
waardering in Uioara werd beluisterd. We horen gelukkig goede berichten van de
gemeente in Uioara. Regelmatig geven met name jonge mensen te kennen de Heere te
willen dienen en Hem te willen liefhebben. Zo vindt er een voortdurende groei in
ledenaantal plaats. Daar mogen we de Heere voor erkennen. Hij is het immers die harten
radicaal kan veranderen en zo mensen tot Zijn kinderen maakt. Het valt ons telkens weer
op, dat we hier in ons land regelmatig lezen en horen van kerkverlating en van een
opgaan in allerlei wereldse vermakingen. De tweede kerkdienst wordt in diverse
gemeenten lang niet meer zo druk bezocht als voorheen. Hier en daar hebben
kerkenraden besloten de middag, of avonddienst maar te schrappen wegens gebrek aan
belangstelling. Hoe anders in Uioara en omgeving. De honger naar Gods Woord is daar
groot. Niet alleen zondags worden de kerkdiensten gehouden, maar op de dinsdag en
donderdag wordt er opnieuw kerkgehouden. De diensten duren daar meestal zo’n twee
en een half uur! Zou de Heere de Kandelaar aan het verplaatsen zijn?
Tijdens een van de kerkdiensten met Pasen is het de gewoonte dat in alle
samenwerkende kerken in Middelharnis en Sommelsdijk gebeden wordt voor de
zustergemeente in Uioara. Dat gebeurt ook met het Pinksterfeest en met Kerstfeest.
Die afspraak is al jaren geleden met de desbetreffende kerkenraden gemaakt. In Uioara
weten ze dat en ze zijn daar dankbaar voor.
De verkoop van goederen in de winkel Tabita en de werkzaamheden in de twee loodsen
in Uioara gaan gestaag door. Vanuit de loodsen worden regelmatig verkopingen
georganiseerd van de grote spullen, zoals meubilair, kasten, tafels en stoelen, bedden,
fietsen enz. De zigeuners maken via folders, die huis aan huis worden verspreid, bekend
wanneer zo’n verkoping zal plaatsvinden. Ook via een regionale omroep worden de
mensen daarvan in kennis gesteld. Tijdens zulke verkopingen wordt er goed gehandeld
en goed verkocht. Soms komen daar wel vier tot vijfhonderd mensen op af.
Tenslotte
 Op 13 maart vertrok een groot transport naar Roemenië, op 1 mei zal een
volgend transport vertrekken met veel meubels, kleding, fietsen en opnieuw, om
aan de allerarmsten uit te delen, een viertal pallets met potjes Hakgroenten, die
door firma Hak gratis zijn geschonken. Verder een grote hoeveelheid incontinentie
materiaal en dozen vol medicijnen bestemd voor de Foundation van Petru in Cluj
Napoca.
 De loods gaat weer open op zaterdagmorgen 6 mei en 3 juni tussen 9.30 en
11.30 uur. Groenten en fruit en koek enz. kunt u daar kopen. U bent welkom!
 De collecte van zondag 2 april heeft opgebracht ruim € 1050,- Hartelijk dank!
Hartelijke groeten, M.H.Baan

