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Jan en Marjan

Wellicht bij de meeste van jullie al wel bekend, is Jan tijdens zijn
laatste reis (oktober 2016) met ernstige nek- en hoofdpijnklachten
naar huis teruggekeerd. De dag na thuiskomst volgde er een
opname in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem, i.v.m. toenemende
(pijn)klachten, waarbij in eerste instantie gedacht werd aan een
hersenvliesontsteking of herseninfarct. Na dit uitgesloten te
hebben, waren de doctoren niet in staat om een juiste diagnose
vast te stellen. Daarom hebben we besloten om eind dec.’16 naar
het UMC in Utrecht te gaan voor een second opinion. Daar kwamen
ze tot de diagnose; SAB, een slagaderlijke bloeding in het hoofd.
Volledig herstel hiervan heeft een langere tijd nodig, waardoor het
nog onduidelijk is wanneer we weer werkzaam mogen zijn in
Roemenië. Maar we zijn enorm dankbaar voor de inzet van broeder
Pavel en broeder Silviu, waardoor het werk in Ungurei gewoon door
kan gaan. De afgelopen maanden was een periode van spanning en
onzekerheid voor onszelf, ons gezin, en allen om ons heen.
Maar ook een tijd waarin we hebben ervaren dat ondanks alle zorg
en onzekerheid, ons houvast en hoop op onze God was en is. We
hebben een muur van gebed om ons heen ervaren. Betrokkenheid
van allerlei kanten door reacties, kaarten, berichten etc. was werkelijk ongelooflijk! Het heeft ons stil gemaakt. We danken iedereen
voor jullie medeleven, jullie gebeden. Maar bovenal onze dank en
eer aan God.
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Genoeg te delen

We danken de ouders en kinderen van de Noachschool uit
Schoonrewoerd, Herédium uit Zijderveld en de Eben Haëzer uit
Woudrichem en de leden van de Gereformeerde Kerk uit Maasland,
voor de honderden gevulde schoenendozen die we mochten
ontvangen. St. de Samaritaan zorgde in samenwerking met St. GAiN
ervoor dat de goederen in Roemenië terecht kwamen. Naast de
schoenendozen ontvingen we honderden kilo’s aardappelen en
uien en werden er, door een enthousiast team, velen boodschappen ingezameld. Vóór de aankomst van het decemberteam, stond
alles klaar om te worden uitgedeeld.

Genoeg om te delen

Uitdelen schoenendozen

Een bijzondere reis, waarbij Jan thuis bleef, maar Marjan met een
aantal vrienden vertrok naar het winterse en koude Roemenië. We
bezochten de scholen in Ungurei, Rosia de Secas en Tau om de
schoenendozen uit te delen. In samenwerking met de schooldirectie en de leerkrachten, hebben alle kinderen een schoenendoos
ontvangen. Dit was de eerste keer dat op deze scholen schoenendozen uitgedeeld werden. Geweldig om de blijdschap op de
gezichten van de kinderen te zien. Kinderen die tot tranen toe
ontroerd en dankbaar waren voor dit cadeau uit Nederland. We zijn
enorm blij met de samenwerking met de scholen en leerkrachten
en de goede contacten met de plaatselijke overheid. Het is
bijzonder om te zien hoe God deuren opent en mensen op onze
weg brengt.
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Kerst in Ungurei

In een witte wereld met temperaturen tussen de 5 – 10 graden vorst
en dan kerstfeest vieren met de kinderen. Wat een geweldige
beleving. Zo wonderlijk om te zien dat er 50 – 60 kinderen in het
kerkje van Ungurei samenkomen en ademloos luisteren naar de
aloude geschiedenis van de geboorte van Jezus Christus. Dat de
Redder is geboren in een stal, ja ook voor hen! En dan zit je daar,
tussen de kinderen waarvan je de leefsituaties kent. Maar juist ook
voor deze kinderen, een boodschap van licht in de duisternis. Gods
liefde ook voor hen. En dan lopen ze na de viering in het donker
naar huis met een lichtje in hun hand en ons gebed is dat Het Licht
in hun hart zal schijnen.
Maar ook op de dinsdag, een aantal dagen voor kerst, zitten een
mengelmoes van 130 – 150 ouderen en jongeren op elkaar gepakt
in het dorpshuis van Ungurei, dat sinds 5 -6 jr. niet meer is gebruikt.
In een gebouw waar de kachel eruit is gesloopt, bij een buitentemperatuur van circa -6 graden, waarbij op een wonderlijke wijze
voor een heather werd gezorgd om de kilte te verdrijven. De geur
van de schapen uit de kleding van de mensen vermengt zich met
geur van lang niet gewassen mensen. Geweldig dat op die plek de
boodschap van de geboorte van Gods Zoon mocht klinken! Een
boodschap voor iedereen, redding voor iedereen, Jezus is geboren!
En wanneer deze mensen naar huis gaan met een kerstpakket, dan
vult ons hart zich met blijdschap en dankbaarheid.

Huidige situatie

In de afgelopen weken heeft broeder Pavel zich ingezet om op
diverse plaatsen te zorgen voor brandhout en voedsel. En waar
nodig wordt er wat klein onderhoud gedaan aan woningen.
Maar ook zorgt hij voor wekelijks kinderwerk in Ungurei en Spring.
Broeder Silviu is elke zondag aanwezig om de kerkdienst te leiden.
Wat een wonder dat er na zo’n korte periode werkzaam te zijn, al
zoveel gebeurt in Ungurei. We vragen u om te blijven bidden dat dit
werk door mag gaan. Maar ook vooral te danken voor wat God doet.
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Wat kan u doen?

We vragen uw gebed voor;
Herstel van Jan
Voortgang van het werk
Blijvende financiën
Graag ook uw dankgebed voor;
Ontmoetingen rond de kerst
Alle schoenendozen die we mochten uitdelen
Voortgang van het werk
Naast uw gebed vragen wij u om ons werk
ook financieel te ondersteunen. Hierdoor
ontstaat er de mogelijkheid om wat grotere
projecten te realiseren. Er zijn een aantal
families waar het opknappen van de woning
eigenlijk niet meer mogelijk is. Graag willen
we met uw hulp een nieuwe woning bouwen
voor deze families.
Heeft u er weleens aan gedacht om ons
maandelijks te ondersteunen?
Alvast onze hartelijke dank!
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