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wij een volledige vrijwilligers
organisatie
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komt elke euro ten goede
aan de hulpverlening in
Roemenië en Moldavië.
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Nieuwsbrief kerst 2019
Voorwoord
Beste lezers van deze nieuwsbrief.
Het jaar 2019 is alweer bijna ten einde, en de kerstdagen komen dichterbij.
Eén keer per jaar is het kerst, dit is de dag die we mogen gedenken dat de
Heere Jezus op aarde kwam voor ons allen.
Voor ons in Nederland is kerstfeest een feestdag en een vrije dag die we vaak
combineren met vakantie, familie bezoeken en veel en uitgebreid eten.
In Roemenië en Moldavië is kerst vaak een kwestie van overleven, met altijd
maar weer de vraag heb ik voedsel en brandhout genoeg om de winter door
te komen.
We zijn dan ook dankbaar dat we met hulp van al de vrijwilligers, sponsoren
en de diaconie en kerkbeheer weer 3 vrachtwagens vol met bijna 300 m3 aan
hulpgoederen in Moldavië en Roemenië konden afleveren.
Ook de jongerenreis naar Moldavië is ondertussen een belangrijk onderdeel
van onze Stichting geworden, de plaatselijke bevolking kan er niet bij dat een
aantal jongeren een week vrij nemen, om daar ouderen gehandicapten en
kinderen te helpen. (zie verslag jongerenreis in de nieuwsbrief)
We zijn dan ook dankbaar dat de Heere God u en ons 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.
Wij als SPRM bestuur wensen u allen, gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020.
Kees Doppenberg
Voorzitter

Actie Schoenendoos
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In Valea lui Mihai (VLM) in Roemenië woont Areke Wigmans. Zij vangt
iedere middag 60 kinderen op voor naschoolse opvang. Als de kinderen bij
Areke komen beginnen ze met een maaltijd. Daarna worden ze geholpen
bij het maken van huiswerk, als ze tenminste naar school gaan. Tussendoor is er een spel en wordt er over de Heere Jezus verteld. Dat heeft ook
prachtige gevolgen: veel zigeuners komen tot geloof en worden gedoopt.
De gemeente in VLM groeit. Prachtig, maar Areke vertelde ons ook over
de enorme armoede waarin de kinderen leven. Daarom is de actie schoenendoos bedacht. Aan alle jongens en meisjes op de kinderclubs werd
gevraagd een schoendoos zo mooi mogelijk te versieren deze daarna te

vullen allemaal handige dingen zoals, toiletspullen, sokken, kleurtjes,
stiften of een speeltjes. En op dankdag was het zover toen mochten de
kinderen alle gevulde dozen voor in de kerk zetten. Wat een prachtig
resultaat maar liefst 150 volle schoenendozen! Inmiddels zijn ze met de
vrachtwagen naar Roemenië gebracht en zullen ze van de zomer uitgedeeld worden. Wil je meer weten over het werk van Areke? Kijk dan op
www.gipsymission.nl

Gerard en Richard voor het eerst als
chauffeurs naar Moldavië
Een goede reden voor een paar vragen.
Voor de eerste keer naar Moldavië, waarom doe je dat?
Ik had me 10 jaar geleden al een keer opgegeven omdat ik graag iets
wilde doen voor mensen in Oost Europa. Ook ben ik 20 jaar geleden al
Overlijden Marik
eens een paar dagen bij een gezin in Roemenië geweest om daar een auto
te brengen bij een voorganger. De dankbaarheid van de mensen is mij
Maandag 1 juli 2019 bereikte ons
altijd bijgebleven.
het verdrietige bericht dat Dr. MaHoe was de reis?
rika Turucs na een kort ziekbed is
We moesten vooral aan de grens met Moldavië wel wat geduld opbrengen.
overleden. Zij is begraven in haar
Het was er vrij druk met vrachtwagens en ze hadden net pauze genomen
woonplaats Valea Lui Mihai. Meer
toen we aankwamen. Gelukkig mochten wij van de andere chauffeurs voordan 12 jaar hebben wij met haar
aan staan omdat we hulptransport waren. Na een uurtje waren we aan de
mogen samenwerken. Ze was een
beurt. We dachten alle papieren voor elkaar te hebben, maar daar dachzeer betrokken en enthousiaste huisten de heren van de douane anders over. Er miste nog een verklaring. Na
arts die niet alleen veel voor haar
een paar uur wachten mochten we door de douane en zijn toen aan de
patiënten deed, maar ook oog had
andere kant van de grens gaan slapen in onze vrachtwagen.
voor diegene die het extra moeilijk
Wat viel jullie nu het meeste op aan Moldavië?
hadden. Zo heeft zij een kinderdagHet is een land met nog veel ruige natuur en veel onbewerkt land. In de
verblijf opgezet voor gehandicapte
steden merk je minder van de armoede, op het platteland des te meer. De
kinderen en zorgde zij ervoor dat er
mensen zijn aardig en behulpzaam. Zo reden er een paar mannen een
hulpbehoevende ouderen extra zorg
eindje voor ons uit toen we op een verkeerde weg zaten.
en hulpgoederen ontvingen. Wij zijn
Als jullie in één zin zouden moeten vertellen hoe arm Moldavië is .....
dankbaar voor al het mooie en goede
De armoede is vooral te merken bij de oudere mensen die echt werkelijk
werk wat Dr. Marika heeft mogen
niets anders hebben dan een oud bed zonder matras en leven in een
doen. In deze moeilijke en verdrietige
tochtige ruimte zonder verwarming en goede sanitaire voorzieningen.
tijd gaan onze gedachten uit naar
Wat zal je nooit vergeten?
haar man Sandor en haar dochter
Dat we bij een oude man kwamen waar je letterlijk de armoede rook
Imola. Inmiddels hebben wij intensief
in de ruimte waar hij verbleef en die met de winter voor de deur, voor
contact met Imola. Zij wil graag op
een paar weken nog brandhout had om de houtkachel te stoken.
kleinere schaal het werk van haar moeZe zeggen wel eens dat je van geven rijk wordt. Is dat zo?
der voortzetten. We zijn druk bezig de
Ja dat is zeker zo. Je ziet hoe nodig de hulp daar is, hoe weinig
mogelijkheden te verkennen en hopen
u hier in de volgende nieuwsbrief meer
over te vertellen.

Nwe website + jaarrek.

Onze website is vernieuwd! U vindt daar
veel informatie zoals het laatste nieuws en
alle over de projecten en lopende sponsoractie. Omdat wij het belangrijk vinden om
volledig transparant te zijn over hoe wij uw
giften en donaties besteden, staan ook al
onze jaarrekeningen op de site. Neemt u
een kijkje? www.sprm.nl

mensen verdienen en in welke armoede ze leven. De mensen daar zijn
meer tevreden dan wij en je krijgt er veel liefde voor terug .
Jullie zijn daar ook naar de kerk geweest. Hoe was dat?
De kerk lijkt best wel veel op onze diensten hier, je merkt wel dat het
gewoon is dat mensen hardop bidden tijdens een dienst en er worden
veel opwekkingsliederen gezongen.
God werkt echt overal om zijn kerk bij elkaar te krijgen.
Wat zou je nog tegen de lezers van de nieuwsbrief willen zeggen?
Bid voor onze medebroeders en zusters in Moldavië en Roemenië en
of God met hun wil zijn in armoede en verdrukking. Weet dat alle hulp
zeer welkom is en bij de juiste mensen terecht komt. Als laatste, laten we
vooral dankbaar en tevreden zijn.

Schoenenactie Cainari

In het dorpje Cainari zijn veel kinderen die geen goede schoenen voor de
winter hebben. Deze keer een speciale actie om 30 paar kinderschoenen
te kopen. De schoenen kosten 20 euro per paar. Helpt u mee? U kunt ook
handig online doneren via onze site: www.sprm.nl/online-doneren

Verslag jongerenreis 2019

Na een jaar van voorbereiding en heel veel sponsoracties is het op
vrijdag 19 juli zover, 12 enthousiaste Puttense jongeren vertrekken naar
Moldavië. Ze offeren een week van hun vakantie op. Er is weinig tijd voor
niets doen en uitslapen, er wacht een vol programma op ze. Zo is de eerste morgen al gevuld met een kinderochtend bij de kerk. Met de kinderen
wordt er geknutseld en spelletjes gedaan, maar ook mogen de jongelui
het Bijbelverhaal van David en Goliath vertellen en uitbeelden. Tot slot
leren ze de kinderen in het Nederlands ‘lees je Bijbel bid elke dag’,
te zingen. Na de middag wordt er een bezoek gebracht aan Igor een
blinde man van 66 jaar. Hij woont in een vervallen huis zonder water en
elektriciteit. De komende week zullen de jongeren een vloer in zijn huis
storten, nieuwe ramen plaatsen en alles schoonmaken en verven. En
dit was pas de eerste dag, maar wel een voorbeeld hoe de rest van de
week eruit zal zien. Het klussen wordt afgewisseld met het geven van
kinderclub en mooie ontmoetingen met gemeenteleden van de kerk in
Causeni. Ieder jaar zijn de jongeren onder de indruk van de armoede
maar ook van de hartelijkheid waarmee ze ontvangen worden en
vooral van de trouw en liefde van God, Hij werkt ook in Moldavië!

Jongerenreis 2020

Ook voor de komende zomer is er alweer een jongerenreis gepland
van 24 tot 31 juli. De groep is inmiddels compleet en opnieuw zullen
12 jongeren een week van hun vakantie opofferen om anderen te helpen en te evangeliseren. Het geld voor de activiteiten en klussen die
ze gaan doen zullen ze zelf inzamelen via de nodige sponsoracties.

Transport naar Moldavië

Met Gerard Rozendaal en Richard de Graaf als chauffeurs aan
boord vertrok op maandag 28 oktober een volle vrachtwagen
naar Moldavië. Voor Gerard en Richard was dit een bijzondere
reis omdat dit voor hen de eerste keer is dat ze met een hulptransport naar Oost Europa gaan. Wat zijn wij blij met deze twee
mannen, die een week vakantie opnemen om anderen te helpen.
Op donderdag 31 oktober arriveren de chauffeurs met de vrachtwagen en de reisgroep met het vliegtuig in Causeni. Ze worden

daar allerhartelijkst ontvangen door de voorganger Andrei en zijn
vrouw Doina.
Andrei is de opvolger van Yuri die een beroep heeft aangenomen naar
Brasov in Roemenie. We kennen Andrei al jaren omdat hij ook al lid
was van de kerkraad in Causeni en dus vaak bij de ontmoetingen met
ons aanwezig. Ook onze vaste tolk Christina hebben we inmiddels leren
kennen als heel actief en betrokken bij de gemeente en dan met name
bij het kinderwerk.
Vrijdag en zaterdag worden er veel projecten en bekenden bezocht
om te horen hoe het gaat, wat er nodig is en om liefde en aandacht te
geven aan mensen die het nodig hebben. Uiteraard wordt het plaatsje
Crocmaz bezocht. Een vast bezoekadres tijdens onze reizen. Wladimir
en Galina runnen hier de buitenschoolse opvang voor kinderen en in de
zomervakantie organiseren zij een vakantiebijbelclub waar de jongeren
uit Putten ook aan mee helpen. Mooie mensen, die trouw zijn, en altijd
de naaste op het oog hebben en getuigen van Gods liefde. In de vorige
nieuwsbrief melden wij u al dat zij graag een tafeltje dekje project wilde
starten om eenzame en hulpbehoevende ouderen dagelijks te voorzien
van een maaltijd. Inmiddels loopt dit erg goed en voorziet het in een
enorme behoefte.
In bejaardentehuis Tanatari zijn de 54 bejaarden blij met onze komst.
Vooral omdat wij traditiegetrouw, bananen uitdelen. De directrice gaf
aan dat er behoefte is aan matrassen, waspoeder, een grote wasmachine, incontinentiemateriaal, pasta, nachtkastjes en stoelen. Kortom er
is veel nodig, vooral omdat ze op moment geen hulp ontvangen van
andere organisaties.
Soms zijn er van die bezoeken die nog meer indruk maken, zoals die
in Cainari waar we Petru hebben opgezocht. Een gehandicapte jongen die een oude en versleten rolstoel heeft. We hebben zijn rolstoel
bekeken, de wielen van de rolstoel waren echt stuk. Gelukkig is er met
het transport een rolstoel meegekomen waarvan onderdelen gebruikt
konden worden om zijn rolstoel op te knappen. We gaan ons best
doen om een nieuwe rolstoel voor hem te vinden en die de volgende
keer mee te nemen.
Op zondag wordt de kerkdienst in Causeni bezocht. Niet alleen Andrei gaat tijdens deze dienst voor, maar ook Richard (één van de chauffeurs) houdt een meditatie over de wijze en de dwaze maagden. Hij
benadrukt hoe belangrijk het is om je geloof op peil te houden. Een
mooie dienst waarin wij ons door het geloof met elkaar verbonden
mochten voelen. Prachtig!

Opslag aan de Industrieweg

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al verteld dat wij als stichting tegenwoordig een eigen opslag hebben aan de Industrieweg.
Inmiddels is deze al een jaar vol in gebruik en wat zijn wij daar blij
mee. Omdat wij zo ontzettend veel kleding en andere spullen van
u krijgen is er ook dit jaar weer een extra transport naar Roemenië
gegaan. Ook dan komt de opslagruimte goed van pas omdat we
daar tussendoor ook kleding kunnen sorteren. Om te voorkomen
dat de opslag te klein wordt is de zolder de afgelopen zomer uitgebouwd, voorlopig hebben we dus weer plek genoeg.

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.
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