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IEUWSBRIEF
Nieuwsbrief kerst 2020
Geachte lezers van deze nieuwsbrief,
Voor ons allemaal was 2020 een moeilijk en een spannend jaar en we weten
ook nog niet wat ons te wachten staat in de komende periode. Door het
Corona virus hebben wij net als u, onze plannen keer op keer moeten aanpassen, een bezoek aan de projecten in Roemenië en Moldavië was dit jaar
helaas niet mogelijk. Gelukkig waren er wel de wekelijkse contacten via de
mail met Roemenië en Moldavië. Ook was het niet mogelijk een inzameling te
organiseren in de Arendshof, daardoor hadden we bijna geen contact meer
met het trouwe team van vrijwilligers en dat hebben we echt gemist. Wij zijn
dankbaar dat we nog veel gesorteerde en ongesorteerde goederen van u
mochten ontvangen bij onze opslag aan de Industrieweg 12-17 in Putten, daardoor hebben we dit jaar toch twee transporten met goederen kunnen laten
afleveren bij onze projecten in Roemenië.
Op dit moment hebben we alweer bijna 100m3 aan goederen ingezameld
die wij dit jaar nog, via een externe transporteur, naar Oșorhei in Roemenië
laten brengen. Wij hebben dit jaar een behoorlijke aanslag moeten doen op
onze financiële middelen, omdat we nu een transportbedrijf moeten inhuren
om de goederen op de bestemming te krijgen, daarnaast hebben we vanwege de acute nood, ook extra geld overmaakt naar de projecten in Roemenië
en Moldavië. Dit geld is vooral gebruikt voor de aankoop van voedsel en
brandhout en ondersteuning van de predikanten.
Ook de inkomsten uit de collecten vielen dit jaar tegen, maar tegelijkertijd
zijn wij enorm verrast en dankbaar voor de prachtige giften die we mochten
ontvangen van particulieren, andere stichtingen en diaconieën van plaatselijke kerken. En dan de Jongerenreis naar Moldavië, ook die kon niet
doorgaan, terwijl het team al veel geld had binnengehaald voor het project
in Moldavië. De jongelui hebben dit geld beschikbaar gesteld voor voedselpakketten en voor aankoop van brandhout in Moldavië.
Ondanks al de zorgen, zijn we dankbaar dat de Heere God ons dit jaar
opnieuw de gezondheid en de kracht heeft gegeven om dit werk te mogen
doen voor onze broeders en zusters in Roemenië en Moldavië. De Heere
Jezus leert ons dat geven iets mag kosten, maar ook dat je van geven rijk
wordt.
Wij als SPRM bestuur wensen u allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021.
Hartelijke groet namens het bestuur,
Kees Doppenberg.

Moldavië – Causeni en Crocmaz

Mijn naam is Andrei Țaran, 39 jaar
oud. Ik ben 12 jaar getrouwd met
Doina. Wij hebben twee biologische
kinderen Andreea en Bogdan en vier
kinderen uit het weeshuis: Ion, Mihaiela, Nicolae en Andrieș. Ik heb 11 jaar
Welkom en Afscheid
gewerkt als ICT docent en sinds een
jaar ben ik predikant bij de “Light of
Afgelopen zomer heeft er een beGospel” kerk in Causeni. De gemeente
stuurswissel plaatsgevonden. Marco
bestaat uit 60 leden, de meesten
Aalten (foto links) is teruggetreden
als bestuurslid. De afgelopen 8 jaar
daarvan zijn ouder dan 50 jaar. Op dit
was hij regelmatig chauffeur op één
moment komen er 15 kinderen naar de
van de transporten en daarnaast
zondagsschool. Naast onze kerk staat
maakte hij ook onderdeel uit van de
een gebouw dat wij hebben gekocht en
transport commissie. Hierbij kwam
gerepareerd met steun van de stichting
zijn praktijkkennis natuurlijk erg
Putten-Roemenië-Moldavië . Dit gebouw
van pas. Als trouwe en waardevolle
gebruiken we zowel voor de kinderclub
kracht zullen wij hem erg missen.
en zondagschool als voor “ons tafeltje
Tegelijkertijd zijn wij erg dankbaar
dekje” initiatief. Samen met de sociale
voor alles wat Marco voor onze
dienst van Causeni verzorgen wij hier
stichting heeft gedaan. Gelukkig
dagelijks voor 30 eenzame ouderen
blijft Marco als vrijwilliger betrokken
een warme maaltijd. Ook hebben we
en hopen wij zo nu en dan nog een
de afgelopen maanden bij hulpbehoeberoep op hem te mogen doen.
vende gemeenteleden in de dorpen
Crocmaz, Cainari en Tanatari voedWij zijn erg blij om Bert Boeve als
selpakketten bezorgd. Op dit moment
nieuw bestuurslid te mogen verwelzijn we druk bezig om brandhout te
komen. Wij stellen hem graag aan u
bezorgen bij ouderen die anders deze winter in de kou zouden zitten.
voor: Bert is 43 jaar en getrouwd met
Graag breng ik ook nog het dorpje Crocmaz onder uw aandacht. Hier
Evelien. Samen hebben ze drie kindewerken we nauw samen met Vladimir en Galinea Ciorba. Zij verzorgen
ren. Bart, Tijs & Wilke. In het dagelijks
buitenschoolse opvang voor kinderen die anders alleen thuis zouden zijn.
leven is hij werkzaam als chauffeur bij
Ook Vladimir en Galinea hebben een “tafeltje dekje project” en bezoeGuliker’s Gas & Oliehandel te Putten.
ken dagelijks eenzame bejaarden en bezorgen hen een heerlijke warme
Bert is al 6 jaar bij de stichting betrokmaaltijd.
ken en heeft al drie keer, samen met
Moge God u zegenen en beschermen!
Jan Louw, een transport naar Moldavië
Hartelijke groet, Andrei & Doina en Vladimir & Galinea
gereden. De armoede daar heeft hem
erg aangegrepen en daarom gaat hij
met liefde en gemotiveerd aan de slag
Beste gemeente in Putten, mijn naam is Norbert Csiszer. Ik ben geals bestuurslid. Welkom Bert, fijn dat je
trouwd met Julia en sinds 2017 voorganger in Remetea. Er is een
het bestuur komt versterken!
warme en lange relatie tussen Putten en Remetea, één van de bekendste projecten is de bouw
In al onze nieuwsbrieven en tijdens de invan de graanmolen, waar
zamelingen hoort u allemaal namen vooru vast al weleens van
bij komen. Crocmaz, Causeni, Ciocaia,
gehoord hebt. Onze geOșorhei, Yuri, Andrei of Norbert. Kunt u
meente heeft circa 300
het nog volgen? Omdat dit natuurlijk erg
leden. Ik zie het als mijn
verwarrend is, stellen wij in deze nieuwstaak om de mensen in
brief onze huidige projecten en contactperRemetea het evangelie
sonen opnieuw aan u voor. Hopelijk krijgt
te verkondigen en ze te
u zo een beter beeld van waar wij hulp
wijzen op de weg die
verlenen en over wie wij het hebben.
naar het Leven leidt.
Onlangs zijn we een

Roemenie – Remetea

Bijbelstudiegroep voor jongeren en een koor voor volwassenen gestart.
Er is een vaste groep gemeenteleden die een markt organiseert waar
we de goederen verkopen die we uit Putten krijgen. Ook verlenen we
directe steun aan armen en zieken in ons dorp. In het bijzonder dank
voor de ziekenhuisbedden die wij mochten ontvangen! Deze hebben wij
verdeeld onder zieken in ons dorp, die wij ook regelmatig bezoeken en
helpen waarmee we kunnen.
Mijn vrouw en ik werken met liefde en passie in Remetea. Wij willen God
dienen en weten ons door Hem gezegend!
God zegene jullie allemaal,
Norbert en Julia

Roemenie - Brașov

Lieve vrienden in Putten, mijn naam is Yuri Antoci en ik ben getrouwd met
Elena. Wij hebben 10 kinderen. Sinds vorig jaar wonen wij in Brasov,
waar ik predikant ben in een kleine gemeente. Daarvoor was ik voorganger in Causeni, waar ik de afgelopen jaren met veel plezier met jullie stichting heb mogen samenwerken. Ik ben jullie erg dankbaar voor de financiële en geestelijke steun. Ook hier in Brasov hoop ik met Gods kracht Zijn
evangelie te mogen verkondigen zodat de gemeente mag groeien.
In liefde verbonden,
Yuri en Elena

Roemenie – Ciocaia

Ons gezin dient vanaf de herfst van 2017 Gods gemeente in Ciocaia.
Mijn naam is Sandor Tokar en mijn vrouw heet Imola. Wij hebben twee
kinderen, Kate en Marton.
Mijn vrouw en ik zijn beide voorganger. Ik in Ciocaia en Imola in een
andere gemeente hier vlakbij. Ciocaia is een dorp in Roemenië, vlakbij
de grens met Hongarije. Er wonen 900 mensen in het dorp, hiervan zijn
600 leden van onze kerk, de anderen zijn Grieks-katholieke kerkleden of
zijn geen lid van een kerk. Naast de zondagse eredienst organiseren we
nog andere activiteiten Zo is er iedere week Bijbelstudie en catechisatie.
Ook is er iedere zomer een Vakantiebijbelweek voor de kinderen uit
het dorp. Ieder jaar is er een advent-liefdadigheidsconcert in de kerk,
de opbrengst is voor liefdadigheid in het dorp. Tijdens de kerst delen
we kerstpakketten uit aan arme gezinnen en ouderen in ons dorp. De
jongeren in onze gemeente bezorgen
deze pakketten. 2020 is ook voor
ons een moeilijk jaar. Bijna alles moet
online en zondags mogen er maar 50
mensen een kerkdienst bezoeken. Het
valt niet mee, maar we vertrouwen op
de zorgzame God! Het transport van
deze zomer uit Putten kwam precies
op het juiste moment. Wat hebben
wij veel mensen kunnen helpen! Dank
daarvoor. Wij kijken ernaar uit om
jullie weer spoedig te ontmoeten. Voor
nu wensen wij uw Gods zegen met de
Stichting maar ook in uw persoonlijke
leven.
Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Sandor en Imola uit Ciocaia

Roemenie – Oșorhei

Beste broeders en zusters in Putten, mijn naam is Istvan Visky en ik ben
getrouwd met Andrea. Wat zijn wij blij met het geplande transport in
december. Er is veel vraag naar hulp. Jullie steun in woord en daad
geeft ons zoveel kracht! Zowel mijn vrouw als ik hebben Corona gehad,
maar zijn inmiddels weer volledig hersteld. Het kerkelijk leven is vanwege Covid zeer beperkt, maar het geloof van de christenen is sterker.
Het bracht ook iets moois, zondags luisteren er namelijk meer dan 2000
mensen naar de online kerkdienst, terwijl onze gemeente “maar” 321
leden heeft. Diaconale zorg heeft onze prioriteit. We vervoeren ouderen
niet alleen naar de kerk, maar ook naar het ziekenhuis. Daarnaast helpen we arme gezinnen met kleding maar ook financieel om de medische
zorg te kunnen betalen. In december proberen we 75 gezinnen te helpen
met een voorraad aardappelen.
God zegene jullie allemaal,
Istvan Visky
Minister verbi Dei

Bedankt, bedankt, bedankt!

Kerst 2020, een mooi moment om terug te kijken naar een bijzonder
jaar, een moment om dankbaar te zijn. Want wat hebben we weer veel
ontvangen, juist nu het zo nodig was.
• Dank lieve vrijwilligers, fijn dat we op kleine schaal toch kleding konden inzamelen en dat jullie hielpen sorteren.
• Dank kringloopwinkel Overnodig voor jullie mooie gift.
• Dank kringloopwinkel Woord en Daad voor zoveel prachtige kleding.
• Dank beste sponsoren voor die onverwachte, grote en kleine giften.
• Dank SPRM Jong… jullie reis ging niet door maar met jullie sponsorgeld hebben we hout en voedsel kunnen kopen voor de allerarmste
in Causeni
• Dank kerkbeheer en de diaconieën van de kerken in Putten, u gaf
weer ruim.
• Dank appelplukteam voor de gift die wij via de heer van Hee mochten ontvangen.
• Dank Van den Berg’s Optiek, Boni, Domburg Kaas & Noten en Slager van de Berg. Fijn dat jullie voedselpakketten voor ons verkochten.
En dan nog een bijzonder dankjewel, een dankjewel voor IKEA.
Ook dit jaar ontvingen wij weer aanhangwagens vol (bijna) nieuwe
meubels van IKEA Amersfoort. Spullen die teruggebracht werden of
uit de collectie gingen mochten wij ophalen. Tientallen matrassen,
banken, bedden en kasten. Teveel om op te noemen.
Mooi dat IKEA op deze manier invulling geeft aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen in Moldavië!
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Bestuur:

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.

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

