Wolvega, november 2017

Nieuwsbrief 14 Stichting Helpende Hand Roemenië
In deze nieuwsbrief informeren we
u graag over het werk van onze
stichting in de dorpen Lunca
Bradelui, Rastolita en Cinta in het
Hongaars sprekende deel van
Roemenië.

Missie volbracht!?
Binnen onze stichting is afgelopen jaar veel gesproken over
hoe gaan we verder met de steun aan onze dorpen en;
gaan we wel verder of moeten we ons richten op andere
doelen in Oost Europa.
In de afgelopen 25 jaar dat wij actief zijn in Roemenië is er
veel verbeterd. We hebben dat zelf afgelopen juni weer
gezien toen we als groep aan het werk zijn geweest in de
parochie van Rastolita. Veel is ook verbeterd door Europees
geld, met name aan de wegen.
Toch schetst de Europese Commissie nog geen rooskleurig
beeld. Op het platteland wordt het “menselijk kapitaal” zeer
slecht gebruikt en zijn er “eilanden van armoede en
gewortelde sociale uitsluiting”. Een groot deel van de
landbouw is voor eigen levensonderhoud en 66% van de
plattelandsbewoners leeft in armoede. Vooral de jeugd is
bijna gedwongen om voortijdig van school te gaan om te
werken. Vaak is dat in het buitenland en in veel gevallen
leidt dat tot emigratie en versterkt het de vergrijzing op het
platteland.

Ondanks de verbeteringen hoort Roemenië bij de 10 armste
landen van Europa.
Voor komend jaar zullen wij ons dan ook blijven inzetten
voor “onze” dorpen en elk jaar opnieuw kijken waar en
welke hulp het meest nodig is.
We hebben ook deze keer onze contactpersonen, de
predikanten, gevraagd mee te helpen aan de inhoud van
deze nieuwsbrief. De predikant in Rastolita schrijft:
Verleden-heden-toekomst
Beste lezer, broeder/zuster in Jezus Christus.
Ik dank de apostel Paulus die schrijft in het boek Korintiërs
hoofdstuk 13 vers 11-13: "Toen ik nog een kind was sprak
ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een
kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter
me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar
straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan
is de liefde.”
De apostel schrijft over verleden, heden en toekomst. Ik wil
ook op die manier aan u schrijven: "... ik was een kind ..."

Onze relatie bestaat al 25 jaar. Ik was in het begin nog
geen pastor, maar wel de afgelopen jaren en daar ben ik
dankbaar voor. In die periode zijn er over en weer bezoeken
afgelegd. Ik heb onze relatie grotendeels geërfd, maar ik
heb er ook aan meegebouwd. Als een kind heb ik soms
gereageerd en ben zelfs met volwassenen de “strijd”
aangegaan. Bijvoorbeeld in 1995 toen werd besloten geen
elektriciteit aan te leggen in de kerk van Lunca Bradelui.
Er waren toen 157 kerkleden. Mijn eerste reactie was: "dit
kan zo niet verder" en “het moet allemaal anders, we willen
niet overleven, we willen leven". Met geld uit Nederland en
van de leden is toen elektriciteit aangelegd.
We hebben de Nederlandse kledingsteun georganiseerd,
mensen zijn hierbij in hun waarde gelaten en hebben een
gift gegeven... en het leven ging door. Veel is bereikt.

Dit was het verleden en het heden, maar we kijken naar de
toekomst. In de afgelopen maanden heb ik een conferentie
bijgewoond ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de
Reformatie. Onze bisschop heeft helaas moeten
aankondigen dat meer dan 50 gemeenten nog op een
pastor wachten, maar er is niemand om die plaatsen in te
vullen. Ik vroeg mij daarom af hoe de toekomst van onze
gemeente eruit zou zien, wat zal daarmee gebeuren?
Maar onmiddellijk kwam bij mij de bemoediging van Jezus
in gedachten: 'Maak je geen zorgen voor de dag van
morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last”.
Hier hou ik aan vast en dank jullie voor alles. Bedankt dat
we elkaar hebben leren kennen. Bedankt voor het
onvermoeibare werk. De financiële steun van bekende en
onbekende Nederlandse broeders en zusters. "De genade
van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen."
Ferenc Nagy predikant Rastolita en Lunca Bradelui.

Het predikantenechtpaar in Cinta schrijft:
We openen de “kledingwinkel” twee keer per jaar, in de
lente en in de herfst, een maand lang. We zijn dan open op
woensdag- en zaterdagmiddag. We proberen het geld te
gebruiken voor goede dingen voor de hele gemeenschap.
Speelgoed is voor de kleuterschool. Spullen die we niet
gebruiken sturen we naar een ander dorp in de buurt om te
verkopen, te gebruiken of om gratis weg te geven.
Onze vriendschap is belangrijk voor ons en we ontvangen
jullie elke keer met liefde. We zijn blij om te horen dat jullie
zoveel moeite voor ons doen om zoveel goederen te
verzamelen, in te pakken en te verzenden. Ik weet dat het
veel werk is. Wij wensen jullie veel zegen en veel kracht om
dit ook in de toekomst te doen.
fam. Puskas.

Kledingacties
Ook afgelopen jaar zijn er naast de bezoeken 2 transporten
geweest. In totaal hebben we 77 kubieke meter hulpgoederen, met name kleding, verstuurd. Meer dan vorig
jaar! Deze transporten voorzien in een grote behoefte.
Daarom blijven we ook een beroep op u doen voor kleding
en andere bruikbare spullen. De transportkosten zijn veruit
de grootste kostenpost van onze stichting en daarom
houden we rekening met de vraag en letten we op de
kwaliteit.

Kerstreis 2016
Vorig jaar rond deze tijd hebben weer we het gebruikelijke
bezoek gebracht aan onze dorpen. Naast eerste
levensbehoeften zat er ook dit jaar weer iets lekkers en een
presentje in. De tassen daarvoor hebben we gekregen van
Karwei, waarvoor onze hartelijke dank.

Zomer 2017:
Zoals in het begin genoemd zijn 10 leden van onze stichting
afgelopen juni op werkvakantie geweest in Rastolita. Naast
het genieten van het landschap en de gastvrijheid hebben
we geklust om de warmwatervoorziening van de pastorie te
verbeteren. Het dagelijks hout stoken voor warm water is
daarmee teruggebracht naar twee keer per week.

Wat gaan we doen?
Voor de komende kerst willen wij graag weer voedselpakketten verstrekken en volgend jaar hebben we weer de
kledingtransporten naar Roemenië.
Uw financiële bijdrage is daarom dan ook meer dan welkom
en u weet dat elke euro ten goede komt aan het doel van
onze stichting.
U kunt ons werk ook steunen door mee te doen aan onze
jaarlijkse OLIEBOLLENAKTIE.
Op zaterdag 30 december worden aan de Sportlaan 18a te
Wolvega weer overheerlijke oliebollen en knapperige
“knieperties” gebakken.
Op het bestelformulier kunt u uw bestelling aangeven.
Namens de mensen in Rastolita, Lunca Bradelui en Cinta
hartelijk dank en prettige feestdagen toegewenst.
Het bestuur van Stichting Helpende Hand Roemenië,
Sonnegaweg 15, 8478 HB Sonnega
Marina Schulte-Conradi 0321-325399
jh.schulte@kpnmail.nl
Sjoerd van der Wouden 0561-452003
svdwouden@hotmail.com
Sietske Wapstra- de Jong 0561-499316
s.wapstra-dejong@kpnmail.nl
Deze en de 13 voorgaande nieuwsbrieven vindt u ook op
onze site: http://www.stichtinghelpendehandroemenie.nl

Financiën en sponsors
Hartelijk dank voor de giften die wij van u hebben
ontvangen voor de kerstpakketten van 2016 en de
transportkosten van dit jaar. Ook danken we de plaatselijke
kerken die door middel van collectes en diaconale giften elk
jaar weer bijdragen.
En natuurlijk hebben we onze vaste sponsors:
•
Autobedrijf Raggers uit Oldemarkt betaalde weer
de kosten van deze nieuwsbrief.
•
Conradi Utiliteitstechniek uit Wolvega stelde
opslagruimte beschikbaar.
•
Bestuur en vrijwilligers betaalden hun eigen reisen verblijfkosten naar Roemenië.

IBAN: NL21ABNA0538912782
Onze stichting is ANBI-erkend waardoor uw gift fiscaal
aftrekbaar is.

