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                                                                 Extra nieuwsbrief  september  2012 
 
 
 
Van de voorzitter:     Er zijn in kort tijdsbestek veel ontwikkelingen geweest. 
Vandaar een extra nieuwsbrief om iedereen op de hoogte brengen. 
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor  

 een ongeluk wat David Mc.Guire is overkomen 

 laatste info betreffende het najaar team 

 Zendingsavonden van Veritas in Nederland 

 Opbrengst rommelmarkt 

 Vrijwilligers om kleding te sorteren 
Bedankt voor het lezen van deze extra nieuwsbrief. 
 

 
Dick Krabbendam,                                                                                                                                                                
voorzitter SNR. 

 
 
 
 

     
      Ongeluk David Mc.Guire.    Vanmorgen (26 september 2012) werd ik gebeld 
door David Mc.Guire. David is de man die ons project t.a.v. de verbouwing zou gaan 
leiden en daar ook het materiaal en de mensen voor heeft.  
 
David is twee jaar geleden van een ladder gevallen en heeft daarbij een arm op zeer 
gecompliceerde wijze gebroken. Het is nog maar sinds kort dat hij zijn arm weer 
redelijk kon gebruiken. KON dus. Want gisteren is David opnieuw gevallen en heeft 
opnieuw dezelfde arm gebroken. Daarbij steekt de ijzeren pen die de vorige keer is 
geplaatst door zijn arm heen. Morgen vertrekt David per vliegtuig via Targu Mures 
naar Engeland om daar vrijdag geopereerd te worden.  
Bij deze wil ik dan ook een iedereen vragen Voor David te bidden. Bidden dat de 
operatie mag gaan slagen en ook bidden dat hij wonderbaarlijk snel mag genezen. 
Want we hebben een God van wonderen. Bidt ook voor zijn vrouw Rodica en dochter 
Sabrina.  
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Zelf vlieg ik donderdag vanuit Dortmund naar Targu Mures voor de 
jongerenconferentie van komende vrijdag. Mij is gevraagd om de helpers van David 
van en naar hun werk te brengen en Rodica te helpen.  
   
Probleem t.a.v. najaar project    Er is wel door dit ongeluk een flink probleem 
ontstaan want wie moet nu de (ver)bouw gaan leiden tussen 13 en 20 oktober. Op dit 
moment zijn daar een aantal mogelijkheden maar komend weekend gaan we in 
Roemenië bekijken wat haalbaar is en wat niet.  
 
Voor die mensen die hebben overwogen om een retourticket te kopen voor zaterdag 
13 en 20 oktober wil ik vragen hier nog even mee te wachten. Want er moet onder de 
huidige omstandigheden wel zekerheid zijn of het bouwen door kan gaan. David is 
uitgeschakeld maar wellicht zijn er mensen in Roemenië die hem kunnen vervangen. 
In een gesprek met Veritas dat ik vanmorgen mocht voeren zijn er al namen 
gevallen. Morgen praten we face to face hier verder over en wellicht komt er een 
oplossing. Want voor de kinderen waar we voor wilden bouwen (zie vorige 
nieuwsbrief) moet er gewoon een oplossing komen. 
 
Dus, overwoog jij om mee te gaan? Blijf dit dan doen en geef alsjeblieft niet op. En 
lees jij dit wellicht voor het eerst: Besluit dan om ook mee te gaan want: “Daar waar 
strijd is, is de overwinning nabij.” Er zijn n.l. machten die absoluut niet willen dat wij 
doen wat wij doen.  
 
Uiterlijk volgende week woensdag hoop ik zekerheid te geven of de missie door kan 
gaan of niet. Strijdt mee voor ons doel!! Treedt biddend ten strijde. 

  
Het huis waar de kinderen in wonen                 Het sanitair buiten 
 
Voor meer informatie, neem contact op. Mail naar info@stichtingnetwerkroemenie.nl 
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Op donderdag 25 oktober zullen Liviu Tudosie en zijn vrouw Elena een reis maken 
door Nederland. Zij zijn hier op uitnodiging van Bas uit Purmerend, die afgelopen juni met 
het team van Theo Daamen mee heeft geholpen een huis op te knappen.  
Liviu werkt voor Veritas en werkt daar met een grote groep tieners. Hij is voor velen van 
hun een vertrouwenspersoon en ook een voorbeeld hoe het in het leven kan gaan. Want 
ook Liviu heeft in zijn beginjaren moeten vechten om iets te kunnen bereiken en heeft 
daarnaast ook een hele moeilijke achtergrond gehad. 
Veritas stimuleert motiveert door middel van voorschoolse en naschoolse opvang 
kinderen en tieners om zelfvertrouwen te kweken in de vorm dat zij erg van waarde zijn, 
net als ieder mens. En dat doet hij niet zonder succes. 
Liviu is ook gevraagd om binnen de kerk zorg te gaan dragen voor zijn gemeente, samen 
met huidige voorganger Pilu Hadarean. 
 
Over zijn werk voor zowel Veritas als ook voor de Manakerk komt Liviu een presentatie 
geven.  
Zijn eerste presentatie zal hoogst waarschijnlijk zijn op donderdagavond in Wapenveld. 
De dag daarop is hij uitgenodigd in Purmerend en zondagavond zal hij Hippolytushoef 
bezoeken. 
 
T.a.v. het bezoek aan Hippolytushoef kan ik nu reeds vertellen dat dit plaats zal vinden in 
de Ankerkerk welke u kunt vinden aan de Seringenlaan nr. 17. Aanvang 19.30 uur.  
De toegang is voor IEDEREEN die graag iets meer hoort van de werk van Veritas en van 
Liviu en Elena in het bijzonder.  
 
Kleding:    Zoals u wellicht weet gaan drie mensen van de SNR op maandag 8 
oktober naar Iasi om daar met name winterkleding te gaan brengen. De afgelopen 
dagen is de hele voorraad aan kleding van de SNR verplaatst naar de Ankerkerk om 
daar uitgezocht te gaan worden. Dit uitzoeken gebeurd op donderdag 27 en vrijdag 
28 september tussen 08.30 en 16 uur.  
Heeft u zin om ook te helpen: Kom dan naar de Seringenlaan nr. 17 in 
Hippolytushoef. Tussen de middag wordt u getrakteerd op een gastronomische soep, 
maar dan moet er wel minstens een paar zakken kleding zijn uitgezocht. 
U hoeft zich niet op te geven, maar wanneer u wel eerst meer wilt weten, dan kunt u 
bellen naar Piet Montsma, tel. 0618486375. U kunt de kerk binnen komen via de zij- 
ingang. 
 
Opbrengst rommelmarkt     Op zaterdag 22 september hebben we onze eerste 
rommelmarkt van dit jaar gehouden. Er kwamen veel mensen op af en het was reuze 
gezellig. Naast voor handelswaar die voor ongelooflijk lage prijzen van de hand 
gingen werd er ook veel koek en gebak verorberd in de bar. Het paard rijden was 
helemaal een succes. Het was onze bijdrage voor de landelijke “burendag” Vele 
kinderen konden een kleine of een grote ronde lopen. Drie paarden en meerdere 
begeleiders waren hadden het er druk mee.  
De totale opbrengst van de markt was ruim boven de €650,-. Iedereen die 
meegeholpen heeft, enorm bedankt. 



 
Paard rijden was een succes. 
 
Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen?  Wordt dan vaste donateur!  
Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we 
ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee 
kunnen helpen!  
Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.       
Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt hier downloaden en stuur deze 
naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef.                                                           
Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over 
te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in 
Hippolytushoef. Of door online te doneren. 

                                                                                                                                                                                                     
We zijn een anbi- erkende instelling (uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw 
belasting) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden 
waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn: 
“Transportkosten”, “werkgroep verpleegkundigen”, “bouwprojecten” of “stichting 
Veritas”       
We zijn ook te vinden op 

Facebook of door het Blog   te volgen                              
 
Geen mail van Stichting Netwerk Roemenië ontvangen? Stuur dit mailtje retour  o.v.v. “verwijderen” We verwijderen u uit de lijst.  
Wilt u juist wel mail van ons ontvangen, geef dat dan ook per email aan ons door. We voegen u graag toe aan onze adreslijst. 
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