
  

 

 

Werkgroep Dresden - Roemenië van de Protestantse Gemeente Harderwijk  

Secretariaat: A.G. Bode, Toverbergerhout 3, 3845 HA  Harderwijk, 0341-785120, a.bode@kpnmail.nl  

Onze financiën 
Door Henk Venema 

 
Zoals U ziet is er bij deze nieuwsbrief weer een ac-
ceptgirokaart gevoegd. Dit gebeurt éénmaal in de 
twee jaar. Wij zouden het geweldig vinden als U 
hiervan gebruik maakt om ons werk met een gelde-
lijke bijdrage te steunen. Alvast bedankt. 
 
Met de bedragen, die U het afgelopen jaar aan ons 
heeft overgemaakt, hebben wij  weer heel veel din-
gen kunnen doen. 
Allereerst natuurlijk de gebruikelijke aanvullingen 
in het “noodfonds”en het “broodfonds”. 
Het noodfonds is een potje, waaruit plotseling op-
komende noodgevallen worden betaald. Per geval 
wordt door onze contactpersoon Suzi gevraagd of 
zij het geld hiervoor mag gebruiken. 
Uit het broodfonds krijgen een aantal van de meest 
arme gezinnen en weduwen maandelijks een voed-
selpakket. 
 
In oktober 2017 (en ook nu weer in oktober) kregen 
alle gezinnen en alleenstaanden een voedselpakket. 
320 Pakketten werden door ons uitgedeeld. Per pak-
ket kost dit onze werkgroep ongeveer 15 euro. Re-
kent U maar uit wat we hiervoor nodig hebben! 
 
Maar het geld kwam er weer en wij hadden ook nog 
genoeg om in ons derde dorp, Gabud, waar nog  
veel kinderen wonen, een speeltuin te bouwen. De 
kosten hiervan waren 1650 euro. 
 De foto’s hiervan laten zien hoeveel plezier de kin-
deren daarvan hebben. 
De moeders kwamen ons bij de opening bedanken, 
dat hun kinderen eindelijk een mogelijkheid hadden 
om met elkaar te spelen. 
 
Tijdens onze reis in april van dit jaar deed Arpad, 
de man van Suzi en loco-burgemeester, ons het ver-
zoek of wij wellicht financieel mee zouden kunnen 

helpen bij de bouw van een “Kapelle”. Dit is een 
gebouw waar men een overledene kan opbaren, de 
nabestaanden een bezoek kunnen brengen en van 
waaruit de begrafenis plaats kan vinden. 
Het is namelijk voor de meeste mensen een groot 
probleem om bij een sterfgeval, de overledene thuis 
op te moeten baren. De woningen zijn meestal zeer 
klein: in de ruimte waarin men woont, wordt vaak 
ook geslapen. 
De “Kapelle”is gepland midden tussen de twee dor-
pen Stina en Copand in en de begraafplaatsen lig-
gen er vlakbij.  
Het plan wordt gesteund door de dorpsbewoners. 
 
Arpad heeft ons voorzien van bouwtekeningen. 
Onze werkgroep heeft besloten positief op het plan 
te reageren en een bedrag van 5000 euro ter be-
schikking te stellen. 
Het zal nog wel even duren voordat het totale be-
drag van 29.000 euro bij elkaar is. Maar de totale 
bevolking van Stina de Mures en Copand, ongeacht 
de kerkelijke gezindte, is bereid mee te doen. 
Men hoopt volgend jaar met de bouw te kunnen be-
ginnen. 
 
U ziet wel, onze steun (dus de Uwe!) blijft hard no-
dig. En daarom gaan wij gewoon door met ons werk 
en rekenen wij, zoals altijd, op U. 
 
Henk Venema, penningmeester. 

 
Wist u: 
Dat de deelnemers aan de reizen 
naar Roemenië altijd hun eigen 
reis-en verblijfkosten betalen. 
Er blijft dus nooit iets aan de 
strijkstok hangen. 

mailto:a.bode@kpnmail.nl
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Van de secretaris 
 

Dit jaar weer een nieuwsbrief gemaakt door onze 
oud-secretaris Hennie Hoogendoorn. Hij is geluk-
kig na een ongeluk met zijn scootmobiel begin de-
ze zomer weer geheel hersteld. 

Wij zijn hem zeer dankbaar voor alle nieuwsbrie-
ven van de voorgaande jaren en hopen dat hij ook 
de komende jaren deze voor ons zal mogen blijven 
maken. 

De nieuwsbrief is dit jaar iets dunner omdat wij de 
bijdrage uit Roemenië van het dominees echtpaar 
Eva en Tamas Kürti helaas moeten missen. Zij heb-
ben in een andere gemeente een beroep aanvaard 
en zijn medio dit jaar verhuisd. Maar u kunt vol-
doende informatie lezen in deze Nieuwsbrief.  

Hierbij verwelkomen we de nieuwe lezers van de 
Petrakerk. Een aantal leden van de Petrakerk is al 
diverse keren mee gegaan naar Roemenië en onder-
steunen onze acties. Dit kunt u lezen in het artikel 
van de familie Boersma over de najaarsreis. Daar-
om wordt de nieuwsbrief ook verspreid onder de 
leden van de Petrakerk.  

Naast de inkomsten van onze acties (zie laatste pa-
gina) hebben we een aantal mooie giften en diverse 
goederen (o.a. een scootmobiel, dames driewiel-
fiets, hometrainer en rollator) ontvangen. De 
transporten werden dit jaar voor de 2e keer moge-
lijk gemaakt door de Ford dealer door het ter be-
schikking stellen van een Ford Transit bus. 

Dit jaar mogen we weer een acceptgiro kaart bij 
deze nieuwsbrief toevoegen, hiermee kunt u ons 
werk verder ondersteunen. Vanuit de Petrakerk en 
onze PGH hebben wij collecte opbrengsten mogen 
ontvangen. Al deze giften zijn zeer welkom om 
onze activiteiten in Roemenië te kunnen voortzet-
ten. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en al-
vast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 

 

Albert Bode 

 

OP REIS MET DE WERKGROEP DRESDDEN ROEMENIÉ 
door Bo van der Lugt 
 

Mijn naam is Bo van der Lugt, ik ben 15 jaar en zit 
in Havo vier. Al toen ik in klas drie zat, wist ik dat 
ik in klas vier een maatschappelijke stage zou moe-
ten doen, dus ik lette een beetje op voor vrijwilli-
gerswerk. Toen we koffie aan het drinken waren bij 
mijn (oud) oom Gerrit en tante Annelies hoorde ik 
dat oom Gerrit (Middelkoop) al verschillende ke-
ren naar Roemenië is geweest voor vrijwilligers-
werk. Dit was met een werkgroep die daar nu al 26 

jaar naartoe 
gaat, ge-
naamd Dres-
den Roeme-
nië. Dat leek 
mij ook wel 
wat! Zo zou 
ik de mensen 
daar goed 
kunnen hel-
pen en ik zou 
veel levens-
ervaring op-
doen. Vanaf 
toen ben ik 
erachter aan 
gegaan. Na 
veel geregel 
kon ik mee in 
april. De voorbereiding voor de reis kon beginnen! 
In de week in Roemenië heb ik veel verschillende 
dingen gedaan, ik ben veel bij de mensen thuis ge-
weest om voedselpakketten uit te delen en andere 
spullen die de mensen nodig hadden. En we heb-
ben samen een opening van de speeltuin georgani-
seerd dat was heel leuk om te doen!  (foto’s op pa-
gina 3) 
 
Ook zijn we naar een schooltje geweest en hebben 
daar wat spullen gebracht en nog veel meer. Ik heb 
deze week ontzettend veel geleerd.  
Over dat je bijvoorbeeld gewoon moet aanpakken 
zonder te wachten, gewoon doen wat er te doen 
staat. En ik heb ook ervaren dat ik het eigenlijk 
ontzettend leuk vind om met kinderen om te gaan.  
Ook heb ik ontzettend veel nieuwe mensen leren 
kennen waaronder uit Roemenië Ecatarina, maar 
ook van de mensen waarmee ik was uit de werk-
groep heb ik veel geleerd. Ik heb nu nog steeds 
mail contact met Ecatarina. Ik hoop ooit nog een 
keer terug te gaan want het was een bijzondere reis. 
Ik wil de werkgroep bedanken voor de geweldige 

ervaring! 

Bo van der Lugt 

 

 

Als u nog spaarzegels hebt die ei-

genlijk alleen maar in de weg lig-

gen,  lever ze dan in bij Maaike van 

der Wal,  Maltezerlaan 6. Zij zet de 

zegels voor de werkgroep om in 

klinkende munt. 
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De aanleg en daarna het gebruik door de kinderen van de speeltuin in Gabud 
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Onze monteurs Gerrit (links) en Ieke zijn niet alleen goed in het repareren, renoveren en onderhou-

den van landbouwmachines. Als het nodig is repareren ze met hetzelfde elan, gemak en kennis van 

zaken ook een in gebruik zijnde driewielfiets en een scootmobiel.  

Mensen hier in Harderwijk die van een dergelijke voorziening afhankelijk zijn, weten hoe belang-

rijk het is je mobiliteit en zelfstandigheid op deze manier te kunnen behouden. 

Hier maken ze na de reparatie een proefrit om te controleren of alles weer naar behoren werkt. 
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TERUG VAN WEG GEWEEST 

door Henny Hoogendoorn 

 

Toen ik vorig jaar omstreeks deze datum (8 september) aan de nieuwsbrief voor 2017 begon kon ik niet 

bevroeden dat ik die niet zou kunnen afmaken.  

Zoals u in de brief van 2017 hebt kunnen lezen, werd ik op zondag 17 september 2017 met een hartin-

farct opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal. Daarna volgde een sneltrein behandeling, maandag gekathete-

riseerd, dinsdag overleg met de cardiologen in Amersfoort en woensdagmorgen met de ambulance naar 

Amersfoort. Aldaar opnieuw gekatheteriseerd en in een vernauwde kransslagader een stent geplaatst. In 

de middag met de ambulance weer naar het St. Jansdal en de volgende morgen naar huis. Advies van de 

cardioloog: rustig aan doen.  

De nieuwsbrief 2017 is, zoals u allen hebt kunnen lezen, verzorgd door onze secretaris Albert Bode en ik 

heb er met volle teugen van genoten. 

Dit jaar mag ik dus weer voor de nieuwsbrief van de werkgroep zorgen en zal ik er alles aan doen de 

nieuwsbrief 2018 wel tot een goed einde te brengen. 

Ik heb in de nieuwsbrief 2017 met vreugde kennis genomen van wat er door de werkgroepleden allemaal 

is gedaan om de leefomstandigheden van de bewoners in “onze dorpen” te verbeteren. Wat is er door alle 

medewerkers een berg werk verzet. De verslagen van één en ander leest u in deze brief. 

Ik ben blij mijn bijdrage weer te kunnen leveren en nog blijer dat ik merk dat er door alle gemeenteleden 

zo met onze werkgroep wordt meegeleefd en wordt ondersteund met financiële bijdragen, want hoe je 

het ook wendt of keert, de bewoners van de dorpen waar de werkgroep actief is leven nog bij lange na 

niet in een welvaartsstaat.  

Daarom neem ik in dit korte stukje tekst de vrijheid om alle gemeenteleden te vragen: 

 

Maak met de bijgevoegde acceptgiro ruimhartig een bedrag over op het rekening-

nummer van de werkgroep, dan kunnen we de bewoners van onze dorpen een beetje 

laten meedelen van onze welvaart. 

Bankrekeningnummer werkgroep:  

NL35INGB0005518205 t.n.v. Werkgroep Dresden - Roemenië van de Protestantse 

Gemeente. Harderwijk.  

Henny Hoogendoorn. 

De Gulf actie is er ook nog.  

Het is nog steeds mogelijk om het autorijden iets goedkoper 

te maken. Wilt u voordelig tanken, vraag dan een aanmel-

dingsformulier bij Henk Venema, telefoon 414251. 

Het is snel verdient, waarom een dief van je eigen portemon-

nee blijven.  

De werkgroep ontvangt van iedere getankte liter 1,5 cent. 
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BESTAAN ER NOG ENGELEN? 
door Ineke Venema 
 
Oktober: Roemeniëmaand. 
 
In Stina staan 330 levensmiddelenpakketten klaar 
om uitgedeeld te worden aan de bewoners van on-
ze 3 partnerdorpen in Roemenië. Een heel werk! 
In 2 dorpen brengen we persoonlijk bij iedereen 
een pakket. Dat is flink lopen en sjouwen. Maar 
wat is het een feest om iedereen weer te ontmoe-
ten.  
Hoewel, een feest is het niet overal. 
 
Bij veel mensen worden we binnengevraagd en we 
krijgen dan iets aangeboden: 
Palinka (een zelf gestookte drank van 40% alco-
hol), een paar eieren of een zakje noten. Allemaal 
producten van eigen bodem. 
 
En dan zien we de armoede, de narigheden en ko-
men de verhalen. 
 
--Elisabeth is duizelig. Is erg onzeker bij het lo-
pen. Susi vertelt haar dat we een wandelstok zul-
len brengen. 
 
--Viorika ziet bijna niets meer en moet eigenlijk 
naar een oogarts, maar heeft geen geld en geen 
vervoer. Susi zal een afspraak maken met de oog-
arts en haar er heen brengen en belooft haar geld 
uit ons noodfonds voor een eventuele nieuwe bril. 
 
--Emiel ligt al vier jaar in bed. Hij is blij met ons 
bezoek maar zijn vrouw barst in tranen uit. Zij 
vertelt Susi dat haar leven zo zwaar is met de zorg 
voor haar man. 
Bovendien zijn haar boodschappen gestolen, die 
zij van haar laatste geld had gekocht. Ze had ze 
ergens even neergezet en weg waren ze. Wij heb-
ben (weer uit het noodfonds) geld gegeven voor 
nieuwe aankopen. Ook beloofde Susi haar, dat we 
incontinentiemateriaal zouden brengen voor 
Emiel. 
 
--Donna komt, krom lopend van de rugpijn, naar 
het hek. Ze heeft geen pijnstillers.Susi belooft haar 
dat we (door ons meegebrachte) ibuprofen zullen 
brengen. 
 
--Bij de beide Viktoren (vader en zoon) is een 
wandelstok hard nodig. Vader Viktor (90 jaar) 
komt zonder steun een levensgevaarlijk trapje af. 
Susi belooft hem een stok. Een rollator wil hij 
niet. 
 

--Lenutsa (80) zit huilend in haar rolstoel als wij 
aankomen. Zij woont samen met een zoon. Ze ver-
telt over haar eenzaamheid, haar onvermogen om 
iets te kunnen doen en haar wens om te mogen 
sterven. 
 
Wij knuffelen haar en proberen haar op te vrolij-
ken met een warme omslagdoek. De tranen blijven 
stromen, maar bij het weggaan wenst ze òns Gods 
zegen in ons leven toe. Wij voelen ons ongelukkig 
door onze ontoereikendheid. 
 
--Anna, 92 jaar, woont samen met een gehandi-
capte zoon van 65. Zij ligt in bed en huilend ver-
telt ze dat ze wel graag naar God wil, maar hoe 
moet het dan met Timeu, haar zoon. Ik vertel haar 
dat haar God dan wel voor een oplossing zal zor-
gen. Maar mensen zijn daarbij natuurlijk wel no-
dig. Susi neemt weer wat zorg weg door aan een 
buurvrouw te vragen of die een paar keer per week 
hun eten wil verzorgen. Zij zorgt ook voor 
“betaling” in natura. 
Laatste verhaal! 
 
--Sandor is van een trapje gevallen en heeft een 
vreselijke wond aan zijn onderbeen. Hij wil beslist 
niet naar de dokter. Als wij komen laat hij ons zijn 
been zien en wij schrikken ons wild: paars, zwart 
en vochtzwellingen maken zijn been afzichtelijk. 
Maar:  “nee, ik ga niet naar de dokter”. 
Eén van de groep zegt hard en gebaart:  “nou ja, 
dan maar je been eraf”.  
Schrik bij zijn vrouw en hem. Wij denken dat geld 
ook een probleem is en geven hem 50 euro. Dan 
bezwijkt hij en na een telefoontje van Susi met een 
arts vertrekken ze samen richting ziekenhuis: 70 
KM verder. Opname en operatie volgt. En volgens 
de artsen was hij nog net op tijd.  Amputatie en/of 
een vergiftiging zou een gevolg hebben kunnen 
zijn! 
Susi’s reactie: “God wilde dat jullie hier op deze 
tijd kwamen en hem wisten te overtuigen van 
hulp! 
 
Veel bezoeken deden we. Veel narigheid zagen 
we. Maar Susi wist en weet altijd raad en brengt 
hulp! 
Bestaan er nog engelen?  Ja, wij hebben er een 
gezien in Stina! 
 
Ineke Venema 
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EEN HERDENKING. 
 
Zoals U misschien wel weet is in 1991 ons contact 
met Stina ontstaan. Vanaf 1984 had onze kerk al een 
relatie met Dresden. 
Toen in 1989 de Berlijnse Muur viel, besloten de 
werkgroepen van Dresden en Harderwijk samen een 
verbinding aan te gaan met een dorp in Roemenië. 
De initiatiefneemster hiervoor was Renate von Duis-
burg. Zij kende studentes uit Stina en zij wist dat dit 
dorp erg arm was. En zo begon het. 
Nu al 27 jaar werken we samen met Dresden in, in-
middels, 3 dorpen. 
Helaas overleed vorig jaar september Renate. Zij 
was “de motor” van de werkgroep van Dresden. 
 
Wij hebben in de kerkdienst in Stina op zondag 14 
oktober met afgevaardigden van alle drie de werk-
groepen  herdacht,  hoe Renate bezielend bezig was 
geweest. Door haar waren alle relaties en vriend-
schappen ontstaan. 
Na de kerkdienst werden foto’s van haar getoond en 
herinneringen opgehaald.  Daarna bedankte de bur-
gemeester Harderwijk en Dresden voor alle hulp die 

ze al die jaren ontvangen hadden. 
De aanwezige zoon van Renate ontving van hem een 
oorkonde, waarop Renate postuum het ereburger-
schap van Noslac kreeg uitgereikt.  Noslac is de bur-
gerlijke gemeente, waaronder 5 dorpen vallen, onder 
andere  Stina en Copand. 
 
Vervolgens werd er in de tuin van het gemeen-
schapshuis een houten, bewerkte paal onthuld. 
Daarop stonden de namen van Harderwijk en Dres-
den en een vermelding van 27 jaar contact met de 
kerken van Copand en Stina. 
 
Tot slot hebben we met ± 75 mensen gegeten. De 
maaltijd was door 12 vrouwen voorbereid. 
We hebben genoten van het samenzijn en zijn dank-
baar dat we deze herdenking mee konden maken. 
 
De werkgroep. 

Vrij vertaald staat op de paal: 

In 1991 is een vriendschapscontact ontstaan.  

Een herinnering opgericht voor de Gerefor-
meerde kerkelijke gemeente van Maroscsúcs 
en Koppάnd in 2018. 

(Maroscsúcs is Stina de Mures) 
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Roemeniëreis voorjaar 2018 
door Tineke Knol. 

Heel graag wilde ik ook een keer in het voorjaar 
mee naar Stina de Mures, Gabud en Copand. 
Na ruim 5 jaar is ook deze wens in vervulling ge-
gaan. 

Op 14 april, ‘s morgens vroeg, vertrokken Henk en 
Ineke Venema, Ike Rippen, Gerrit Kombrink, Iet 
Talsma, Henk Grosman, Gerrit Middelkoop, Bo van 
der Lugt, Maaike van der Wal en Tineke Knol rich-
ting Roemenië.Na een lange reisdag hebben we ge-
geten en geslapen in het Paprikahotel / Hongarije. 

De tweede reisdag kwamen we om ± 17.30 uur aan 
in  Stina de Mures.Er volgde een hartelijke ont-
vangst door Suzi en Arpad. Ook deze week slapen 
we in de pastorie bij Tamas en Eva. 

Maandag: 

8.15 uur zaten we al aan het ontbijt ! met Roemeen-
se eitjes, lekker ! We zijn met een fijne groep men-
sen, mooie gesprekken over nu/vroeger.Bo, 15 jaar 
gaat deze keer mee voor haar maatschappelijke sta-
ge van school. Ze is als een vis in het water tussen 
alle “ouwetjes”. In de ochtend hebben we, de da-
mes, de voorraad incontinentiemateriaal geordend. 
Best een hele klus, al met al. Verder zijn deze dag 
bezoekjes afgelegd, voedselpakketten en cadeautjes 
weggebracht, b.v. een echte voetbal.In de middag 
heb ik een hele zieke vrouw gemasseerd, super 
voorzichtig. Ondanks haar pijn hebben we ook nog 
samen kunnen lachen.’s Avonds lekker gegeten in 
de pastorie van Copand. Weer thuis gekomen gezel-
lig bij elkaar gezeten met een drankje, pelpinda’s en 
verhalen verteld over vroegere tijden. 

Dinsdag: 

Weer een nieuwe dag! Wat gaan we doen? Hoe 
laat? Dat is niet handig om te vragen! Plannen is in 
Roemenië toch iets anders als bij ons in Harderwijk. 
Geeft niks! Er zijn weer bezoekjes gebracht, nu wat 
verder weg. Ook hebben we gezien waar Marloes 
woont met haar aanstaande Roemeense echtgenoot. 
Haar ouders wonen op het Makkumpad in Harder-
wijk. Vol trots liet ze aan ons haar huisje zien.  
Ineke, Bo en ik hebben daarna een oude 3-wielfiets 
bij iemand opgehaald en naar de pastorie gereden; 
dat was een leuk ‘’avontuur”. De man kreeg daar-
voor in de plaats een scootmobiel. Hij was er super 
blij mee!! Het gaf hem weer de vrijheid om er op uit 
te gaan. ’s Middags zijn we nog naar een mannen-
klooster in de bergen geweest en hebben daar een 
prachtige wandeling gemaakt. 

18.00 uur: Visitatie van de “hoge heren” voor Ta-
mas (dominee) in Stina de Mures. Tevens het af-
scheid van zijn gemeente.Er werd lang gesproken 
door de heren. Het afscheidswoord van Tamas en 
Eva bracht velen tot ontroering. 

Woensdag: 

De volgende ochtend zaten we weer om 8.15 uur 
aan tafel. De laatste voedselpakketten worden weg-
gebracht.Ook deze dag heb ik weer verscheidene 
mensen kunnen masseren. ’s Avonds hebben we 
gegeten in de pastorie van Copand .Bij het uitdelen 
van de cadeautjes voor de kooksters, heeft  Ike een 
“toneelstukje” opgevoerd. Schitterend ! We hebben 
tranen met tuiten gelachen, zo leuk! Weer thuisge-
komen was iedereen moe van deze lange, inspan-
nende dag. Vóór 23.00 uur lagen we allemaal op 
bed.’s Nachts zijn René Assies, David IJzerman, 
Johan Knoppert en Livio Palavas nog aangekomen 
vanuit Harderwijk met het vliegtuig en een Roe-
meense huurauto. 

Donderdag: 

Om 7.15 uur zat ik weer buiten en zag “stille getui-
gen” van de mannen, dat ze echt waren gearriveerd, 
namelijk: 4 lege bierflessen buiten op de picknickta-
fel. Na het ontbijt zijn we naar Gabud  gegaan, om 
te kijken bij de te maken kinderspeeltuin. Door de 
mannen (6) wordt er hard gewerkt! 
De dames hebben een bijzondere ontmoeting gehad 
met een hartelijke en gastvrije jonge Roemeense 
moeder van 5 kinderen, in de leeftijd vanaf 3 maan-
den tot 8 jaar.  ’s Middags bij de “speeltuinmannen” 
koffie en lunch gebracht, later nog een keer zonne-
brandcrème, water en nog meer koffie. 
Hierna moesten we een lange tijd wachten om mee 
te kunnen helpen met het bezorgen van 1200 kui-
kens en 10 kalkoenen in de verschillende dorpen. 
Gedeeltelijk hebben we meegeholpen. Suzi hield de 
administratie bij. De mensen betaalden de kuikens 
van hun eigen geld, ook het krachtvoer voor de kui-
kens. 
In de avond hebben we nog gezellig bij het kamp-
vuur wat gekletst, gezongen en gedronken. 

Vrijdag: 

Na het ontbijt was het afwassen, koffer inpakken en 
helpen met inladen voor de terugreis. ’s Morgens 
nog naar de markt in Ocna de Mures. In de middag 
weer naar de 6 “speeltuinmannen”.De speeltuin is 
prachtig geworden !  Grote klasse ! Tussendoor nog 
het zigeunerdorp in de bergen bezocht. Dat had op 
mij weer veel impact. Het verschil van leven is zó 
groot ! 
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Bo, 15 jaar, 4 HAVO, hobby’s: dansen, pianospelen 
etc. 
Zigeunermeisje, 15 jaar, niet of nooit naar school 
geweest, wel kindmoeder met een baby van 3 maan-
den aan de borst. 
Toch hadden we ook weer plezier. De meegebrachte 
ballonnen werden opgeblazen en daarna is er door 
de kinderen en door ons, leuk mee gespeeld. Om 
17.00 uur was de officiële opening van de speeltuin 
in Gabud.  Het was één groot feest voor álle kin-
deren, vooral de glijbaan was in trek. Op onze laat-
ste avond was er een barbecue en natuurlijk weer 
een kampvuur in de tuin van de pastorie. Ongeveer 
om 23.00 uur naar bed want de volgende ochtend 
moesten we vroeg vertrekken. De eerste reisdag te-
rug is prima verlopen. Één keer aangehouden door 
de politie: papierencontrole. Uiteraard was alles in 
orde. We hebben overnacht in pension Memmin-
ger/Aicha vorm Wald, het vaste logeeradres van de 
werkgroep. De tweede en laatste reisdag naar Har-
derwijk ging voorspoedig. Ongeveer 16.30 uur  wa-
ren we weer veilig thuis. Lekkere soep gegeten bij 
Henk en Ineke. Daarna afscheid genomen van ieder-
een. 
Het was voor mij een intensieve, bijzonder indruk-
wekkende week in het verre Roemenië.Suzi, Arpad, 
Tamas, Eva en kooksters: Bedankt voor jullie liefde 
en goede zorgen ! 
Henk en Ineke, Ike, Gerrit K., Gerrit M., Iet, Maai-
ke, Bo , Henk G., René, David, Johan en Livio: Het 
was geweldig jullie te ontmoeten. We hebben met 
elkaar in deze week zóveel kunnen betekenen voor 
de mensen van Stina de Mures, Gabud en Copand. 

Het ga jullie goed. 
Hartelijke groeten, 
Tineke Knol. 

EVEN IETS ANDERS DAN WERKEN, WER-

KEN, WERKEN 

door Riet Kombrink. 

Vrijdagmorgen. 

De “mannen” gaan nog even weer kijken naar de 

tractor, maar aangezien ze er nu niets meer aan kon-

den doen, konden we gelukkig met zijn allen  

op pad naar het land waar de zon 2x opkomt. 

 

Eerst gingen 

we naar 

Sâncrai, waar 

Tamas en 

Eva nu wo-

nen (het vori-

ge dominees-

paar). Eva 

had ons uit-

genodigd om koffie te komen drinken.  

We kregen eerst een rondleiding over hun nieuwe 

domein. Een grote oude boomgaard, een onderaard-

se kelder onder een oude schuur en in het 300 jaar 

oude huis. 

Heel sfeervol maar ontzettend vochtig. 2 liter water 

zit er dagelijks in de vochtvreters. Hopelijk wordt 

dat op den duur beter. 

Eva had met pruimen gevulde heerlijke bollen voor 

ons gemaakt en die hebben we met smaak veror-

berd.  Hierna vervolgden we onze route door een 

prachtig stukje Transsylvanië. Ik was al een aantal 

keren lekker gemaakt met de hééééérlijke 

“kesselsoep” die je onderweg kon eten, maar helaas 

ging dat aan mijn neus voorbij. De meesten hadden 

genoeg aan de pruimenbollen en bovendien was het 

restaurant gereserveerd. 

Verder naar het dorpje met de openbare wasplaats 

en daarna naar het vrouwenklooster in Buru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nonnen waren hard aan het werk om een heel 

grote versiering van kettingen, ballen en andere or-

namenten te maken. Emmers vol moesten naar bo-

ven. Heel slim via een touw omhoog trekken1 

Vervolgens gingen we naar het klooster Dumbrava. 

In de nieuwe kerk waren de muren beschilderd met 

allerlei verhalen uit de Bijbel. Ongelooflijk wat een 

tijd en energie daar aan is besteed. Hoe ze dat ge-

daan hebben??? Ook de plafonds 

waren helemaal vol geschilderd. Ik denk dat ze wel 

vaak kramp in de nek hebben gehad. 

Na nog een stukje rijden was de cirkel rond en wa-

ren we moe maar voldaan weer terug in Stâna de 

Mures.  

 

Riet . 
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VERSLAG ROEMENIEREIS VAN GERT EN 

HETTY BOERSMA 

Vrijdag 12 oktober om 6.00 uur zijn we met een volle 

Ford bus, geweldig gesponsord door de Ford garage in 

Harderwijk, vertrokken naar Roemenië. 

Elk plekje was benut met weer veel spullen. Voor het 

schooltje en de kinderbijbelweek mooie knutselmateria-

len gekregen van de Grote kerk. Veel incontinentiemate-

riaal en van mijn eigen actie op Facebook en familie en 

vrienden een mooie hoeveelheid handdoeken, crocks, 

uiercrème, handzeep, hagelslag en stroopwafeltjes. 

Prachtige omslagdoeken gemaakt door Anneke uit onze 

gemeente. Mooi om zo als PKN, Petrakerk en Grote 

Kerk in Harderwijk de kerkmuren te laten vallen en ge-

zamenlijk voor de mensen in Stina de Mures, Gabud en 

Copand wat te betekenen. Zondag was er een herden-

kingsdienst waar oud predikanten en mensen uit Dres-

den ook bij waren. Renate een vrouw uit Dresden die 

vanaf het eerste uur bij deze hulp in Roemenië betrok-

ken is geweest, is in het voorjaar overleden en in het 

bijzijn van haar zoon, is zij tijdens de dienst herdacht. 

Bijzonder om hier bij te mogen zijn en het werd een 

feestelijke dag. 

Omdat ik zelf steeds meer last kreeg van hoesten en pijn 

tussen mijn schouderbladen bedacht Suzie zich niet en 

belde met dr. Stoean, een arts in Ocna Mures waar ze 

heel veel contant mee heeft. En zo werd ik op zondag-

avond in het huis van de “Vrouw Dokter” in haar slaap-

kamer onderzocht. Ook dat kan in Roemenië ☺  Bron-

chitis was de conclusie en met flink wat pillen en advie-

zen gingen we weer terug. Zowel Suzie als de dokter 

waren zeer met me begaan en er werd zelfs door de dok-

ter na een paar dagen nog terug gebeld met de vraag hoe 

het met me ging. Want ja voor de Hollanders moet goed 

worden gezorgd. 

De pakketten stonden klaar met 2 liter olie, 2 pakken 

suiker, koffie, rijst, vermicelli ,paté, chocolaatjes sham-

poo, waspoeder, zeep en afwasmiddel. (zie foto) 

Maandag gin-

gen we begin-

nen met het 

uitdelen van 

de voedselpak-

ketten en bij 

alle mensen in 

de dorpen langs. Mooie ontmoetingen, hartverscheuren-

de situaties, blije reacties en bijzondere mensen hebben 

we iets extra’s mogen geven in hun zware bestaan. Ook 

al valt het leven hen vaak zwaar, een groot vertrouwen 

op God maakt dat het voor hen enigszins dragelijk is. En 

onze komst gaf ook een beetje afleiding in hun vaak 

eenzame bestaan. We werden steeds heel gastvrij ont-

vangen en van het weinige wat ze hebben willen ze nog 

graag met ons delen. Dus met eieren van hun kippen en 

walnoten van hun bomen en eigen gestookte palinka 

weer terug naar ons verblijf in het gemeenschapshuis in 

Stina.  

Donderdag eerst het schooltje in Gabud bezocht . 

De kindertjes kregen allemaal een leuk setje met panne-

tjes en allerlei knutselmaterialen. Ze begonnen gelijk 

leuk met strijkkralen te spelen en de juf was blij met zo-

veel extra spullen. Wat over was wordt door de dominee 

gebruikt bij de kinderbijbelweek voor volgend jaar. In 

de middag zijn we nog naar de zigeunerfamilies geweest 

waar we kleding en kinderwinterjassen en wat lekkers 

voor de kinderen hebben gebracht. Wat een trieste leef-

omstandigheden hebben deze mensen. En o zo moeilijk 

om daar wat in te kunnen veranderen. Maar toch konden 

we er met elkaar een beetje een feestje van maken. En 

een paar mooie ballen geeft ook voor deze kinderen 

weer wat mogelijkheden om te spelen en hun leven iets-

je blijer te maken. Op vrijdag nog een uitstapje om wat 

meer van dit mooie land te zien. En avonds een af-

scheids bbq bij Suzie en Arpad. Zaterdagochtend 20 ok-

tober zijn we om 7.00 uur weer vertrokken en hebben 

we afscheid genomen van elkaar. Na een goede vlotte 

reis kwamen we op zondagmiddag weer veilig aan in 

Harderwijk. Blij en dankbaar kijken wij terug op weer 

een mooie, bijzondere reis. En ook doet het je weer ex-

tra beseffen in welke grote rijkdom wij leven. Laten we 

de mensen in Stina de Mures en de andere dorpen niet 

vergeten en zorgen dat we via allerlei acties de nodige 

financiële ondersteuning kunnen geven en we ook 2x 

per jaar deze mensen te kunnen bezoeken en ondersteu-

ning geven. 

met vriendelijke groet, Gert en Hetty Boersma 
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http://www.administratiekantoormak.nl 

Het kantoor waar uw administratie, jaarrekening en fiscale vraagstukken 

door ervaren medewerkers, betrouwbaar en betaalbaar wordt verzorgd. 
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REPARATIEVERSLAG 
door Riet Kombrink 

 

Na de voorjaarsreis naar Roemenië was Gerrit 

( mijn echtgenoot) eigenlijk niet plan om in het na-

jaar weer te gaan. 

In de loop van de nazomer kwam echter een roep 

om hulp. 

Beide tractoren, zowel de Deutz als de John Deere, 

hadden het begeven. 

Na veel heen en weer contact met Arpad, via Henk 

Venema en de dochter van 

Arpad ,Iildiko, kwamen er digitale foto’s ( uit een 

onderdelenboek) van de onderdelen die stuk waren. 

Wat bleek: van de John Deere was de koppeling 

van de aftak as kapot en de fusee versleten. 

Vertwijfeld riep Gerrit: “Daar begin ik niet aan! 

Dan moet de hele cabine er af maar ook de hele 

tractor doormidden, met alle werk dat er aan vast 

zit.” 

Na een paar slapeloze nachten, (hoe kan ik toch 

helpen)  en een aantal telefoontjes met broer Jan 

( expert op dit gebied) besloot Gerrit er toch aan te 

beginnen, samen met Pischta een Roemeen. 

Durk en Ieke zouden dan de Deutz onderhanden 

nemen. 

Arpad en Pischta hadden de cabine er al afgehaald 

( een klus op zich). 

Zodoende kon er op maandagmorgen meteen be-

gonnen worden. 

Het werk vorderde gestaag, soms moest er nog 

weer met broer Jan gebeld worden, om achter be-

paalde truukjes te komen, die soms nodig zijn om 

verder te komen. 

Uiteindelijk is het gelukt! En waren meteen de kop-

zorgen en de maagpijnen verdwenen. 

 Helaas hadden Arpad en Pischta de bekabeling  

van de cabine niet goed gemerkt waardoor dat pro-

bleem nog opgelost moet worden. 

Ondertussen was de Deutz keurig door Durk en Ie-

ke gemaakt. 

Ook van de kop-eg werden de versleten onderdelen 

vervangen en was er nog tijd voor een aantal kleine 

klussen. 

Al met al een heel goede week met een hoop resul-

taat. 

 

Riet Kombrink 
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Wat er ook voor klus gedaan moet 

worden …. repareren en afstellen 

van rolstoelen of zorgen dat de wc 

weer functioneert het wordt ge-

woon gedaan. 

Wat is er door de mannen  en 

vrouwen in deze herfstweek kei-

hard gewerkt om alle klussen ge-

daan te krijgen en wat een voldoe-

ning dat het gelukt is 
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Onze activiteiten in de laatste maanden van 2018 en in 2019 
Als leden van de werkgroep blijven we hard aan het werk om de zo broodnodige financiën te genereren. 

Uw financiële of deelnemende hulp, bijvoorbeeld bij de speculaasverkoop, is daarbij evenwel onmisbaar om 
te kunnen blijven doen wat het doel van de werkgroep is, het verbeteren van de levensomstandigheden van 
de mensen in Stina, Copand en Gabud. 

 

Kerstpost         medio december 2018 

Kerstmarkt in de Regenboog       15 december 2018 

Worstverkoop         20 en 27 januari 2019 

Verkoop paasbroden        17 en 24 maart 2019 

Gezamenlijke vergadering Stina, Dresden en Harderwijk in Dresden  15 en 16 juni 2019 

Voorjaarsreis         maart/april 2019 

En weer Speculaasverkoop in eerste week     november 2019 
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In december zullen wij weer graag Uw kerstpost in Harderwijk en Hierden  verzor-
gen. 

Voor 0,40 eurocent per poststuk brengen wij uw post tijdig dus uiteraard vóór de 
kerstdagen 

 op de plaats van bestemming.  

 

De allerlaatste dag om u uw kerstpost in te leveren is: 

15 december 
 

Hieronder de namen en adressen waar u uw kerstpost kunt inleveren. 
 

Erika van Hoek    Muidenpad 14  
Dik Veenendaal    Jan van Nassaupark 5  
Gerard van Boven    Grevenhofsweg 8 HIERDEN  
Henk Venema    Laan der VN 6  
Hendrik Hoogendoorn   Stationsplein 46  
Hetty Hagen    Volendampad 5  
Iet Talsma     Trumanlaan 35  
Maaike v.d. Wal    Maltezerlaan 6 
Gerrit Hoeve    Provenierslaan 3  
Fam. Kornet    P.C. Hooftplein 49 
Fam. Dekker    Herman de Manstraat 25 
Familie Stinissen    Kortekamp 42     
Henk Grosman    Trombonedreef 16  
Durk Reitsma    Fagotdreef 71  
Kerstmarkt     De Regenboog  
Hetty Boersma    Veldkersmeen 88 


