
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelisten Henk en Diny Herbold 

Bijzonder verslag van onze jaarlijkse Roemenië-reis 

Inleiding  

God heeft ons beide een herdershart gegeven. Dat wil zeggen, we hebben het diepe 

verlangen om mensen in de knel te helpen en vooral de weg naar Jezus te wijzen, want dat is 

natuurlijk altijd de oplossing. In de jaren dat we nog voorgangers van een gemeente in ons 

land waren, hebben we ook altijd getracht om er te zijn voor mensen in nood, te helpen 



waar mogelijk. Dat was de kracht van onze bediening.  We zijn feitelijk nu nog steeds op 

dezelfde manier bezig, want de passie die God ons toen gaf is 

niet verdwenen. God bracht ons jaren geleden naar 

Roemenië en gaf ons gewoon de opdracht om te gaan 

helpen. De Heer gaf ons tegelijk een grote bewogenheid voor 

de vele armen in dit land. We voelen ons echt geroepen om 

naar plaatsen te gaan waar de armen leven. We willen daar 

zijn waar Jezus ook naar toe zou gaan, waar mensen in nood 

zijn en hulp nodig hebben. We hebben tegen de Heer gezegd 

te willen gaan, waar Hij ons ook zendt, mits Hij ons ook de 

middelen zou geven om te helpen. We kunnen zeggen dat de 

Heer ons altijd in alles voorzien heeft, waardoor we tot op 

heden heel veel mensen konden helpen, dus zo ook dit jaar. 

Onze zendingsreis in 2019 was opnieuw zeer gezegend door de Heer. Al in de voorbereiding 

zagen we de bevestiging van de Heer dat we opnieuw mochten gaan op zendingsreis. 

 

Tijdens de verschillende samenkomsten, vlak voor onze reis, werden we vaak door de 

gemeente gezegend voor het werk wat we gingen doen. Dan was er ook regelmatig een 

bemoedigend woord van de gemeente voor ons. Iemand zei ons in een woord van de Heer, 

dat we deze keer op bekende paden zouden gaan, waar we al eerder geweest waren. In die 

zin zou het dus makkelijker voor ons zijn. Maar we zouden deze keer ook de vruchten gaan 

zien, van het werk wat we al zoveel jaren hebben mogen doen, een soort oogsten dus. Zulke 

woorden doen ons goed, we begrepen het nog niet direct, maar tijdens de reis werd het ons 

duidelijker.  

Dit werk is vanaf het begin wel vooral een gebedswerk 

geweest. We wilden niet automatisch ieder jaar gewoon 

doorgaan met het werk in Roemenië, maar we willen het 

steeds weer in gebed aan de Heer voorleggen. Hij heeft de 

leiding, we zijn volledig afhankelijk van Hem, die ons 13 jaar 

geleden zelf de opdracht had gegeven om dit werk samen te 

gaan doen. We zijn er dus niet uit onszelf mee begonnen, 

maar het begin was de Heer. Hij is degene die ons leven leidt. 

Enige tijd geleden mochten we gedenken dat we inmiddels 

meer dan 40 jaar in de dienst van God zijn. Daarvoor krijgt 

God alle eer, Jezus droeg ons door alles heen. Ook toen het 

moeilijk ging en we dachten het te moeten opgeven, was 

Jezus daar om ons weer nieuw moed en kracht te geven. Hij heeft echt zelf alle deuren voor 

ons geopend. Geen enkele organisatie of gemeente heeft dat voor ons hoeven doen, het 

was de Heer zelf. Om die reden kunnen we met overtuiging zeggen dat Jezus onze 



werkgever is. We zijn door genade in Zijn dienst gekomen en het werken voor Jezus is 

inmiddels ons leven geworden. We kunnen niet anders en we willen niets anders.  

Dit jaar mochten we dus samen voor de 13
de

 keer op zendingsreis gaan naar Roemenië. Onze 

stichting werkt al ruim 29 jaar in Oost Europa, maar de laatste 13 jaar heeft God het mogelijk 

gemaakt om samen steeds op reis te gaan.   We hebben vooral een hart voor kinderen, we 

willen ze een kans bieden op een beter bestaan. Dat doen we 

door voor ze te bidden, hen onderwijs te geven, maar ook 

door hen verder de helpende hand te bieden. Het is 

opmerkelijk dat Jezus ook altijd oog had voor kinderen. In de 

Bijbel lezen we dat Jezus het niet goed keurde toen Zijn 

discipelen op een dag de kinderen met hun moeders wilde 

wegsturen. Ze maakte waarschijnlijk te veel herrie en men 

meende dat Jezus voornamelijk aandacht zou hebben voor de 

volwassenen. Maar ze maakte een grote fout, lees Mat.19:14, 

Jezus had juist aandacht voor kinderen en daarom willen we 

dat ook hebben. In Roemenië zijn nog veel grote gezinnen die 

in krotten leven, zonder behoorlijk sanitair en zonder hulp is 

er ook geen mogelijkheid voor een behoorlijk scholing voor de kinderen. Dat betekent, geen 

hoop voor de toekomst. Helaas doet de overheid in Roemenië, er nauwelijks iets aan, maar 

God is ze niet vergeten. We willen juist kinderen die geen kant op kunnen, een kans geven.  

Zoals elk jaar beproeft de Heer ons geloof en vertrouwen in Hem. 

Toen we jaren geleden besloten om de kosten te gaan betalen 

van de kinderen in het sociaal centrum in Oradea, was dat voor 

ons als op water wandelen. We hadden het geld helemaal niet en 

er waren ook nog geen mensen die ons wilde helpen met dit 

werk. Maar we voelde het allebei als een opdracht van God aan 

ons. In de Bijbel lezen we dat de discipelen ook zo’n onmogelijke 

opdracht van Jezus kregen. Ze hadden 5 broden en 2 visjes en 

Jezus zei dat ze daarmee een schare van 5000 mensen moesten 

gaan voeden. Jezus had letterlijk tegen hen gezegd “geven jullie 

hen maar te eten”, lees maar in Joh.6. Toen hebben de discipelen iets gedaan dat wij ook 

nog ieder jaar moeten doen. Ze hebben het weinige wat ze hadden in Jezus handen gelegd 

en toen gebeurde er een wonder. Het weinige wat ze hadden raakte niet op en ze konden 

maar blijven uitdelen en tenslotte hadden ze dus wel genoeg om iedereen te voeden, sterker 

nog ze hielden over. Wij maken het ieder jaar weer mee. God vermenigvuldigt alle giften die 

binnen komen via onze stichting. Ieder jaar staan we weer verstelt van dat we toch weer 

genoeg hebben om alle kosten te kunnen betalen. Dit jaar was ook nog de verwarming van 

het centrum aan vervanging toe. Bij elkaar was het een behoorlijk bedrag. We hoorde het in 

onze vakantie en toen hebben we direct samen gebeden. Na het gebed hebben we een 

besluit genomen en in geloof al aan de medewerkers in het centrum laten weten, dat we de 



kosten hoe dan ook zouden gaan betalen. Wat konden we anders doen? We konden ook 

niet zeggen vervang die verwarming maar niet, met als gevolg dat de kinderen en alle 

medewerkers deze winter in de kou zitten. De winters zijn in Roemenië enorm koud, met 

soms wel 20 tot 25 graden vorst.  We hadden gewoon geen 

andere keus dan het ook nu weer met God te wagen. En ja, ook 

nu heeft de Heer ons niet beschaamd doen staan. Al vrij snel 

daarna, kwam het geld via enkele extra giften binnen. Al deze 

dingen bemoedigen ons en geven ons vertrouwen om door te 

gaan.    

We danken de Heer voor de vele sponsors die Hij ons heeft 

gegeven, om alle kosten te kunnen betalen. Het betreft hier o.a. 

de schoolkosten voor de kinderen, kleding en schoenen, 

voedselpakketten voor de armen. We hebben samen God weer 

gedankt voor Zijn liefde en genade.  

Nog meer zijn we dankbaar voor de vele trouwe maandelijkse sponsors, dus het hele jaar 

door. Zij helpen ons om de maandelijkse kosten, zoals de dagelijkse warme maaltijd voor de 

kinderen te kunnen betalen. 

Onze zoon en dochter, met hun gezinnen, wonen vlak bij ons in de buurt en zijn ook een 

grote zegen voor ons. Met alles zijn ze bereid om te helpen met de 

voor- bereidingen van onze jaarlijkse zendingsreizen naar 

Roemenië. Zonder hun hulp was het absoluut niet mogelijk om het 

werk op deze schaal te blijven doen.  

Nog even een opmerking die we ieder jaar doen. In ons eigen land 

reizen we nog steeds, elke week naar verschillende gemeenten om 

te dienen. Als u in de mogelijkheid bent en ook belangstelling 

heeft om ons eens uit te nodigen, laat het ons weten. We komen 

graag naar u toe. We gaan samen met u kijken wat mogelijk is en 

we komen daar meestal wel uit.  

Zie voor meer info www.volle-evangelie-boodschap.nl. 

We werken in Roemenië ook veel onder Roma zigeuners, het is vooral belangrijk dat juist de 

kinderen van deze mensen een kans krijgen op een normaal bestaan en dus uit de armoede 

kunnen komen. Bijvoorbeeld, net buiten de Roemeense stad Oradea vinden we enkele 

kleine zigeuner dorpen met honderden zigeuners.  

Deze plaatsen lijken meer op een Afrikaanse sloppenwijk dan een stadsdeel binnen de 

Europese Unie. We gaan er elk jaar heen om te helpen. Als we er aankomen zien we een  

nogal provisorisch aandoende verzameling hutjes en huisjes, vaak met plastic en geen 

normaal glas in het raam.  



Om een voorbeeld te geven, even iets over een arme vrouw die altijd naar onze Bijbelstudies 

in het centrum, in Oradea komt. Ze leeft in een enorme moeilijke situatie in een huis van 

leem, zonder behoorlijk sanitair, geen water in huis etc.. Ze heeft 5 kinderen en haar man 

heeft onregelmatig werk, d.w.z. ook vaak niet. Daarbij heeft ze ook nog de zuster van haar 

man in haar huisje genomen, omdat ze anders op straat zou moeten leven. Ze moeten 

zichzelf en ook de kleding, wassen in de rivier. Vroeger had ze wel een behoorlijk huisje, 

maar daar moest ze weg omdat er een weg werd aangelegd, sinds dien leeft ze in een krot, 

zie foto. Niet te geloven maar waar, ze moet er ook nog 100 euro per maand huur voor 

betalen. We denken dat het meer voor het gebruik van de grond is, dan voor de huur van 

het krot. Maar ze heeft Jezus lief. Ze kan niet lezen of 

schrijven maar komt altijd trouw naar de Bijbelstudie. Ze 

doet, ondanks alles moeite om schoon gewassen en met 

schone kleren naar het centrum te komen. Dat geldt 

overigens ook voor haar kinderen die ook op het 

centrum zijn. Dit is de enige kans dat de kinderen 

hebben om naar school te kunnen gaan en dagelijks een 

warme maaltijd te kunnen hebben. Wat een zegen om 

haar te mogen helpen. Diny heeft haar enkele jaren 

geleden zelf naar de Heer mogen leiden. 

Veel van de mensen die daar wonen, hebben geen of 

nauwelijks scholing gehad en daarom weinig of geen kans op 

een normale baan. Daarbij worden Roma zigeuners in 

Roemenië ook nog gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Het 

gevolg is dat men vaak op straat leeft of maar wat rond 

hangt bij huis en soms probeert men iets te eten te vinden 

op de vuilnisbelt van stad. Ten tijde van het communisme 

werkten ze deels nog in fabrieken. Maar veel van die 

fabrieken zijn na de revolutie gesloten en daarna zijn ze zo’n 

beetje aan hun lot overgelaten door de autoriteiten. 

We doen wat we kunnen om vooral de kinderen kansen te  

bieden. Daarom is er elk jaar ook een behoorlijk bedrag aan geld nodig, om bijvoorbeeld alle 

schoolkosten te kunnen betalen van deze kinderen. Zodat die kinderen behoorlijk naar 

school kunnen en een kans hebben op een normale toekomst.  

Een onderzoek heeft aangetoond dat alleen al in Roemenië 400.000 kinderen zijn die niet 

naar school kunnen. Natuurlijk is hetgeen wat wij doen, daarmee vergeleken, maar heel 

klein. Maar iemand schreef ons dat het werk wat we mogen doen, zich als een olievlek zal 

gaan uitbreiden, d.w.z. dat de kinderen die wij nu helpen, straks weer instaat zullen zijn om 

anderen te helpen. Trouwens God vraagt niet meer van ons, dan dat we doen wat we 

kunnen. Als alle kinderen Gods zouden doen wat ze kunnen, dan zouden we een groot deel 



van de armoede in de wereld kunnen oplossen. De Bijbel zegt in Galaten 6:9 “Laten we niet 

moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij 

niet verslappen”.  

We willen de kinderen niet alleen naar school sturen, maar ook aankleden en zorgen dat ze 

dagelijks een warme maaltijd krijgen. Allemaal normale dingen voor ons, maar niet in Oost 

Europa.  Belangrijk is het natuurlijk ook dat ze het evangelie horen, zodat ze een keus voor 

de Heer Jezus kunnen maken. 

Voorbereiding voor de reis. 

De verdeling en controleren van de kleding, het sorteren van de schoenen en het inpakken 

van alle goederen, wordt ons eerlijk gezegd elk jaar zwaarder. Zoals gezegd, zonder de hulp 

van onze kinderen en kleinkinderen, plus enkele vrienden, zouden we het niet redden. 

Vooral onze dochter helpt ons met het sorteren en verpakken van de goederen en onze 

zoon, schoonzoon, kleinkinderen en vrienden, helpen veel met het sjouwen van de goederen 

en het laden van de bus. 

Voor de duidelijkheid zeggen we het nog maar weer eens. 

Wat betreft het werk onder de kinderen van het Sociaal 

Centrum in Oradea, waar we elk jaar een tijd naar toe gaan. 

Het centrum staat onder de verantwoording van de 

Roemeense stichting "Fundatia Est Europa". Wij hebben een 

officiële support overeenkomst met hen, we zijn dus partners 

in het werk voor de Heer. Daarvoor is een overeenkomst 

getekend, waarin staat dat wij als stichting de intentie 

hebben om voor een aantal belangrijke dingen zorg te 

dragen, zoals de kleding, de schoenen van de kinderen, de 

dagelijkse maaltijden en de schoolkosten. Maar er is meer, zo 

betalen we vanuit onze stichting bijvoorbeeld ook de stookkosten van het centrum, de 

elektriciteit rekening en nog andere dringende zaken. Zoals al 

gezegd, dit jaar een hele nieuwe verwarming voor het gebouw, 

inclusief verwarmingsketel, het ging om een bedrag van meer dan 

5000 euro. Uiteraard kunnen we dat niet alleen doen, maar 

dankzij vele bewogen mensen die ons regelmatig steunen met 

een gift. Aan het Sociaal Centrum in Roemenië, is ook een 

evangelie gemeente verbonden, waar we een aantal keren per 

jaar dienen met Gods Woord. Maar daar blijft het ook weer niet 

bij, want we hebben te maken met mensen die in diepe armoede 

leven en vaak na de diensten met hun noden naar ons toekomen. 

Natuurlijk kunnen we lang niet iedereen helpen, maar we doen 

weer wat we kunnen, zo delen we ook elk jaar voedselpakketten uit aan de arme bevolking. 



En als er ruimte voor is, helpen we ook vanuit ons noodfonds. Vooral als er sprake is van 

schrijnende situaties, zoals de huisuitzetting van een heel gezin. Overigens, wat zou u doen, 

als een heel gezin met kinderen in de winter op straat gezet wordt, omdat ze de huur niet 

meer kunnen betalen? Ook hoorde we dat de huur van veel goedkope sociale 

huurwoningen, in de afgelopen jaar 3 maal zo hoog geworden 

zijn, jawel u leest het goed. Nu zijn het vaak geen behoorlijke 

woningen, zie foto, maar de arme bevolking is toch op deze 

woningen aangewezen. Zonder deze mogelijkheid leven ze dus 

op straat. Het salaris van de mensen is in de afgelopen jaren 

nagenoeg gelijk gebleven, maar de huur is wel 3 keer zo hoog 

geworden. Het gevolg is vaak huurschulden met de dreiging van 

huisuitzettingen. We proberen dat steeds te voorkomen, al blijft 

het natuurlijk moeilijk.  

Daarnaast ondersteunt onze stichting ook het werk van enkele 

Roemeense evangelisten die vaak pionieren in kleine gemeenten, onder arme mensen. We 

helpen ze met een maandelijkse bijdrage of met een eenmalige bijdrage in de kosten.  

Bidden voor onze reis. 

God heeft ons vrienden gegeven in de dienst van God, dat wil zeggen, mensen die achter ons 

werk willen staan met gebed en zo mogelijk met financiële steun. Zo is er een gebedsgroep 

in Nieuwegein die regelmatig voor ons bidt en ons daar ook over bericht. We kunnen 

gebedspunten met hen delen en zij bidden daar voor op de gebedsavonden, dus ook tijdens 

de reis. De groep is spontaan begonnen om voor het werk te bidden en dit ontroert ons 

enorm. 

Maar er zijn ook (volle evangelie en evangelie) 

gemeenten die ons graag zien komen en ons steunen. 

Een aantal gemeenten hebben ons meerdere malen 

gezegd, dat ze ons inmiddels gewoon beschouwen als 

lid van hun gemeente. Uiteraard ervaren we dat als een 

grote zegen voor ons, we staan niet alleen, om ons 

heen zijn mensen die ons steunen.  

We ontmoeten op verschillende plaatsen mensen die om ons heen willen staan. Met die 

mensen samen vormen we zeker ook het lichaam van Christus en we voelen dat we daar 

juist midden in staan.  

Zo denken we in het bijzonder terug aan de fijne dienst op 4 Augustus in de familiekerk de 

Bazuin in Nieuwegein. Er is speciaal met ons gebeden en veel mensen hadden een 

bemoedigend woord van de Heer voor ons. Een zuster kwam spontaan naar voren en gaf ons 

een tekst uit Psalm 23:5b “Gij zalft mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over…”. Ze zei ons 

dat de Heer ons niet alleen geestelijk maar ook in goederen, overvloedig wil zegenen, zodat 



we genoeg hebben om uit te delen onder de armen. Wat een grote God dienen we toch. Na 

het gebed werd er ook een collecte aangekondigd voor ons werk. Iedereen die daar aan 

bijdroeg, dank u wel. In het bijzonder danken we de Heer. 

We denken ook terug aan de zeer gezegende 

samenkomst in Enschede op 18 Augustus, in de Silo 

Church. Daar werd zoals altijd ook voor onze reis 

gebeden. Er waren weer verschillende bemoedigende 

woorden vanuit de gemeente. We voelde ons gesterkt en 

gedragen, God zal met ons gaan. Iemand zei ons, dat 

onze bediening nog impact zal hebben in de komende 

jaren, omdat we ook met kinderen werken en zij zijn de 

nieuwe generatie.   

Op 27 Augustus, de laatste zondag voor ons vertrek, werden we ook uitgezegend in een 

speciale gebedsgroep van vrienden te Alphen aan de Rijn. De gehele groep kwam om ons 

heen staan en velen baden daar spontaan voor ons en ook werden we bemoedigd met 

woorden uit de Bijbel. Opnieuw zagen we, dat we niet alleen staan in dit werk, maar dat er 

lieve broeders en zusters zijn in verschillende gemeenten, die achter het werk staan. 

Sommige vrienden stuurde ons nog in de laatste week, of zelfs tijdens de reis, een Bijbeltekst 

of een andere bemoediging.  

In het deel van Roemenië waar we als stichting actief zijn, leven heel veel arme families in 

moeilijke omstandigheden. De werkeloosheid is groot en in heel veel gevallen hebben 

hardwerkende ouders niet voldoende inkomen om hun gezin te onderhouden. We willen 

deze mensen niet vergeten, voor hen konden we ook dit jaar 

weer 80 voedselpakketten laten maken van 35 euro per stuk 

(zie foto). Dank u wel als u daar financieel aan heeft mee 

geholpen. De pakketten worden in Roemenië zelf gemaakt, 

met medewerking van het hele team van het sociaal 

centrum. Maar we moeten daarvoor wel maanden van 

tevoren al afspraken maken en natuurlijk ook geld sparen, 

zodat goederen op tijd ingekocht kunnen worden.  

Kort overzicht van de reis. 

Op zaterdag 31 Augustus werd met een heel team de wagen 

geladen en op zondag 01 September zijn we vroeg 

vertrokken. Samen hebben we, zoals altijd, de reis eerst opgedragen aan de Heer, want 

zonder de Heer kunnen we beter niets ondernemen. Diny bidt zoals altijd voor engelen 

rondom de wagen om ons te beschermen. Samen hebben we de Heer gedankt, voor de 

machtige bevestigingen die we steeds weer mogen zien op het werk wat we voor Hem 



mogen doen. De Heer sprak nog tot ons door een Woord uit Zacharia 2:5 waar de Heer 

beloofd dat Hij een vurige muur rond ons zal zijn en Zijn heerlijkheid in ons zal geven. 

Deze woorden bemoedigde ons, want er was best veel strijd geweest voor de reis. 

Lichamelijk ging het niet altijd zoals we wilden, ook werden we regelmatig beproefd in ons 

geloof waar het de financiën betrof. Maar uiteindelijk kwam er toch steeds uitkomst. We 

hoeven niet te vrezen, want God is als een vurige muur rondom ons. 

Dinsdag 3 September  

Na een voorspoedige reis kwamen we bij het centrum aan. De ontvangst door het team was 

weer enorm hartelijk. We vielen elkaar in de armen en 

samen dankten we God voor het weerzien en Zijn 

bewarende hand op heel de reis. 

Het sociaal centrum is verdeeld in een school voor 

kleuters, een dagcentrum voor de oudere kinderen. 

Daarnaast is het centrum verbonden met een evangelie 

gemeente. Nagenoeg alle kinderen die het centrum 

bezoeken, alsook de mensen die de gemeente 

bezoeken, komen uit de vele krottenwijken die er zijn in Oradea (zie foto). De armoede is 

daar nog steeds onvoorstelbaar, voor mensen zoals wij, die beslist leven in een relatief rijk 

land. 

Naast het werk onder de kleuters, worden de grotere kinderen begeleid op het dagcentrum. 

Ze gaan wel naar een gewone reguliere school, maar zijn om 13 uur al weer vrij. Ze krijgen 

dan behoorlijk wat huiswerk mee, maar kunnen dat in hun eigen 

omgeving niet maken. Deze kinderen leven met hun ouders in 

krotwoningen, (zie foto) waar de leef omstandigheden erg 

ongezond zijn. Het nodigt ook zeker niet uit om huiswerk te gaan 

maken en ze hebben ook geen ouders die hun daarbij kunnen 

helpen of stimuleren. Om die reden is het dagcentrum een 

uitkomst voor ze. Daar krijgen ze begeleiding en wordt er op hen 

gelet.  

Tevens krijgen alle kinderen daar dagelijks een warme maaltijd, 

die door onze stichting betaald wordt. Aan die maaltijden nemen 

vaak ook de moeders van de kinderen deel. De kosten van die maaltijden lopen echter 

behoorlijk op en we willen het toch graag blijven betalen. In feite is het helemaal niet duur, 

het gaat hier om ongeveer 720 euro per maand, maar bij elkaar toch weer moeilijk op te 

brengen. Mocht u het in uw hart krijgen ons daarmee te helpen, dan zijn we u enorm 

dankbaar. Het zou zo jammer zijn als we er op een dag mee moeten stoppen. Maar we 

leggen ook dit in geloof aan de Heer voor.  



Onze stichting betaalt tevens de schoolkosten van de kinderen, zoals schoolboeken en 

sportkleding. Ook de stookkosten van het centrum worden door ons betaald. Daarvoor 

wordt hout ingekocht, omdat het centrum nog steeds op hout stookt. Tegenwoordig stijgen 

de kosten van hout elke maand, het afgelopen jaar was men zelfs 

600 euro meer kwijt, dan andere jaren. Het varieert tussen de 

1400 en 1800 euro per jaar. Zonder onze hulp zit het centrum in 

de winter, echt in de kou en zou men het centrum dus gewoon 

moeten sluiten.  

Na een warme begroeting en een kort gesprek over het 

programma van deze week, is het gehele team met ons samen 

begonnen, om voedsel- pakketten te gaan maken voor de armen. 

Onze stichting betaalt weer de kosten voor deze pakketten. We 

doen dit omdat het hier gaat om arme mensen, die we graag 

willen helpen en we willen ze ook graag onze liefde tonen. Ons standpunt is dat het niet 

voldoende is om ze alleen het evangelie te prediken en vervolgens tegen hen te zeggen dat 

ze het zelf maar moeten uitzoeken. Een voedselpakket bestaat uit de volgende dingen, 

uiteraard in verschillende hoeveelheden: olie om te bakken, suiker, mais, pasta, meel, rijst, 

spaghetti, macaroni, tomaten saus, vermicelli, jam, boter, peper, paprika poeder, instant 

soep, kaas, cornedbeef, leverpastei, thee en zeep om kleding te wassen. 

Woensdag 4 September. 

We starten dus eerst met het uitdelen van voedselpakketten. De mensen staan in rijen voor 

het centrum om een, voor hen kostbaar pakket te halen. In 

ons land kunnen we ons dat niet voorstellen, maar sommige 

gezinnen hebben al maanden niets anders gegeten dan brood 

en aardappels en zien daarom met verlangen uit naar het 

pakket wat ze mogen komen halen. Eén voor één worden ze 

binnengelaten. We praten ook even kort met ze en horen dan 

van nog meer noden. Verzoeken om andere hulp, worden 

allemaal eerst met het team overlegd.  

Zoals elk jaar volgen hier nu enkele verhalen die we hoorden 

van de mensen, om u een indruk te geven. Uiteraard 

beperken we het om het allemaal leesbaar te houden. We 

noemen geen namen, dat doen we om de privatie van deze mensen nog wat te beschermen. 

(1) Een vrouw komt naar het centrum met haar twee kinderen. Ze is zelf doof geboren en 

kan ook niet spreken. In ons land zijn er ook genoeg van dit soort gezinnen, maar er is toch 

een verschil met Roemenië. Op hulp van de overheid hoeft men niet te rekenen. Haar man 

werkt hard, maar kan niet genoeg bij elkaar verdienen om de kosten bij elkaar te brengen 

voor bijvoorbeeld de dure scholing van de kinderen. De gehandicapte moeder heeft onlangs 



ook nog haar baan verloren en kan heel moeilijk weer aan het werk komen. Het gevolg is 

grote schulden voor huur en de energierekening. Ze wonen in een sociale huurwoning met 

echt alleen één kamer. Daarin slapen ze, eten ze, wassen ze, dus alles. De kinderen kunnen 

er geen huiswerk maken. Om die reden komen de kinderen naar het centrum, ze krijgen 

daar te eten, kleding en ze mogen op kosten van onze stichting naar school. Na schooltijd 

komen ze terug op het centrum en kunnen ze hun huiswerk daar onder begeleiding van het 

team, gaan maken. We hebben haar een bijdrage gegeven voor de kosten van hout voor de 

verwarming. De kosten van hout stijgen schrikbarend en vooral de arme bevolking is daarvan 

de dupé.  

(2) Een andere vrouw komt naar het centrum voor een voedselpakket. Ze vertelt beschaamd 

een schuld te hebben. Als we vragen hoe hoog die schuld is, dan horen we dat het om 300 

euro gaat. Voor ons is dat relatief een klein bedrag, maar voor deze mensen een enorme 

berg. In gesprek met haar vertelt ze 6 kinderen te hebben. Enkele kinderen had ze nu ook 

meegenomen. Haar man is 6 jaar geleden door een ongeluk overleden en ja, toen moest zij 

alleen voor 6 kinderen gaan zorgen. Dat was niet mogelijk en 

dus is ze met haar hele gezin weer bij haar ouders 

ingetrokken.  Het huis waar ze nu met haar ouders en haar 6 

kinderen woont, heeft 3 kamers en een heel klein kamertje 

wat ze gemaakt hebben van een deel van de keuken. Het is 

feitelijk veel te klein voor 9 personen, maar er is geen andere 

mogelijkheid voor haar en haar gezin. Ze heeft tot voor kort, 

nog kunnen werken in een fabriek, maar ze moest stoppen 

vanwege ernstige astma aanvallen. De werkomstandigheden 

in de fabriek waren namelijk niet goed voor haar. Om die 

reden is ook de schuld ontstaan, de inkomsten waren te 

weinig. Ze probeert wel weer ander werk te vinden en soms 

lukt dat ook tijdelijk. Maar er is feitelijk geen geld meer om de kinderen naar school te laten 

gaan. Gelukkig kunnen de kinderen op het sociaal centrum terecht. We hebben haar kunnen 

helpen door een deel van de schuld af te lossen. We wilde wel dat we veel meer konden 

doen. 

(3) Nog zo’n verhaal, helaas zijn er nog heel veel meer. Hopelijk is het niet te veel voor u om 

al die verhalen te lezen. We kiezen er natuurlijk maar een paar uit, om u te vertellen wat de 

mensen ons vertellen. In een aantal gevallen bidden we ook met de mensen en wijzen ze op 

Jezus, maar tegelijk kijken we wat we zelf kunnen doen om te helpen. 

Een man vertelt ons dat zijn vrouw hem in de steek gelaten heeft. Ze is met iemand anders 

vertrokken naar het buitenland om te werken, omdat ze het armoedige leven in Roemenië 

zat was. Ze hebben samen wel een dochtertje en die is nog steeds bij de vader. Het meisje is 

10 jaar oud en hij heeft een huis met echt één kamer. Daarin moet alles gebeuren, dus het is 

een eetkamer, slaapkamer, badkamer en keuken tegelijk. En er is buiten een gezamenlijk 



toilet met enkele buren. Alleen het probleem is, de man gaat overdag werken en dan is het 

meisje alleen. Onder andere om die reden bezoekt het meisje het sociaal centrum, daar 

krijgt ze te eten, ze wordt gekleed en ze kan naar school. Allemaal zaken waar de vader geen 

geld voor heeft.   

(4). Nog een verhaal en dan stoppen we maar. Een man vertelt 

ons dat zijn vrouw enkele jaren geleden overleden is en dat hij 

achter bleef met 5 kinderen. Mede omdat hij de zorg voor zijn 

kinderen niet aan kon, is hij later opnieuw getrouwd met een 

vrouw die van zichzelf al 6 kinderen had. Samen hebben ze dus nu 

11 kinderen. Inmiddels zijn er 5 van getrouwd, dus moet hij en zijn 

vrouw nog voor 6 kinderen zorgen. Daarmee wordt natuurlijk 

bedoeld de normale verzorging, maar in het bijzonder wil hij graag 

dat ze allemaal naar school kunnen. Maar het lukt hem maar 

moeilijk. Inmiddels heeft hij ook hart problemen en geen geld om 

zich door een dokter te laten behandelen. Daarbij heeft hij last 

van depressies, waardoor hij soms alleen onregelmatig kan werken. Je zal er maar mee 

zitten.  

Nogmaals, we bidden met mensen en wijzen ze op Jezus en tegelijk proberen we te helpen 

waar het kan. Inmiddels bezoeken zijn kinderen het sociaal centrum en worden ze geholpen 

om naar school te gaan.  

Allemaal noodzakelijke dingen, maar we kunnen er alleen mee doorgaan als er genoeg 

mensen zijn die ons blijven steunen. We herhalen het nog maar een keer. Alle giften die bij 

onze stichting binnen komen gaan 100% naar het doel waar u het voor geeft. We halen er 

dus niets van, alle extra kosten nemen we voor onze eigen 

rekening.  

Zoals we al schreven, hierna volgen nog veel meer van deze 

verhalen en we kunnen ook niet iedereen helpen. We helpen 

mensen met huurschulden, energiekosten, hout voor de 

winter, medische kosten, aanschaf materialen voor de school 

etc.. 

Zigeunerdorp. 

In de middag vertrekken we zoals altijd, naar een 

zigeunerdorp. Ons contact -persoon, de voorganger van de zigeunergemeente daar, is een 

goede vriend van ons geworden en heeft ons weer speciaal uitgenodigd voor een 

evangelisatie samenkomst.  

Hij wordt ook al jaren, maandelijkse ondersteund door onze stichting. God gebruikt deze 

man speciaal om zijn volk te bereiken met het evangelie. Hij is beslist een man van geloof. 



We bezoeken hem eerst in zijn eenvoudige woning. Hij heeft een gezin met 4 kinderen en ze 

wonen op een berghelling. Na een hartelijk ontvangst en fijne gesprekken gaan we samen in 

gebed.  

Diny wordt gevraagd speciaal voor de dochter van de 

voorganger te bidden, ze heeft long problemen en is al enige 

tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis. Binnenkort 

moeten ze weer terug voor een nieuwe behandeling. Maar 

de vader en moeder geloven beiden, dat Jezus de 

geneesheer is en daarom vragen ze om gebed. We hebben 

het kind ook gezalfd met olie in Jezus naam en Diny heeft 

voor het meisje gebeden. Op dat moment ervoeren we de 

aanwezigheid van de Heer en we geloven ook dat het meisje 

hersteld is door Jezus.  

We hebben deze dienaar van de Heer vaak geholpen met een 

financiële bijdrage voor de uitbreiding van zijn eenvoudige woning, die hij zelf heeft 

gebouwd. En nu  hebben we ook weer kleding voor hem en zijn gezin bij ons, nieuwe 

schoenen voor de kinderen en ook geven we hem altijd een behoorlijk bedrag om hout te 

kopen voor de winter. 

We doen wat we kunnen, om deze dienaar van God te ondersteunen. We zouden deze man 

van God, met een bewogen hart voor zijn volk, graag nog meer ondersteunen. Want wie zal 

de gemeente op die berghelling, in dat achtergebleven gebied, anders voorgaan. Wij zijn in 

ons land relatief zo enorm rijk. Velen van ons kunnen binnen 

redelijke grenzen, zich veel dingen permitteren, maar er zijn 

dienaren van God zoals deze man, die werkelijk alles opgeven 

om mensen de weg naar Jezus te wijzen.  

Zoals elk jaar volgt hier weer een oproep. Mocht de Heer het u in 

uw hart leggen om iets extra’s te geven, speciaal voor de 

bediening van hem, laat het ons weten. U kunt er absoluut zeker 

van zijn dat uw bijdrage op de goede plek terecht komt. Het kan 

door een maandelijkse bijdrage, maar ook door een eenmalig 

bedrag. Ook kleine bedragen worden erg gewaardeerd. Diny 

heeft altijd een speciaal  gebed voor hem. Als u meer wilt weten zal ze u graag willen 

informeren. 

Momenteel wordt er nog steeds hard gebouwd aan een nieuw kerkgebouw voor de arme 

gemeente. We danken God voor dit wonder, een kerkgebouw voor de gemeente daar 

midden tussen de armen. Mensen die niets hebben en leven in uiterst moeilijke 

omstandigheden. Er zijn weinig mogelijkheden voor werk, soms kan men tijdelijk iets 

verdienen, maar vast werk is er zeker niet. Vaak hebben ze ook heel weinig scholing gehad 

en de meeste van de kinderen krijgen niet meer dan twee tot drie klassen onderwijs. Dit is 



echter veel te weinig om goed werk te vinden. De overheid stelt zich passief op en laat deze 

mensen aan hun lot over. Er is ook nauwelijks vervoer, men kan daarom moeilijk naar de 

stad komen voor werk.  

Maar God heeft deze mensen lief en... Jezus zou deze 

mensen beslist opzoeken. Daarom willen wij ze ook 

niet vergeten. Vanaf het begin van onze bediening 

zijn we hier en in de omgeving werkzaam geweest. 

Daarom is het voor ons een groot wonder dat God de 

weg nu geopend heeft voor een eigen kerkgebouw. 

Het had op geen betere plaats gekund. Feitelijk 

zouden alle gemeenten in ons land meer geld moeten reserveren voor de ondersteuning van 

juist dit soort zendingsprojecten. Want er zijn nog veel meer plaatsen waar vergeten mensen 

zijn. Geweldig als je kan mee bouwen aan zo’n kerkgebouw.  

We herhalen wat we in ons vorige verslag ook al geschreven hebben. Dit gebouw is uiteraard 

belangrijk voor het voortbestaan van de gemeente daar, maar ook voor de opvang van de 

vele kinderen. Alleen zo is het mogelijk om de kinderen 

het evangelie te brengen en ze tegelijk een dag 

programma aan te bieden. Alleen op die manier kan er 

verandering komen in de levens van al die mensen daar. 

We houden weer een samenkomst in het (casco) 

kerkgebouw.  De mensen komen aangelopen en 

natuurlijk vooral de kinderen komen eerst op het zingen 

af. Het is een wonderlijk tafereel om te zien en ook 

iedere keer weer een zegen om het mee te mogen maken.  

Al gauw begint de samenkomst en de mensen zingen enthousiast. Er volgt een tijd van 

aanbidding en vele beginnen bewogen God te prijzen. God is in ons midden. Dit is niet uit te 

leggen met woorden, Gods Geest werkt met kracht onder 

deze eenvoudige mensen.  

Ik spreek in deze dienst over Psalm 92:11, waar David 

zegt dat hij sterk als een woud-os is geworden, omdat 

God hem met verse olie heeft overgoten. Het gaat erom 

dat God ons allemaal sterk en krachtig wil maken, door 

de kracht van de heilige Geest. De zalving was merkbaar 

in de dienst, God gaf me deze boodschap ter plaatse, dus 

terwijl ik mijn mond opende om een woord door te geven. Na afloop worden we gevraagd 

om met de mensen te bidden. Diny en ik bidden in die dienst bijna met de gehele gemeente. 

Mensen huilen van blijdschap, ze merken dat er kracht en liefde is in de samenkomst. 

Mensen ervaren genezing en bevrijding door de kracht van Jezus. Vanwege de taal is het 



soms moeilijk voor ons, om te onderscheiden wat God allemaal doet onder deze mensen, 

maar dat er kracht van God is, dat is zeker. 

Men kan zich afvragen wat Jezus zou doen, als Hij vandaag op aarde zou wandelen, net als 

2000 jaar geleden. Maar misschien zou Hij dan wel juist zulke plaatsen bezoeken, waar 

eenvoudige mensen leven die de Heer intens liefhebben.  

Daarna keren we weer terug en in de avond praten we nog lang na over de geweldige dag 

die we hebben gehad. 

Donderdag 5 September. 

Het is inmiddels een vaste regel dat we vandaag een 

Bijbelstudie houden met de jonge moeders, die wekelijks 

met hun kinderen naar het centrum komen. Ze krijgen dan, 

naast een korte Bijbelstudie, hulp in de vorm van hygiëne 

lessen en praktische adviezen o.a. voor hun kinderen.  

We hadden opnieuw een geweldige tijd samen. We zijn van 

deze moeders en hun kinderen echt gaan houden en zij van 

ons. Sommige kunnen niet lezen of schrijven, daarom 

proberen we samen zo eenvoudig mogelijk tot ze te 

spreken, met voorbeelden uit de Bijbel. Na afloop laten we ze dan allemaal een kleurplaat 

kleuren van het voorbeeld uit de Bijbel. Dit lijkt erg kinderachtig, maar het is erg nodig voor 

deze mensen, omdat ze alleen op deze manier het verhaal uit de Bijbel kunnen onthouden. 

De Heer geeft het altijd in mijn hart om eerst een kort gesprek te hebben met alle moeders 

die gekomen zijn.  

Om het gesprek op gang te brengen hebben we eerst een video vertoont van onze eigen 

huwelijksdag, 47 jaar geleden. Daarna vertelde Diny nog een keer, hoe we elkaar ontmoet 

hebben, voor elkaar gebeden, kinderen van de Heer kregen. De 

mensen genieten daar zichtbaar van. Daarna hadden we het 

over de strijd die in elk huwelijk kan voorkomen en dat we altijd 

opnieuw naar de Heer kunnen, zelfs al hebben we fouten 

gemaakt. Tenslotte heb ik het over de profeet Jona, die tegen de 

wil van God in ging. Hij kwam uiteindelijk in een storm, zo 

kunnen wij in een storm terecht komen. Jona kwam daarna in 

een grote vis terecht, op de bodem van de zee. Daar begon hij 

tot God te roepen, die hem zelfs kon horen in die benarde 

situatie. Zo zal God altijd naar ons horen.  

Daarna bidt Diny speciaal met iedereen persoonlijk, soms omhelst ze iemand, het is een zeer 

bewogen moment. Er komen vertroostende woorden, bemoedigende woorden, God geeft 



het. Het leven is niet gemakkelijk voor deze vrouwen. Het was een geweldige zegen voor 

iedereen. 

Daarna hebben we, zoals elk jaar, nog een gezamenlijke 

maaltijd en we delen ook nog wat kleding uit aan deze arme 

mensen. De moeders en de kinderen zijn er erg blij mee. Want 

nadat we allang vertrokken waren en dus op weg naar huis, 

sturen ze ons nog berichtjes via internet, om ons te vertellen 

dat ze het zo fijn hadden en ook te bedanken dat we gekomen 

zijn. 

We moeten in de middag even wachten op de 

evangelisatiedienst die om 18 uur zal plaatsvinden in het 

centrum. Tijdens deze korte pauze hebben we velen gesprekken met medewerkers. 

Tevens hebben we voor de dienst nog een ontmoeting met een oude man, die we vorig jaar 

naar de Heer mochten leiden. Hij is de buurman van één van de medewerkers van het 

centrum, die we even bezochten. Het betreft hier een oude man, die ziek was en niet lang 

meer te leven had. Maar de Heer had hem, na ons gebed, 

opgericht en nu kwam hij naar de dienst om ons weer te 

ontmoeten. Hij woont in zo’n soort, half ondergrondse 

woning. Hij is alleen, zijn vrouw stierf 8 jaar geleden en 

niemand kijkt naar hem om dan alleen de buurvrouw. We 

beloven na de samenkomst nog even met hem te bidden. 

Inmiddels is hij er van overtuigd dat Jezus hem liefheeft en 

zijn geneesheer wil zijn. 

Evangelisatie dienst. 

In de avond is de evangelisatie dienst in de gemeente, waarin ik weer zal voor gaan. Ik ben 

blij met de fantastisch goede vertaler die ik heb. Hij is een dienaar van God, vervult met de 

heilige Geest. Samen bidden we eerst voor de dienst.  Velen mensen herkennen ons al en 

komen voor de dienst persoonlijk eerst naar ons toe om ons te begroeten. Na een heerlijke 

zangdienst, neem ik de leiding en preek ik over hetgeen wat sterk in mijn hart is namelijk 

Jezus wil Zijn kracht openbaren in ons. Hij geneest en bevrijdt, alleen… het is van belang dat 

we dichter naar Hem toekomen. Voor alles wil de Heer dat we een nauwe relatie met hem 

zullen hebben. De melaatse in de Bijbel kon Jezus niet aanraken, hij werd beschouwd als 

onrein en moest op een afstand van gezonde mensen blijven, maar hij is zo dicht mogelijk bij 

Jezus gaan staan zodat Jezus hem met Zijn hand kon bereiken. Hoever staan wij van Jezus, 

zodat Hij ons kan aanraken?   

De muziek begint te spelen dat prachtige lied wat we ook kennen uit Opwekking 763, ik heb 

U nodig Heer. In kort ogenblik voelen we de sterke aanwezigheid van de Heer. Het werd een 

geweldige avond. Wat is het geweldig om in de tegenwoordigheid van God te zijn. Juist deze 



eenvoudige mensen die niets bezitten, maar die komen naar de Heer en worden rijk in God. 

We bidden nog lang na met de mensen en velen worden diep gezegend. 

Daarna keren we terug naar ons gasthuis, waar we weer 

gastvrij ontvangen worden en nog laat praten we na over 

alles wat God gedaan heeft.  We zouden geen ander leven 

meer willen, Hij heeft ons geroepen en zelf op deze weg 

gebracht. Dit is het helemaal wat we wensen, wat zullen 

we nog anders willen doen dan in de dienst van Jezus 

werken, totdat het niet meer mogelijk is of... dat Hij zal 

weerkomen om Zijn gemeente thuis te halen. En Hij komt spoedig weer.  

Vrijdag 6 september. 

Vandaag hebben we onze jaarlijks terugkerende markt voor de armen. Men mag gratis 

nieuwe schoenen voor de kinderen komen uitzoeken en winterjasjes. De mensen staan al 

enige tijd voor de deur te wachten tot ze naar binnen mogen. Wat een zegen dat we arme 

mensen op deze manier kunnen helpen.  

We hebben alle goederen weer op wonderlijke wijze van God 

ontvangen. God bracht ons weer in contact met iemand, waarvan 

we de goederen voor een relatief lage prijs hebben kunnen 

inkopen. Uiteraard kost het altijd wel iets en zonder de hulp van 

trouwe sponsors zou het allemaal toch niet mogelijk  zijn. 

Dit jaar heeft God ons weer zo’n 200 paar nieuwe leren  

schoenen gegeven, om uit te delen aan de armen en 180 nieuwe 

winterjassen voor de kinderen. Het is werkelijk een feest om al de 

blije gezichten te zien van de kinderen, als ze nieuwe schoenen 

en een winterjas krijgen.  

Dozen vol met werkelijk prachtige nieuwe leren schoenen, sportschoenen, winterjassen en 

Jacks, worden uitgestald in de samenkomstzaal van het centrum, in verschillende modellen 

en maten. Maar ook prachtige nieuwe kindertruien, mutsen en sjaals voor de winter hadden 

we bij ons. Enkele oudere zusters hebben ze voor de kinderen gemaakt. 

Met voorrang mogen eerst de kinderen die in het programma zitten van het sociaal centrum, 

schoenen en een winterjas uitzoeken. Het team van het centrum doet z’n uiterste best om 

iedereen te helpen en te adviseren.  

De kinderen komen vrijwillig naar ons toe voor een foto en om ons te bedanken. Vanwege 

de privacy regels, die nu ook in Roemenië gelden, hebben we iedereen schriftelijk 

toestemming moeten vragen om de foto’s te mogen gebruiken. Maar de ouders zijn juist 

enorm blij dat we de foto’s willen gebruiken. Ze komen naar ons om te bedanken.  



We vertellen ze ook steeds, dat niet wij het zijn die ze dit geven, maar het komt van God en 

van de mensen in Nederland die ons helpen. 

Deze momenten zijn soms ook erg emotioneel. Opnieuw beseffen we dat we een rijk land 

leven. Onze kinderen kunnen vaak krijgen wat ze maar willen. 

Sommige ouders schromen zelfs niet om dure merkkleding 

voor hun kinderen te kopen, terwijl het natuurlijk ook 

goedkoper zou kunnen. Maar we kunnen het ons kennelijk 

permitteren. Voor veel mensen in ons land zou het goed zijn 

om eens een poosje in een land als Roemenië te zijn. Daar 

leven mensen in een heel andere wereld. Men is dankbaar 

voor alles wat je ze geeft. Gelukkig konden we alle kinderen 

helpen en ook de meeste volwassenen die naar ons toe 

kwamen.  

Ook het feit dat ze weer naar school mogen en dat de kosten 

voor hen betaald worden, is een feest.  

De jaarlijkse vergadering. 

In de middag hebben we een vergadering met de leden van het team. Aansluitend zullen we 

een gezamenlijke lunch hebben met het hele team. Tijdens elke reis benutten we de tijd ook 

zoveel mogelijk, om veel dingen te bespreken met de leiding van het centrum.  

We bespreken nog een keer de reden, waarom het centrum er is. Waarom brengen ouders 

hun kinderen hier naar toe? Zonder die hulp zouden de meeste van deze kinderen niet naar 

school kunnen. De kinderen krijgen een warme maaltijd op het centrum, maar velen van hen 

krijgen verder niets te eten van hun ouders, gewoon omdat er geen geld is.  

We bespreken ook opnieuw de kosten die elk jaar weer stijgen, terwijl het budget voor het 

centrum nagenoeg gelijk blijft. Doordat er meer kinderen op het centrum komen, gaan ook 

de kosten omhoog. Wat kunnen we anders doen dan toezeggen dat we zullen doen wat we 

kunnen om te helpen. Ook nu vertrouwen we erop dat de Heer ons tegemoet zal komen en 

in alles zal voorzien. Ons wordt gevraagd om opnieuw de 

kosten te betalen van busabonnementen voor de kinderen 

die van buiten de stad komen. De kosten zijn voor vele 

ouders te hoog, met als gevolg dat de kinderen niet naar 

school komen en geen onderwijs krijgen. Vooral in de 

winter is het een groot probleem, omdat in dit land vaak 

strenge winters zijn, met veel ijs en sneeuw. Het betreft 

hier een bedrag van ongeveer 150 euro per maand, voor 10 

kinderen, dus 15 euro per kind. We hebben toegezegd dat de stichting het geld voorlopig 

voor 10 maanden (= schooljaar) zal betalen. Daarna zien we wel weer. Misschien zijn er 

mensen die dit lezen en het op hun hart krijgen om ons te helpen, bijvoorbeeld met een 



bedrag van 15 euro per maand voor één kind. Heel hartelijk dank daarvoor, u helpt ons daar 

enorm mee. 

Daarna volgen wat gesprekken over enkele arme families die om hulp hebben gevraagd. We 

doen wat we kunnen, met de beperkte middelen die we hebben. Maar het is moeilijk om 

een keuze te maken, je zou iedereen wel willen helpen. Natuurlijk is het werk in de eerste 

plaats een geloofswerk. Zonder de hulp van God zou het werk al lang gestopt zijn.  

Zaterdag 7 september. 

Vandaag hebben we eerst enige tijd rust en ruimte voor gebed, tevens de voorbereiding 

voor de zondag.  

Nogmaals, wat doen we met uw gift?  

Wat onze stichting betreft herhalen we nog maar een keer, dat alle giften klein of groot, 

honderd procent besteed worden aan het zendingswerk. 

We zullen er ook alles aan doen om uw gift zoveel mogelijk 

te besteden aan het doel waar u het voor geeft. Alle extra 

kosten zoals: transportkosten, drukkosten, administratieve 

kosten, portokosten etc.., worden door onszelf betaald. 

Niemand ontvangt ook salaris, we werken alleen met 

vrijwilligers. We hebben ook een officiële ANBI aanstelling 

van de belastingdienst, zodat uw gift ook aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting is.  

Daarnaast zijn we officiële partner van de Roemeense 

stichting “Fundatia Est Europa”. Deze stichting behartigt de 

belangen van het Sociaal centrum in Oradea. 

Zondag 8 september. 

We zijn om 9.30 uur al in het centrum om weer een aantal zaken van de afgelopen week te 

kunnen bespreken. Alle mensen die in de afgelopen week om hulp gevraagd hebben, 

worden apart besproken. Er wordt gekeken op welke manier we ze het beste kunnen 

helpen. Daarbij komt dat we als stichting ook een maximum bedrag hebben wat we kunnen 

uitgeven voor huurschulden, energie schulden, dokterskosten etc.. Om binnen dat bedrag te 

blijven, moeten we het geld zo eerlijk mogelijk verdelen. 

De mensen komen weer naar de samenkomst, we zien ook degene, die we die week al 

eerder gesproken hebben op het centrum of tijdens de Bijbelstudie  en evangelisatie dienst.  

Er volgt weer een heerlijk spontane zangdienst. Daarna ben ik weer aan de beurt om het 

Woord van God te prediken. De Heer had mij gezegd om over het fundament van ons geloof 

te spreken, tevens over de betekenis van onze bekering, die gevolgd moet worden door de 



waterdoop. Daarna wil de Heer ons vervullen met de heilige Geest, zodat we bestand zijn 

tegen de aanvallen van satan. God is de hemelse pottenbakker die bezig is ons leven te 

vormen, vandaar dat Hij ook stormen in ons leven zal toelaten, maar Jezus ziet ons en bidt 

voor ons en wil ons ook te hulp komen, vaak op een bovennatuurlijke manier. Ook deze 

ervaringen doen ons geloof groeien en maken ons sterker. 

De mensen hoorde o.a. dat Jezus zichzelf ook vandaag aan ons wil openbaren, op wat voor 

manier we Hem ook nodig hebben. Hij is veel meer als onze Redder, maar ook onze 

Hogepriester, Leeuw van Juda, komende Bruidegom, Geneesheer en Bevrijder. Daarna 

verzoekt de voorganger mij om met iedereen te bidden die daarom vraagt.  

In deze samenkomsten komen veel mensen binnen die in armoede 

leven, maatschappelijk betekenen ze niets. Het zijn de sociaal 

armen, waarvan er miljoenen zijn in dit land. Velen hebben 

nauwelijks opleiding gehad, maar God heeft deze mensen lief en 

strekt Zijn machtige hand naar hen uit. 

Na afloop praten en bidden we nog met enkele mensen. Uiteraard 

is het niet mogelijk om alles te vertellen wat er in de afgelopen 

dagen gebeurd is, we geven alleen een paar voorbeelden. Maar we 

kunnen wel zeggen dat het een bijzonder gezegende tijd is 

geweest. God heeft grote dingen gedaan.  

Een oude man in nood. 

Een oude man komt naar ons toe. Hij is al een paar maal in de dienst geweest en heeft zijn 

hart aan Jezus gegeven. Hij vertelt mij dat hij star heeft aan één 

oog en de dokter wil hem niet helpen, tenzij hij 250 euro betaald. 

Wat kan ik doen, ik kan hier niet aan voorbij gaan, al was het ons 

laatste geld. Het doet ons emotioneel iets, dat we deze man 

kunnen helpen. Gelukkig is het niet ons laatste geld, want er zijn 

veel bewogen mensen die ons helpen. We hebben voor hem 

gebeden en hem dat geld gegeven. Hij zal ons een foto sturen 

vanuit het ziekenhuis. Jezus zegt ook, “u geschiede naar uw 

geloof..”. Wij zijn niet degene die over deze man mogen oordelen, 

we hebben van God de opdracht om barmhartig te zijn. 

Daarna hadden we weer een eenvoudige maaltijd met de mensen en vele gesprekken. De 

maaltijd werd weer door onze stichting aangeboden en de mensen genoten er duidelijk van 

om nog even samen met ons te zijn. 

Uiteindelijk kwam toch het moment van afscheid voor dit eerste deel van onze reis. 

Volgende week zullen we verder het land in gaan. De teamleden omhelzen ons stuk voor 



stuk en vragen ons om alstublieft hun niet te vergeten, voor hen te bidden en vooral… om 

weer terug te komen. 

Nadat we elkaar omhelst hebben nemen we afscheid en gaan we weer naar ons gastverblijf, 

waar we even heerlijk kunnen uitrusten. We danken God ook voor deze fijne rustplaats, wat 

is God goed.   

Maandag 9 september. 

We hebben zoals elk jaar ook vandaag een dag van rust, waarop we ons kunnen 

voorbereiden op het tweede deel van de reis. Er moeten ook nog veel administratieve zaken 

geregeld worden, maar de meeste tijd van de dag houden we rust. 

Dinsdag 10 september. 

We vertrekken verder het land in, in de richting van Cluj-Napoca. 

We bezoeken daar altijd eerst een oude voorganger met een 

apostolische roeping, waar we vroeger vele jaren mee hebben 

samengewerkt.  

Het weerzien was geweldig, we houden zo intens veel van deze 

man. Deze broeder in Roemenië is beslist een man die geen eer 

zoekt voor zichzelf. Hij heeft vele gemeenten gesticht en 

honderden mensen begeleid. Hij is inmiddels 84 jaar en nog 

komen mensen met problemen bij hem thuis, om gebed vragen en 

advies. Ondanks dat alles, wil hij alleen dienen en vooral niet gediend worden. Wat een 

voorbeeld voor ons. We hebben een fijne tijd met elkaar en daarna gaan we nog naar enkele 

vrienden, waar we ook kunnen blijven slapen. 

Woensdag 11 en donderdag 12 september  

De komende dagen trekken we verder het land in, naar plaatsen als Dobric, Turda, Sarcilea 

en in de armenwijk van Cluy, namelijk Grapei. We zullen 

verschillende gezinnen bezoeken die in grote nood zijn. Het is 

de bedoeling om met hen te spreken en ze te bemoedigen. 

Overal waar we komen bidden we met de mensen en 

spreken we over de Heer. Daarnaast hebben we een wagen 

vol met voedselpakketten, nieuwe schoenen en andere 

kleding bij ons, waarmee we ze kunnen helpen.  

In Dobric aangekomen gaan we altijd naar een gezin wat we 

al jaren kennen. Deze mensen worden ook via onze stichting 

financieel ondersteund. De moeder en enkele van haar 

kinderen zijn thuis. We bidden samen met deze mensen, de 

Bijbel wordt geopend en er wordt in het Roemeens gezongen. We hebben een heerlijke 



gebedsbijeenkomst. Er is een speciaal bemoedigend woord voor Diny, God wil haar nog 

meer kracht geven in haar lichaam, het bemoedigde haar. Ook voor ons beiden wordt 

gebeden. Wat een lieve mensen, God heeft ze lief. De zoon van de familie werkt 

tegenwoordig in Parijs als taxichauffeur, het was voor hem onmogelijk om een toekomst op 

te bouwen in zijn eigen land.  Ook deze jongen is jarenlang ondersteund door onze stichting, 

daardoor heeft hij nog wel een school kunnen volgen, maar het blijft moeilijk om aan 

geschikt werk te komen. Vandaar dat hij het land heeft verlaten. Toen wij er waren was hij 

net enkele dagen op vakantie bij zijn ouders. Hij vertelde ons inmiddels ook getrouwd te zijn 

in Frankrijk en dat zijn ouders niet op de bruiloft konden zijn vanwege de financiën. Wat een 

trieste situatie. Maar de jongen heeft Jezus lief en wilde ons na ons bezoek direct helpen 

met het verdelen van de goederen. 

Na afloop hebben ze een eenvoudige maaltijd voor ons. 

Daarna hebben we schoenen en winterjassen voor de 

kinderen. Het is een feest, alles wordt bij de wagen uitgestald 

en ze kunnen kiezen wat ze willen en uiteraard wat het beste 

past. Diny is druk bezig om te helpen. 

Na weer afscheid genomen te hebben vertrekken we 

vervolgens naar weer een ander arm gezin, wat niet ver van 

hen af woont. Een gezin met 6 kinderen, de vader heeft 

ernstige rugproblemen en kan niet veel werken. Uiteraard 

helpen we dit gezin. Deze mensen leven van een sociaal 

minimum wat absoluut onvoldoende is om in leven te blijven. 

Nadat alle kosten, zoals energie en verzekering, betaald is, blijft er niets over voor eten en 

kleding. De kinderen moeten zogenaamd verplicht naar school, maar tegelijk stelt de 

overheid veel beperkingen. Zoals een medische keuring die je zelf moet betalen, 

schoolkleding en boeken, zodat het voor veel arme mensen onmogelijk is om hun kinderen 

naar school te sturen. 

Als mensen gezond zijn en kunnen werken, kan men zich nog aardig redden, maar het ligt 

anders als men ziek wordt of oud is geworden. Zonder hulp van kinderen, familie of 

vrienden, leven ze in armoede. 

We bezoeken weer het gezin wat door onze zoon en schoondochter financieel is 

geadopteerd in Grapei, een straat in een arme buitenwijk van Cluj-Napoca. Ze ondersteunen 

deze familie inmiddels al vele jaren erg trouw en het gezin is hen daar ook erg dankbaar 

voor. De moeder van het gezin heeft een zwaar leven achter rug en nog. Haar man stierf op 

jonge leeftijd aan keelkanker en ze bleef achter in een krotwoning met 9 kleine kinderen die 

dus allemaal afhankelijk van haar waren.  

Zijn er ook resultaten? 



Ons wordt vaak gevraagd of de hulp die we bieden wel iets uitwerkt. Worden mensen 

werkelijk geholpen of heeft het feitelijk weinig zin wat we 

doen. Maar we zien gelukkig ook resultaat van het werk. 

Naast dat mensen Jezus vinden en Gods kracht ervaren, 

kunnen veel kinderen nu gewoon naar school en aan hun 

toekomst gaan bouwen. Hier volgt het voorbeeld van 

Alexandra. 

Dit meisje heeft een bijzonder getuigenis, waar we al eerder 

over schreven. Ze was enkele jaren geleden in grote nood, ze 

leed aan een borderline syndroom. Ze had zelfmoord 

neigingen, verwondde zichzelf regelmatig. Daarbij gebruikte 

ze ook veel medicijnen per dag. In die tijd kwamen we daar 

ook en hoorde we van deze nood. We hebben haar gewezen 

op de wondere kracht van de Heer, die machtig is om te bevrijden. Op haar verzoek hebben 

we voor haar gebeden in Jezus naam. Toen we een jaar later terugkwamen, getuigde ze dat 

de Heer haar volkomen genezen had.  

Vandaag zagen we haar weer, ze is inmiddels bezig is met een studie economie. De kosten 

zijn normaal gesproken te hoog voor haar, het is ongeveer 600 euro per jaar. Ze zit inmiddels 

in het 3
de

 jaar van haar opleiding, de studie duurt 3 jaar en daarna nog 2 jaar voor de 

mastersopleiding.  

Onze zoon en schoondochter helpen haar al langer en hebben ook al eerder besloten haar 

studie te betalen. Wat een wonder, ze was eerst hopeloos ziek, de satan was bezig haar 

leven te vernietigen, maar Jezus maakte haar vrij en nu kan ze gaan bouwen aan haar 

toekomst. Dit meisje is één van degene die door de hulp die we haar konden bieden, de kans 

heeft om te studeren en straks uit de armoede te komen. Het is dus duidelijk dat het werk 

wat we doen wel degelijk ook resultaat heeft. 

We vertrekken naar Turda 

Daar bezoeken we nog een arm gezin in grote armoede. Overal 

bidden we ook met de mensen en zegenen we ze in Jezus naam.  

(1)We bezoeken o.a. net als vorig jaar een arme oude vrouw van 

inmiddels 77 jaar. Diny heeft bijzondere bewogenheid voor deze 

vrouw en dit gezin. De vrouw leeft in een klein appartement, 

samen met haar invalide volwassen dochter en haar twee 

kinderen. Haar dochter is licht spastisch en heeft onlangs haar 

hand gebroken. Deze invalide dochter is ook getrouwd geweest, 

haar man heeft haar echter in de steek gelaten en nu leeft het 

gezin in grote armoede. Geld voor kleding is er nooit en geld voor eten soms ook niet. Dan 

moeten ze bij hun buren om hulp vragen. 



De invalide dochter moet nu de trappen van flatgebouwen schoon houden om nog iets te 

verdienen voor haar kinderen. Vanwege haar handicap is dat echter erg zwaar. De moeder 

vertelt ons, dat de dochter inmiddels tweemaal per week 14 trappen schoon houdt van 

gemiddeld 8 treden per trap, in enkele flat gebouwen. Daar krijgt ze 200 euro per maand 

voor. Daarbij krijgt de moeder voor zichzelf en voor de kinderen, 250 euro per maand als 

sociale uitkering. Totaal hebben ze dus 450 euro, maar daar gaat eerst de huur en energie 

kosten vanaf. Ze houden dan 150 euro per maand over en dat is niet genoeg voor de oude 

vrouw, haar dochter en twee kinderen om de kosten van voedsel en medicijnen te betalen. 

Daarbij komen natuurlijk ook nog andere kosten, zoals de 

schoolkosten van de kinderen. 

Deze mensen gaan nooit op vakantie, nooit een dagje uit, de 

kinderen kunnen nooit naar een zwembad  en krijgen nooit 

een cadeautje, dan alleen iets wat een ander heeft 

afgedankt. Ze moeten regelmatig geld lenen bij vrienden en 

bekenden, omdat ze anders iets niet kunnen betalen. De 

zoon is inmiddels 16 jaar en dit is de leeftijd dat je in 

Roemenië mag werken. Hij is direct begonnen en werkt nu 

hard in de vakanties en in zijn vrije tijd, om vooral de kosten 

van de school te kunnen betalen. Tegenwoordig zijn ze ook 

verplicht een internet aansluiting te hebben voor de 

kinderen, omdat ze vanwege de kosten geen boeken meer gebruiken op school, maar alles 

online per internet doen. De dochter is nog pas 14 jaar en mag 

dus nog niet werken, maar zou het wel graag willen. Af en toe 

gebeurt dat ook, het kan niet anders, want ook zij wil gewoon 

naar school blijven gaan. 

Gelukkig kunnen we ze helpen, met voedsel, geld en kleding. 

We bidden samen met ze, Diny bidt en we ervaren enorm de 

kracht van God werken in de kleine huiskamer van deze arme 

mensen. Dat was voor iedereen een heel bijzondere ervaring. 

We hebben elkaar lief en na afloop omhelzen we deze 

mensen. Ze vertelt dat ze arm is maar feitelijk rijk in God. 

 

We gaan naar Sarcilea.  

Het is inmiddels een vaste gewoonte van ons om ook dit arme dorp te bezoeken, waar veel 

schaapherders wonen. Daar bezoeken we een aantal gezinnen in armoede. We  hebben voor 

elk gezin een voedselpakket en kleding,  mooie nieuwe schoenen voor de kinderen en 

winterjasjes. We bidden in elk  huis en bemoedigen de mensen op Jezus te zien. 



We nodigen ze na het gebed, meestal uit om met de kinderen zelf naar onze wagen te 

komen en daar een paar schoenen en kleding uit te zoeken. Diny helpt waar ze kan, al is het 

wel steeds weer  een zware klus. Maar je kunt geen zending bedrijven zonder offers te willen 

brengen. Het gaat er natuurlijk niet alleen om, dat die kinderen allemaal gepaste schoenen 

hebben. Maar je wilt ze zo graag helpen, omdat armoede vreselijk is. En hoe kunnen we die 

kinderen over de liefde van Jezus vertellen, als we ze niet tegelijk laten zien dat we echt van 

ze houden.  

Vrijdag 13 september. 

We keren vandaag terug naar Oradea. Het afscheid van onze medewerkers daar, was erg 

emotioneel. We kennen elkaar al zolang en we zijn vrienden geworden. 

Terug in Oradea, brengen we nog een bezoek aan het voorgangers echtpaar van de 

gemeente bij het sociaal centrum. We zijn uitgenodigd in hun eenvoudige en kleine 

appartement. Deze mensen zijn beslist niet rijk, maar ze leven voor Jezus. Ze bieden ons een 

maaltijd aan en daarna spreken we over de bediening met hen en hoe we kunnen helpen. Ze 

hebben dringend een goede auto nodig. De auto die ze nu hebben geeft nogal wat 

problemen. Ze kunnen onmogelijk de afgelegen 

zigeunerdorpen bereiken, zonder een goede auto. Er 

wordt een berekening gemaakt en er is per direct 

ongeveer een bedrag van 1000 euro nodig, om de 

auto te kunnen repareren en van nieuwe banden te 

voorzien. We zijn zelf ook niet rijk, maar we doen een 

stap in geloof en we zeggen hun toe dat de kosten 

door ons betaald zullen worden. We hebben beiden in 

ons hart dat deze mensen geholpen moet worden. Misschien wilt u er zelf iets aan bijdragen, 

we zouden daar erg blij mee zijn. We bidden daarna met hen en we zegenen hen in Jezus 

naam. We beloven om in gebed te blijven voor elkaar. Onze stichting werkt met hen samen 

en ondersteund hun bediening waar mogelijk. 

Zaterdag 14 september. 

Dit wordt weer een rustdag. We zijn er allebei enorm aan toe. Gelukkig kunnen we deze dag 

weer verblijven in het huis van onze vrienden in Oradea.  

Zondag 15 september bezoeken we nog meer vrienden en broeders en zusters in Christus 

op. Het wordt teveel om allemaal op te noemen. Het gaat er maar om dat we u een indruk 

geven hoe onze mede broeders en zusters daar leven.   

Maandag 16 september keren we naar huis terug en woensdag 18 september komen we 

weer veilig in Nederland aan. Dank u wel Heer Jezus. 



Tenslotte 

Deze reis was alweer het 13
de

 jaar dat we dit samen konden doen.   We zeggen het na iedere 

reis, alle eer komt de Heer toe, die ons de weg opende om deze reis te maken. Maar we 

willen toch ook vermelden de geweldige steun die we dit jaar hebben gekregen. 

Wilt u ook iets bijdragen aan het werk van de stichting? Zoals vermeld, alle giften worden 

rechtstreeks voor het doel gebruikt waarvoor u het geeft, dus we halen er niets af voor 

algemene kosten. Alle extra kosten worden door ons zelf betaald.  

Tevens zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting, de stichting heeft een 

officiële ANBI aanstelling van de belastingdienst. 

Hier volgen een aantal mogelijkheden: 

1 - Er is een speciaal fonds vanwaar uit allerlei kosten worden betaald voor de armen. Het 

gaat hier dus om voedselhulp en andere acute zaken zoals medische hulp. Er zijn een aantal 

mensen die maandelijks een bijdrage storten op de stichtingsrekening onder vermelding van 

‘noodfonds’.  

2 - Misschien wilt u iets bijdragen voor evangelisatie materiaal, zondagschool materiaal, 

Bijbelstudie materiaal, kinderbijbels. Vermeldt u dat bij uw storting en we zullen er voor 

zorgdragen dat het geld ook daaraan besteed wordt.  

3 - Elk jaar proberen we de schoolkosten te betalen van de kinderen die het Sociaal Centrum 

bezoeken, veel ouders kunnen dat namelijk niet betalen voor hun kinderen. Het is van groot 

belang dat de kinderen naar school kunnen. Als u daar iets aan wilt bijdragen heel graag. 

Vermeld u bij uw gift dan: schoolkosten en we zullen er voor zorgen dat het daaraan besteed 

wordt. 

4 – Ons is gevraagd om de transportkosten te betalen van de kinderen die veraf wonen van 

het sociaal centrum in Oradea. Vooral in de winter is het moeilijk voor hen om te komen. Het 

gaat hier om 15 euro per kind en per maand. Totaal betreft het 10 kinderen. Misschien kunt 

u iets doen, we zijn erg geholpen met mensen die een kind, elke maand met 15 euro willen 

sponsoren. 

5 - Elke maand maken we geld over, voor de kosten van een warme maaltijd per dag voor de 

kinderen, in het Sociaal Centrum. Wij zoeken nog enkele sponsors, die maandelijks een 

bijdrage willen storten. De kosten hiervoor stijgen dit jaar behoorlijk en we kunnen dit niet 

volhouden zonder voldoende sponsors. Elke gift klein of groot, helpt ons om hiermee door te 

gaan. 

6 - We willen erg graag dat het evangelie gepredikt wordt aan de arme bevolking. Om die 

reden ondersteunen we o.a. de voorganger van het sociaal centrum. We hebben echter 

dringend hulp nodig om deze man met zijn auto te helpen. We zijn op zoek naar sponsors 

die ons daarbij willen helpen. 



7 – We ondersteunen als stichting ook maandelijks een dienstknecht van God in het 

zigeunerdorp, zijn naam is Cornel. We bezoeken deze plaats zelf elk jaar, u kunt hierover 

lezen in dit verslag. Misschien wilt u ons helpen? We stellen het zeer op prijs. Vermeld u dan 

even dat het gaat om “Cornel”. 

 

Stichting Hulp aan Oost-Europa 

Ossewagendrift 10 

3436AG Nieuwegein. 

Tel:030-2413032 

Bankrekening: NL58 ABNA 053.69.53.589 

Email:   info@hulp-oosteuropa.nl 

Website:  http://www.hulp-oosteuropa.nl 

Onze stichting is aangemerkt als een goed doel en heeft een ANBI aanstelling van de 

belastingdienst, zodat uw giften ook aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. 

 

 

 


