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Een
gift
aan
onze
stichting
is
volledig aftrekbaar voor de belastingdienst. Wij zijn een
ANBI instelling. Doordat
wij een volledige vrijwilligers
organisatie
zijn
komt elke euro ten goede
aan de hulpverlening in
Roemenië en Moldavië.
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IEUWSBRIEF
Beste lezers van deze nieuwsbrief,

2021 was voor ons als stichting weer een jaar waarin we ons, net als iedereen,
weer aan moesten passen aan de coronamaatregelen.
Ondanks alle beperkingen zijn er dit jaar maar liefst drie transporten geweest.
Eén vrachtwagen met onze eigen chauffeurs Dick Reijersen en Evert Loedeman
naar Roemenië en één vrachtwagen naar Moldavië met als chauffeurs Jan
Louw en Bert Boeve. Daarnaast was er ook nog een transport naar Roemenië
wat we hebben uitbesteed aan Van Wijk transport. Hier zijn we natuurlijk erg
dankbaar voor, want de vraag naar kleding en goederen is groot. Ook onze
(financiële) hulp is meer dan ooit nodig in deze door de corona getroffen landen. We zijn dan ook heel dankbaar als bestuurd u en jij dit hebben mogelijk
gemaakt. Al die vrijwilligers, sponsoren en Diaconieën van de Kerken die ons
geholpen hebben, heel erg bedankt daarvoor.
In Romeinen 12 staat geschreven:
Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal
hetzelfde. Zo is het ook met ons als gemeente, SPRM, vrijwilligers en onze
contacten in Roemenië en Moldavië. Al zijn we met velen door onze verhouding tot Christus vormen we samen een lichaam en zijn we stuk voor stuk
leden van dat lichaam we horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft
gegeven zijn verschillend. We krijgen daar de kracht voor om als gemeente
samen te werken om onze naasten te helpen. We schrijven deze tekst uit Romeinen 12 omdat ons bestuurslid Bertina van Oostende getroffen werd door
een herseninfarct, en dan kom je er pas achter hoeveel werk en hoeveel
taken Bertina binnen ons bestuur heeft die we samen moesten overnemen.
We missen haar alsof we een arm of been missen in ons bestuur, want samen
zijn we als bestuur een lichaam en staan we sterk.
Bertina is nu opgenomen in De Poll in Nijkerk voor revalidatie. Wij wensen
Bertina beterschap, en Wim en de kinderen veel sterkte toe. We zijn dankbaar dat de Heere God u en ons ook het afgelopen jaar de kracht heeft
gegeven om dit werk te mogen doen en dat hij ons weer veilig heeft doen
terugkeren van onze reizen naar Roemenië en Moldavië.
Namens het bestuur wens ik u allen gezegende kerstdagen en een gezond
2022.

STICHTING PUTTEN-ROEMENIË-MOLDAVIË

www.sprm.nl

Kees Doppenberg.
Voorzitter

Reisverslag Moldavië
Na twee jaar niet Moldavië te zijn geweest was het afgelopen oktober eindelijk weer zover. Op maandag 25 oktober vertrok rond 05.00
uur een volle vrachtwagen met kleding, dekens en andere hulpgoederen richting Moldavië. Een rit van maar liefst 2500 kilometer waar de
chauffeurs, Jan Louw en Bert Boeve, erg veel zin in hadden. Na drie
dagen rijden komen ze op woensdag 27 oktober aan in Causeni waar
ze allerhartelijkst worden ontvangen.

Donderdag 28 oktober

Na een goede vlucht van Dortmund komt ook de rest van de reisgroep
(Cees v.d. Pol, Hans Alderliesten en Bernard-Paul Hakkenberg) aan in
Chisinau. We worden opgehaald door Andrei en Cristina (onze tolk).
Na een heerlijke lunch bij Andrei thuis, gaan we snel naar de opslag
om de vrachtwagen uit te laden. Gelukkig is er een ploeg mannen aanwezig om te helpen en na een uurtje of twee zweten is de klus geklaard
en staat de opslag tot aan de nok vol met spullen.

Vrijdag 29 oktober:

Als eerste gaan we die morgen naar de burgemeester van Causeni.
Een aardige man die vooral zelf veel aan het woord was. Hij bedankte
ons voor alle hulp en vertelde dat hij grootse plannen heeft om de
ouderen en jongeren in Causeni te helpen. Hij nodigt ons van harte uit
om weer een jongerenreis naar Moldavië te organiseren.
Onze tweede stop die ochtend is het Maternal House (opvanghuis
voor moeder en kind), waar we hartelijk worden ontvangen door
de directrice en haar staf. Met maar liefst 12 mensen in een kantoor
van ongeveer 3 x 3 meter, leek Corona even heel ver weg. Op dit
moment worden er 32 moeders met kind opgevangen in het tehuis.
Gemiddeld blijven ze hier circa 5 maanden waarna ze terug kunnen
naar huis of een andere eigen woning. De uit Putten afkomstige speeltoestellen in de tuin zijn hard aan vervanging en ze zouden heel blij
zijn als wij ze aan nieuwe kunnen helpen. Uiteraard gaan we ons
best voor ze doen.
Rond de middag arriveren we in Crocmaz . Omdat er deze periode geen activiteiten zijn in het wijkgebouw, staat de verwarming
niet aan en eten we met onze jas aan. De gesprekken zijn er niet
minder goed om. Vladimir en Galina zijn erg blij dat we er zijn,
het gaat goed met ze. Het maandelijkse sponsorbedrag wat ze
van ons ontvangen is voldoende voor het verlenen van hulp. Ook
blijft het leuk om ook hier weer tafeltjes en stoeltjes uit Putten te
zien staan, waar dankbaar en goed gebruik van wordt gemaakt.
Concreet gaan we ze ondersteunen met een extra gift van 600
euro om gas voor de verwarming te betalen en de dakgoten en
regenpijpen te vervangen.
Voordat we vertrekken brengen we eerst nog een tweetal
voedselpakketten bij dorpsgenoten die het hard nodig hebben.
Als eerste bij een man die zeer slecht ter been is, eenzaam
is en afgelegen woont. Om aan eten te komen gaat hij vaak
in zijn rolstoel naar de rivier om daar vis te vangen. Daarna
bezoeken we een man die ernstig ziek is en niet meer uit bed

kan komen omdat hij ernstige open wonden aan beide benen heeft.
Verdrietig om te zien maar ook fijn dat we iets voor ze kunnen doen.
Als laatste bezoek voor deze dag vertrekken we richting het dorpje
Caplani. We ontmoeten daar Viorel. In het verleden hebben we hem geholpen met de aanschaf van kassen om daar groente en fruit te kweken
voor het “tafeltje dekje” programma voor ouderen. We treffen Viorel
op een nieuwe locatie, namelijk in een bejaardentehuis. Hij verzorgt
en verpleegt hier 25 bejaarden die anders alleen en zonder hulp thuis
zouden moeten wonen. Aan de overkant van de weg is Viorel ook nog
een kindertehuis aan het bouwen. De terugreis naar Causeni verloopt in
aanvang zeer voorspoedig. Maar sommige dingen in Moldavië veranderen nooit en ook dit jaar worden we weer aangehouden door de politie.
We krijgen een boete van maar liefst 15 euro voor een ongeldige APK.

Zaterdag 30 oktober.

Als eerste bezoeken we verpleeg- en bejaardentehuis Tanatari. Het is
bijna niet te geloven maar door strikte quarantaine is geen enkele bewoner besmet geraakt met Covid en is er daaraan dus ook niemand overleden. Naar omstandigheden gaat het hier goed, wel is er aan veel zaken
gebrek, waarbij incontinentie luiers toch echt boven aan de lijst staan.
Gelukkig hebben we met dit transport weer twee pallets vol mee kunnen
nemen. Als presentje hebben we voor alle bewoners bananen meegenomen. Leuk om uit te delen, die vallen in de smaak. De meeste zijn al
op voordat wij weg zijn. In de loop van de middag gaan we terug naar
Causeni. We zijn uitgenodigd om bij de kerk te komen eten. Naast de
kerkraad zijn hier ook de vrijwilligers aanwezig die hebben geholpen de
vrachtwagen uit te laden. Er is speciaal voor ons een traditioneel Moldavisch gerecht gemaakt, Mamaliga. Een soort natte cake van maismeel.
Het is de gewoonte dat je dit staande eet en dat doen wij dan ook. Het
smaakte heerlijk!

Zondag 31 oktober

We bezoeken de kerkdienst waar wij de groeten overbrengen van onze
gemeente en samen een lied zingen. Bert Boeve is die dag jarig en hij
wordt niet vergeten. De gemeente zingt voor hem en hij krijgt een grote
doos snoep. Ook wordt er gebeden voor Bertina van Oostende. De
gemeenteleden kennen Bertina goed, ze is hier vaak geweest. Fijn om
te ervaren hoe er wordt meegeleefd. s Middags bezoeken we nog een
echtpaar uit de gemeente die 50 jaar getrouwd zijn. We laten voedselpakketten achter die bezorgd zullen worden bij gemeenteleden die
het hard nodig hebben.

Maandag 1 november

We zijn lekker op tijd op het vliegveld. Maar helaas…. vanwege
de mist wordt er niet gevlogen en pas om 12.30 uur vertrekken we
richting Boekarest. Hierdoor missen we onze vlucht naar Dortmund.
Na wat puzzelen hoe we nu alsnog het beste thuis kunnen komen,
besluiten we naar Schiphol te vliegen en vervolgens direct door te
rijden naar Dortmund om de auto op te halen. Om 00.30 uur zijn
we weer veilig thuis. Dankbaar voor de mooie reis en fijne contacten.

Dominee Visky vertrekt uit Osorhei Roemenie
Al jaren ondersteunen we dominee Visky en zijn gemeente in Osorhei. Afgelopen maand ontvingen wij verrassend nieuws van hem. Hij
heeft een beroep aangenomen naar een andere gemeente in Oradea. Ook daar heeft hij onze hulp hard nodig. Hieronder de brief
die hij naar ons heeft gestuurd.
Beste broeders en zusters in Putten!
Gegroet allemaal in de naam van onze Heere, Jezus Christus! Ik
hoop en bid dat het u goed gaat.
Ik schrijf deze brief om u te informeren dat mijn bediening in Osorhei na
12 jaar gaat stoppen. Ik dank God voor jullie trouwe steun en gebeden
de afgelopen jaren.
Overal waar ik kijk in Osorhei zie ik trouwe christenen, ik zie honderden
kinderen die we hebben kunnen helpen, met alles wat ze nodig hebben
in hun leven. Ik zie oude mensen met eten op hun tafel, ik zie gerepareerde huizen en warme kleren. Maar boven alles zie ik Gods liefde en
trouw.
Er is een kleine Hongaarse gemeente in Oradea, waar ook veel gemeenteleden mijn preken online volgden. Afgelopen zomer hebben ze mij
beroepen omdat hun predikant dit jaar met pensioen gaat. Na enkele
maanden hiermee geworsteld te hebben, heb ik het beroep aangenomen.
De bediening die daar op mij wacht is zwaar. Ik heb nog nooit zo’n
moeilijk ambt gehad waar ik mij nu op voorbereid.
De gemeente is klein, zo’n 300 mensen en de gemeente bevindt zich in
het armste deel van Oradea. Om eerlijk te zijn, de gemeente ligt in het
getto van Oradea. Het is de wijk in Oradea waar de armste mensen
wonen en waar ook zigeunerwijken zijn.
Er zijn 4 aandachtsgebieden waarover ik mijn tijd mag verdelen:
1. De gemeente met veel oude mensen en arme gezinnen
2. Een naschools programma voor zigeunerkinderen
3. Het starten van een gemeente voor Hongaars sprekende zigeuners
4. Het opzetten van kerkdiensten in de daklozenopvang
Ik voel me zwak en overweldigd door uitdagingen. Ik heb slechts
twee zekerheden en beloften voor deze bediening: Ik voel vrede en
de aanwezigheid van de Heere in deze en ik weet dat mijn bediening daar gezegend zal worden. Ik heb jullie verschillende keren
om gebedssteun gevraagd en ik heb inderdaad de aanwezigheid
en de kracht van jullie gebeden gevoeld. Nu vraag ik opnieuw om
uw gebed: bid alstublieft voor mij en mijn gezin.
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Ontwerp en Druk Drukkerij AMV bv

Moge onze de Heere u zegenen!
Istvan Visky
Minister Verbi Dei

Als u een van de projecten wilt steunen kunt u uw bijdrage
overmaken op NL31 RABO 0384 1222 13
t.n.v. Stichting Putten-Roemenië-Moldavië onder
vermelding van de projectnaam.

Bestuur:

Hans Alderliesten, Halvinkhuizerweg 68 • tel. 358779
Bert Boeve, Reindertpad 6 • tel. 06-42127945
Henk Bout, Kraakweg 5• tel. 353759
Kees Doppenberg, Papiermakerstraat 32 • tel. 06-22463869
Bernard-Paul Hakkenberg, Torenlaan 12 • tel. 350468
Jan Louw, Klaas Frisohof 19 • tel. 06-19204988
Bertina van Oostende, Vervoornstraat 8 • tel. 360489
Cees van den Pol, Eemtenpolweg 3 • tel. 06-10034423
Wijmie Rozendaal, Verzetslaan 6 • tel. 358664

