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Van de voorzitter:   December, de feestmaand bij uitstek. Sinterklaas, oudjaarsavond 
maar voor velen is het hoogtepunt toch Kerst. Drie feesten in de donkere tijd van het jaar. 
Gezellig met z’n allen bij elkaar. Buiten soms guur en koud, soms is het buiten 
buitengewoon aantrekkelijk en adembenemend mooi, maar binnen is het daarna ook  
gezellig en vaak veel warmer. Naast licht in je huis en donker buiten is er ook een eeuwig 
schijnend licht. Dat begon met de geboorte van Jezus. Hij is HET licht van het kerstfeest: 
Johannes 8: 18 ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in 
de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten.’ 
 
Komend weekend hebben we weer onze jaarlijkse actie bij drie supermarkten. We 
hopen opnieuw op een héél grote opbrengst. Deze opbrengst gaat al de week erop 
naar Roemenië. Het betekend dat het voorlopig even druk blijft. Maar we weten voor 

mailto:info@stichtingnetwerkroemenie.nl
http://www.stichtingnetwerkroemenie.nl/


wie we het doen. En we weten ook dat we er absoluut veel mensen mee kunnen 
helpen, dus doen we het van harte.  
Ook van harte wil ik u heel fijne en gezegende kerstdagen toewensen.  

 
Dick Krabbendam,  
voorzitter SNR 
 
Van de Wieringer kabelkrant:  
 

Voedselactie Stichting Netwerk Roemenië 

Uitgegeven op 27-11-2013 om 18:01  |    
 

HOLLANDS KROON - Stichting Netwerk Roemenië zal ook in 2013 opnieuw een 
voedselactie rond de kerstdagen organiseren voor de allerarmsten in de omgeving 
waar de SNR actief is. En dat is in en in de omgeving van het prachtige 
cultuurstadje Sighisoara.  

 
 

Het centrum staat zelfs op de wereld- erfgoedlijst staat, maar de welvaart is meer 
zichtbaar in het stedelijk schoon dan in de portemonnee van menig inwoner. 
En dan zijn er ook nog heel veel mensen die nauwelijks iets hebben. Voor wie iedere dag 
een “dag van overleven” is.  
En dat helemaal in de winter, wanneer het land ook nauwelijks iets opbrengt. 
 



Stichting Netwerk Roemenië zorgt al negen jaar speciaal voor deze groep mensen in 
Sighisoara en omliggende dorpen. Onder andere ook door hun rond de kerstdagen een 
speciaal pakket te geven. Hierdoor kunnen zij de winter iets makkelijker doorkomen.  
 

Maar de SNR kan dat alleen maar doen met hulp van buiten af. 
Daarom staan op vrijdag 6 en zaterdag 7 december vrijwilligers bij de drie Deka- 
supermarkten in Den Oever, Middenmeer en Hippolytushoef. Wanneer u op deze dagen 
uw boodschappen komt doen zult u gevraagd worden of u één of meerdere dingen van 
een bijgevoegde lijstje wilt meenemen en bij de uitgang van de supermarkt wilt afgeven 
bij de stand van Stichting Netwerk Roemenië.  
 
En gaat u geen boodschappen doen maar wilt u dit doel wel ondersteunen? Een 
financiële gift is méér dan welkom. U kunt gift overmaken naar Stichting Netwerk 
Roemenië naar rekeningnummer 1221.23.182, ofwel naar het IBAN- nummer 
NL63RABO0122123182 o.v.v. “winteractie 2013”. 
 
Het ingezamelde eten zal samen met kleding en andere noodhulpgoederen én zo’n 280 
ingezamelde, met kindercadeautjes gevulde schoenendozen in de week van 9 op 13 
december worden ingeladen in een grote trailer. De gevulde schoenendozen zijn bedoeld 
voor kinderen die opgevangen worden bij Veritas, de organisatie waar de SNR nauw 
mee samen werkt en heel veel doet voor minder bedeelden in Roemenië.  

Een deel van de schoenendozen is bij elkaar gebracht door de kinderen van de 
Spoorbuurtschool uit Anna Paulowna.  
 
Daar is de SNR heel erg blij mee en de kinderen waar ze voor bedoeld zijn over een paar 
dagen nog veel meer. 



Het transport is overigens gratis aangeboden door een transporteur uit Wapenveld en zal 
op dinsdag 17 december in Sighisoara arriveren. Hier heeft de SNR een opslagruimte 
vanwaar uit het verdeeld wordt. Op die manier is er nog ruim voldoende tijd om pakketten 
“op maat” voor de gezinnen te maken. 
 
Dus, als u een steentje aan deze actie wilt bijdragen, dan maakt u heel veel mensen blij 
met de feestdagen. Uw gift zal in Roemenië (opnieuw) buitengewoon worden 
gewaardeerd.  
 
Kort bezoek aan Roemenië tussen 6 en 10 november jl. 
Precies drie weken geleden hebben wij onze Roemeense gasten naar vliegveld 

Eindhoven gebracht voor hun terugvlucht naar Cluj Napoca en vandaar naar 

Sighisoara met de auto. Het betrof twee jongeren die dik bevriend zijn met onze 

dochter en die we de kans gaven Nederland voor een paar dagen te komen bekijken.  

Zij waren met ons meegekomen op de zondag daarvoor, toen wij op onze beurt terug 

kwamen uit Roemenië. Wij, dat zijn Dick en José Krabbendam samen met Co en 

Tineke Kempeneers. Vier dagen hebben wij Sighisoara en omgeving bezocht met 

o.a. als doel Co en Tineke te laten zien hoe de mensen er moeten leven, met welke 

organisaties wij samenwerken en ook om voorbesprekingen te hebben over het plan 

om komende zomer een groep Roemeense jeugd uit te nodigen om naar Nederland 

te komen. 

We hebben met elkaar een geweldige tijd beleefd, hebben veel gezien en zijn ook bij 

veel mensen thuis geweest. Ook bij de mensen die bijna niets hebben. We hebben 

het huisje bezocht dat enige weken geleden is gebouwd door David voor mensen die 

letterlijk in een –minder dan- tent woonden in Vanatori. We hebben de bouw van de 

kerk in Boiu bekeken waar Stelica en Cristina Barabas een gemeente hebben. We 

zijn in Soard geweest en hebben het huisje op Colberrie gezien dat op een 

geweldige manier is afgemaakt door Willem Jan Stoffer en Gerrit Draaijer.  

 
Huisje op Colberrie. Romanuc met broertje.     Huisje met de bewoners in Vanatori.                                 

Ook zijn we in Sapte Noiembrie op bezoek geweest bij Szusza, waar we in 2010 een 

huisje voor hebben gebouwd . Ook zijn we daar bij Stincatu en zijn gezin geweest, 

waar we dit jaar een aanbouw hebben gemaakt. We zijn ook in Stephan cel Mare 



geweest bij een man die kort geleden een beroerte had gekregen. Hij was heel 

emotioneel en gaf zijn hart aan de Here Jezus.  

Onze laatste avond waren we uitgenodigd bij Liviu en Elena en hebben we heerlijk 

gegeten. Na het eten hebben we de eerste afspraken gemaakt over de reis van de 

Roemeense jongeren komende zomer. 

V.l.n.r. Tineke en Co Kempeneers en Liviu Tudosie. 

Op zondag heeft Co in de Mana/ kerk het woord mogen brengen wat rechtstreeks 

van het Nederlands in het Roemeens vertaald werd door Davydd Cotoarba. Zijn 

moeder is Nederlands en zijn vader is Roemeens maar kent Nederland als zijn 

broekzak. Zij hebben een eigen gemeente in de buurt van Sighisoara en de kinderen 

spreken vloeiend verschillende talen waaronder ook het Nederlands en zelfs het 

Fries. 

Na de dienst zijn we door David Mc.Guire naar Cluj Napoca gebracht waar we het 

vliegtuig konden nemen. We waren heel blij met David zijn lift, ondanks dat zijn 

dochter Sabrina erg ziek was en in het ziekenhuis lag met hepatitis A. Gelukkig is ze 

nu weer thuis maar ze moet nog flink aansterken. 

Na een prima vlucht, samen met onze jonge Roemeense gasten en nog een trein-  

en busrit kwamen we aan het eind van de avond aan in Hippolytushoef. 

 



 
 
Rommelmarkt heeft ruim € 700,- opgeleverd      Op zaterdag 2 november hebben we 
weer een geweldige rommelmarkt gehad. Het aanbod was letterlijk enorm en we hadden 
de hele kerk nodig om alles uit te stallen. Ook de toeloop was groot en gedurende de 
hele dag hadden onze mensen het druk tot zeer druk. De taarten en de koffie en thee 
werden weer volop genuttigd en smaakten als vanouds. GEWELDIG LEKKER.  
We waren met vele vrijwilligers en ook hadden we een maatschappelijk stagiaire, n.l. 
Katalin de Stigter. Zij had ook mee geholpen met de voorbereidingen en misschien komt 
u haar nog wel tegen komend weekend in Den Oever. Want daar helpt ze met de 
supermarktactie. Iedereen die mee heeft geholpen, reuze bedankt en zoals de kop al liet 
zien, we hebben ruim 700 euro verdiend.   

                         

Hands together 4 Romania 2014        Voor volgend jaar hebben we geweldige 

plannen. We gaan in de zomer meehelpen met het uitvoeren van speciale 

zomerkampen voor de kinderen van Stefan Cel Mare in Sighisoara. Zij kunnen in 

kleine groepen naar Targu Mures waar ze een week lang een heel leuk speciaal 

zomerprogramma krijgen aangeboden. Vijf weken lang gaan er zo kleine groepjes 

naar Targu Mures. We gaan al vanaf nu op zoek naar mensen die zin hebben om 

samen met Roemeense leiding hier uitvoering aan te gaan geven. De bedoeling is 

dat er vanuit Nederland groepjes voor 2 weken naar Roemenië gaan. Het zou een 

prachtig project kunnen zijn voor bestaande jeugd- en tienergroepen van 

bijvoorbeeld een kerk. De Nederlandse begeleidingsgroep bestaat uit ongeveer 8 

personen maar is je groep groter, dan kun je ook meehelpen met het bouwen van 

huisjes in Sighisoara onder leiding van David Mc.Guire. Je wisselt elkaar dan 

bijvoorbeeld af.  



De ene week begeleider voor het zomerproject en de week daarop bouwen. De 

andere helft van de groep doet dit precies andersom. De groep moet dan wel 16 

personen tellen (Bij het bouwen 6 personen en bij het vakantieproject 6 personen.) 

Wat betreft leeftijd zoeken we mensen die zo tussen 16 en 25 jaar oud zijn. 

De data zijn: van 12 tot 26 juli (2 weken),                                                                                                        

van 26 juli tot 9 augustus (2 weken)                                                                                                                   

en van 9 tot 16 augustus. (1 week) 

De initiatiefnemer is Jeannette Folkeringa. Zij is hoofd van de school de      

Wegwijzer in Opperdoes en afgelopen zomer hebben we haar in Sighisoara ontmoet.  

De school gaat zelf ook het hele jaar enthousiast meedoen. Samen met haar en   

onze Roemeense partners gaan we dit alles organiseren.                             

   

In Roemenië werken we samen aan dit zomerproject 

                                                         

Wil jij meer inlichtingen hebben? Mail naar folkeringa@online.nl of naar 

info@stichtingnetwerkroemenie.nl en we zenden je de brochure me alle informatie. 

Evangelisatieproject         Naast dit project hebben we nog een project en wel in de 

week van 8 tot 18 augustus. In deze week gaan we in Nederland een groep uit 

Roemenië hartelijk welkom heten. Het zijn Roma- tieners en jeugd uit de Mana- kerk 

waarvan velen ook Veritas door de weeks bezoeken. Het gaat om jeugd die tot 

geloof zijn gekomen en waar we de afgelopen jaren in Roemenië 

evangelisatieprojecten mee hebben gedaan. In Nederland willen wij samen met deze 

groep (van 15 personen), samen met een even grote groep Nederlandse jeugd, een 

evangelisatieproject gaan uitvoeren. Vanuit diverse kerken zoeken we naar 

deelnemers die een week lang bereidt zijn op de straat het evangelie te vertellen.  

We streven er naar de hele Roemeens/ Nederlandse groep een week lang bij elkaar 

te laten zijn.  

Wil jij meer weten over één van deze projecten, mail dan naar 

info@stichtingnetwerkroemenie.nl voor meer informatie. 
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Laden vrachtwagen   In week 50 (tussen 9 en 14 december) zal de vrachtwagen uit 

Wapenveld worden geladen met het eten en alle hulpgoederen die we klaar hebben 

in onze opslag. Helaas is het niet zeker op welke dag dit zal gebeuren. Andere keren 

was het vrijwel altijd op een zaterdagochtend, maar we kunnen er niet van uit gaan 

dat dit nu ook het geval zal zijn. De mensen die ons altijd hebben geholpen met 

laden krijgen een bericht zodra bekend is wanneer de wagen arriveert en op 

Facebook zal ook een oproep worden gedaan. 

 

 
 
 
 

Gebedspunten:       Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer u 
voor ons werk in Roemenië regelmatig zou willen bidden. Als u dat doet zou u dan 
ook voor de volgende punten willen bidden: 

 Voor ons werk in Roemenië en voor de partners waar we mee samen werken 
in Roemenië en in Nederland. 

 Voor de kinderen die wij via u kunnen sponsoren en de gezinnen waarin deze 
kinderen wonen. 

 Dat het financieel mogelijk wordt deze maand nog op en neer te rijden tussen 
Nederland en Roemenië om bij de verdeling van de hulpgoederen te zijn.  

 Wilt u ook bidden dat wij hier in Nederland een eigen gebouw gaan krijgen 
waar we ons volkomen kunnen richten op ons werk. Dus kantoorruimte, 
uitsorteren en opslaan van hulpgoederen. Een kringloopwinkel kunnen starten 
met vrijwilligers en mensen met een (arbeid)handicap.  

Overigens heeft de gemeente Hollands Kroon een geweldig pand aangeboden in 
Hippolytushoef waar we eventueel gebruik van kunnen gaan maken. We gaan nog 
spreken over de details, dus blijf voor het eigen gebouw bidden a.u.b. 

 En natuurlijk vragen we gebed voor de mensen waar we het allemaal voor 

doen. Voor de meest arme mensen in Roemenië. 

Stageplek     Weet jij dat het mogelijk is via onze bemiddeling een stageplek in 
Roemenië te krijgen voor diverse soorten opleidingen? Je komt terug en bent een 
ervaring rijker!! 
Lijkt het je wat? Neem dan eens contact op. 
 



Kleding: We zamelen doorlopend kleding in. Het merendeel daarvan gaat naar 
Roemenië. Mochten we een overschot hebben, dan verkopen we dit aan Reshare 
(leger des Heils) Ook verkopen we twee keer per jaar kleding op onze eigen 
rommelmarkt. Van de opbrengst wordt een deel van de transportkosten betaald. Dus, 
heeft u kleding over? Denk aan ons. En wilt u dan dat het wél naar Roemenië gaat? 
Zet dan op de zak: Alleen voor Roemenië!!  
 

Laat de SNR de kleren krijgen!! 

 
 

Wordt partner van de SNR     We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen 

doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral naar God die dit alles mogelijk 

maakt. En ons daar ook in leidt.  

Naast het feit  dat we heel veel steun hebben gekregen voor onze projecten hebben 

we ook kosten die horen bij het in stand houden van de SNR. En dan met name voor 

logistieke kosten. Hier hebben we, het liefst vaste, donateurs voor nodig.  

Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen? Word 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.  

http://stichtingnetwerkroemenie.nl/steun-snr/steun-stichting-netwerk-roemenie


                                                     
     Of door online te doneren.         Of door vaste donateur te worden                                                                    
 
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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