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“Laat de kinderen tot Mij komen” (mei)
Deze woorden van Jezus ervaar je als een werkelijkheid, als 
er tientallen kinderen naar de kinderclub komen. Samen 
met broeder Pavel organiseren we elke week een middag 
voor de kinderen. 

Een moment van samen zingen, samen luisteren naar het 
Bijbelverhaal, maar ook samen een spelletje doen.  Gewel-
dig om juist met deze groep in Ungurei bezig te zijn. Tevens 
ook een hele mooie manier om met ouders in contact te 
komen. “Tantie Marjan, veniţi să viziteze în casa mea”. Marjan 
kom je op bezoek in mijn huis? En zo gaan we na de club op 
bezoek bij 3 zusjes. Wat een vreugde voor hen als we bij hen 
thuiskomen. Moeder is thuis en verteld ons dat papa werkt 
als schaapsherder en zo toch voor zijn gezin kan zorgen. 

Hope & Serve music
Zaterdagavond 4 juni heeft Christian Verwoerd een concert 
verzorgd voor Hope & Serve. Het kerkgebouw van 
Schoonrewoerd bleek een prachtige plek te zijn waar we 
elkaar konden ontmoeten, samen zingen en genieten van 
de mooie liederen. De opkomst was echt overweldigend en 
ging onze verwachting te boven. Bijzonder om met zo veel 
jongeren en ouderen samen God te loven en Hem groot te 
maken. Voor ons ook heerlijk om te kunnen vertellen dat we 
enorm genieten van het werk in Roemenië. Ontzettend �jn 
om met zoveel mensen iets van onze passie te kunnen 
delen. Na a�oop van de avond was iedereen het erover eens 
dat dit zeker een vervolg mag krijgen. Een ieder geweldig 
bedankt dat u en jij er was en zo ons werk mee mogelijk 
maakt.

Woning MIVA vriendelijk (mei)
MIVA??? Wat is dit nu weer denkt u. Minder Valide. In april 
was Jan samen met Arie van der Stelt op bezoek geweest in 
Ungurei. Ze zijn toen in contact gekomen met het echtpaar 
Ivan en Maria. Een echtpaar van rond de 60 jaar. Ivan is door 
een beroerte éénzijdig verlamd geraakt. Hierdoor ligt hij 
bijna alle dagen op bed en zijn vrouw verzorgt hem. 
Een rolstoel zou een uitkomst geven maar de ‘woning’ was 
totaal ongeschikt hiervoor. 
Een aarde vloer, met wat zeil erop als vloerbedekking, hoge 
dorpel bij de deur. Met een aantal broeders van de kerk zijn 
we aan de slag gegaan. Een soort Home Make-over. We 
verhuisden de familie naar elders en begonnen met de klus. 
Oude vloerbedekking er uit, en toen was ook zichtbaar dat 
ze regelmatig viervoetige gasten op bezoek hadden. 
Nieuwe betonvloer, laminaat in het kamertje en plavuizen 
in het halletje en alles gelijkvloers. En zo was de woning 
MIVA vriendelijk. 
Bij de voordeur maakten we nog een terras met een heuse 
overkapping. Wat een vreugde toen Ivan en Maria thuiskwa-
men en we Ivan met de rolstoel naar binnen reden. 
Tranen van ontroering, woorden van dank aan ons maar 
vooral woorden van dank aan onze God!!

En ook bij ons verwondering dat we met deze eenvoudige 
aanpassingen, hun leven een nieuwe glans mogen geven. 
En natuurlijk danken we u ook voor uw �nanciële steun, 
mede hierdoor is het voor ons mogelijk om dit werk te 
kunnen doen. 
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Het varkenshotel
Hope & Serve is meer dan alleen eerste hulp. Door tussen de 
mensen te staan ontdek je wat hun noden en zorgen zijn.  
We willen meer dan alleen eerste hulp bieden en dat bracht 
ons op het idee om te zorgen dat Ivan en Maria een varken 
kunnen houden. Het oude varkenshok leek eerst wel bruik-
baar, maar bij nader onderzoek bleek dat de staat zo slecht 
was dat de bewoner zo zou kunnen ontsnappen. En voor we 
het wisten, stonden we samen te timmeren en beton te 
storten, haalden we een paar potten verf en zag alles er na 
een paar dagen weer als nieuw uit. 
Maar zonder een varken zou ons project niet geslaagd zijn. 
In het naburige dorp Roşia de Secaş zouden varkens te koop 
zijn. En inderdaad op het tweede adres was het raak en kon 
de koop worden gedaan. En natuurlijk wel eerst wat hand-
jeklap want de vraagprijs was aan de ruime kant.
Zo landde in het varkenshotel de eerste gast. Juist voor Ivan 
en Maria een mogelijkheid om in november de diepvries te 
vullen en te zorgen voor een wintervoorraad.

Na vier jaar…..
Ze hadden de deur maar dicht gedaan, ach er waren 
eigenlijk geen kerkgangers meer. En zo gaat het op 
vele plekken in Nederland ook helaas. En toch, wij 
geloven in een God van wonderen. Ook al hebben 
wij de deuren dicht gedaan, Hij kan ze openen en 
Zijn kerk weer vol maken. 
Zo mochten we op zondag 12 juni jl. de kerk weer vol 
zien. Huis aan huis hebben we uitnodigingen 
uitgedeeld en waar de mensen aanwezig waren 
uitgenodigd om naar de dienst te komen. 
De muzikanten en vertaler waren op tijd aanwezig, al 
kon je dat niet van elke kerkganger zeggen. Maar wat 
waren wij dankbaar en verwonderd, Gods kerk 
begint opnieuw. We gaan op zoek naar moge-
lijkheden om deze diensten wekelijks te kunnen 
houden. Bidt u mee voor de kerk van Ungurei?

Even iets over ons zelf
We beginnen ons steeds meer thuis te voelen in 
Ungurei. Als we er zijn, lopen er zo maar drommen 
kinderen om ons heen (als ze niet op school zijn 
natuurlijk). We leren steeds meer mensen kennen en 
komen we meer over hun situaties te weten. We 
voelen ons welkom in Ungurei. Maar meer nog, we 
zien dat God ons in Ungurei heeft gebracht en we in 
deze plek mogen dienen. We zouden graag u laten 
ervaren hoe het ‘voelt’ om samen als man en vrouw 
te werken in deze omgeving. ‘t Is ons soms te 
wonderlijk, dat we met onze gaven en talenten 
mogen dienen op deze plek.  
Wonderlijk dat we dit samen 
mogen doen en zien dit als een 
zegen van God in wie we ons 
verbonden weten. We hebben een 
God van verrassingen. En wanneer 
we geloven dat Hij de Regisseur is 
van je leven zal Hij je verrassen. En 
zo ontdekken we steeds meer Zijn 
trouw en liefde aan ons.   

Dank voor:
• De zegen die we mochten en mogen ervaren 
• De hulp die we konden bieden
• De financiële mogelijkheden 
• Gastvrijheid van Pavel en Daniela

Bid voor:
• Gods leiding om de juiste mensen te helpen 
• Voor Ivan en Maria, dat ze vooral de 
  vreugde van God mogen vinden  
• Het kinderwerk dat wekelijks wordt
  gehouden in Ungurei 
• Dat de Kerk mag gaan wortelen en groeien 
  in Ungurei 
• Blijvende financiële middelen 
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