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Nieuwsbrief mei 2012
Van de voorzitter: I.v.m. het plotselinge overlijden van Johanna (Joke) van den
Hoek heb ik mijn reis naar Roemenië met tweeëneenhalve week uitgesteld.

Dick Krabbendam,
voorzitter SNR.

Overlijden ex- bestuurslid Johanna (Joke) van den Hoek
Op dinsdag 24 april jl. is geheel onverwachts ons oud- bestuurslid en medeoprichtster van de SNR Johanna van den Hoek overleden.
Zij was één van de drie initiatiefnemers die op 6 juni 2006 de stichtingsstukken tekende
waarbij de Stichting Netwerk Roemenië het levenslicht zag.
In april/ mei 2006, vlak voor de oprichting, is Johanna mee geweest naar Roemenië voor
de voorbereiding van het zomerteam. Ook in juli van dat jaar is ze mee geweest en heeft
verscheidene dorpen bezocht om daar te vertellen over het geloof en om er
getuigenissen te geven. Ze maakte op de bewoners, vooral de vrouwen, een grote
indruk. In 2008 is ze opnieuw mee geweest en heeft opnieuw dorpen bezocht in de
omgeving van Sighisoara.
In december 2008 legde Johanna haar bestuurswerk voor de SNR neer. Het ging met de
gezondheid van Johanna niet goed. Vooral psychisch raakte ze ernstig in de war.
Gelukkig heeft ze de afgelopen jaren ook periodes gekend waarbij het weer goed met
haar ging maar de laatste paar maanden was Johanna weer erg in de war.
Zaterdag 28 april jl. hebben we een herdenkingsdienst gehouden voor de mensen uit de
omgeving van Hippolytushoef waar ze de laatste 21 jaar had gewoond en dinsdag 1 mei
is ze in haar geboortedorp Kerkwedde begraven.
Johanna was tijdens haar leven een zeer gelovige vrouw die veel mensen op een heel
speciale manier heeft bereikt met het fantastische nieuws dat Jezus van IEDEREEN

houdt. Maar Johanna had ook een keerzijde. Binnen haar gezin en familie was er niet
altijd vrede. Maar iedereen was het er ronduit over eens: “Johanna had een goed hart”.
Dubbele moord Sighisoara. Nog meer zeer slecht nieuws bereikte ons zaterdag 28
mei. Veel mensen zullen ongetwijfeld Ligia Pintigan kennen als zijnde het vroegere hoofd
van “Youth with a Mission” in het Rema- huis. Nu leidt zij in het zelfde huis het “Metroministrie”. Haar ouders waren een voorgangersechtpaar en hadden al een verboden kerk
in de tijd van Ceausescu. Op zeer lafhartige en gewelddadige wijze zijn deze twee
mensen, die in de zelfde straat woonden als Ligia, op 28 mei door de buurman van het
leven beroofd. Het ging om een roofmoord. Voor Ligia en haar hele familie maar ook voor
heel Sighisoara is het een enorme schok. Een dergelijk misdrijf kan niemand zich in dit
doorgaans vredelievende stadje niet herinneren. Ligia heeft na lange tijd haar grote liefde
gevonden en zal in augustus trouwen. Haar ouders wilden voor deze tijd hun huis
enigszins opknappen en hadden daarvoor duizend euro in huis. Daar had de buurman
van gehoord. Toen hij het kwam stelen waren de ouders echter thuis waarna ze door
hem werden gedood.

De ouders van Ligia, Ronela en Dana.
Wilt u voor Ligia, haar aanstaande man Jan. Voor zus Ronela en haar man Dio en voor
Dana, ook een zus en voor de hele verdere familie, vrienden en kennissen, die zeer zijn
ontdaan, bidden dat zij hun leed zullen kunnen verwerken. We prijzen ze aan in de
almachtige naam van de Here Jezus Christus.
Maandag 14 mei bezoek naar Sighisoara en nieuw project in Iasi. Maandag 14 mei
a.s. vertrek ik alsnog naar Roemenië. In Sighisoara zal ik samen met een groep
Amerikanen de schoolmeubelen die een paar weken terug vanuit Slootdorp per
vrachtwagen naar onze opslag in Sighisoara zijn getransporteerd brengen naar de
kinderen thuis die in aanmerking komen voor een setje. De meubelen komen van de
Denteleschool uit Westerland. Daarvoor nog onze hartelijk dank. Daarnaast is er nog
heel wat te doen voor deze zomer, wanneer we er met veel mensen actief zullen zijn.
De camper krijgt er ook een grote onderhoudsbeurt en vervolgens rijd ik de week daarop
door naar Iasi de één na grootste stad van Roemenië, vlak bij de Oekraïense grens. Hier
zij we anderhalf jaar geleden voor het eerst geweest, samen met ‘David Mc.Guire om er
een aanhangwagen te doneren voor multifunctioneel gebruik.

Chauffeur gezocht.
“Zeg nooit nooit” of “nee heb je, ja kun je krijgen” waren
standaarduitdrukkingen waar ik een beetje groot mee ben gebracht. En daarom durf ik
twee dagen van te voren ook te vragen of er wellicht iemand is die de komende tijd geen
echte plannen heeft en ook niet al te erg vast zit aan verplichtingen en die zin heeft om
als tweede chauffeur mee te gaan naar Roemenië. Bel op (0647052752) en wellicht zit je
maandag al in Oostenrijk. De brandstof wordt betaald. Voedsel en onderdak zijn voor
eigen rekening maar is low-budget. Ik streef er naar voor de Pinksteren terug te zijn.
Prachtig schilderij te koop. Toen ik in 2005 in mei naar Roemenië ging om er de
voorbereidingen te treffen voor het werken met het allereerste team, een jaar voor de
oprichting van Stichting Netwerk Roemenië. Ook ben ik toen op bezoek geweest bij
Rianne Wassenaar- Harder. Zij werkte in Onesti en daar maakte ik onderstaande foto:

Foto “pink”

Schilderij “pink”, rechts de maakster Luciënne

Deze foto heb ik het jaar daarop ingestuurd voor de Sony Photocontest, een
internationale wedstrijd die maandelijks werd gehouden. In de categorie “pink” behaalde
ik hier de tweede prijs mee.
Luciënne Boekel, een goed schilder en collega van José, mijn vrouw, heeft deze foto als
schilderij nagemaakt. Zij is daar maanden mee bezig geweest, met opgeheven hoofd
zullen we maar zeggen. Het olieverfschilderij meet 80,5 x 60,5 cm.
Ze heeft het speciaal gedaan om er de SNR financieel mee te helpen, want het schilderij
is bedoeld voor de verkoop. En wel voor de hoogste bieder. Er gaat op twee manieren
geboden worden. In de eerste plaats kunt u als trouwe lezer van de nieuwsbrief een bod
doen op het schilderij. Bieden begint bij 250 euro. Dit kunt u de hele maand mei blijven
doen. Doe het gewoon per email naar info@stichtingnetwerkroemenie.nl
In de maand juni wordt het schilderij op marktplaats aangeboden. Ook dan kan men
bieden vanaf 250 euro. Op 30 juni stopt het bieden op marktplaats. Mocht er op
marktplaats hoger zijn geboden dan in mei door de lezers van dit blad, dan krijgen de
drie hoogste bieders van de nieuwsbrief de kans hun bod boven die van marktplaats te
doen. De hoogste bieder krijgt de eerste kans. Ziet hij er van af, dan komt één na de
hoogste en vervolgens de twee na hoogste. En wilt u het schilderij van te voren bekijken.
Komt gerust langs aan de Beltstraat 14 in Hippolytushoef. De koffie staat klaar.

Tweede SNR- wagen. Wanneer mensen uit de noord kop van Noord Holland plotseling
geconfronteerd worden met en bestelwagen die ook het embleem van de SNR draagt en
aan de achterzijde ook het adres van de SNR zien maar de wagen niet herkennen….Dat
kan kloppen. Want inmiddels heeft Chris Jonker uit Hensbroek ook het logo van de SNR
op zijn mooie Mercedes bus staan. Puur een stukje reclame én…..ook Chris neemt
graag goederen voor Roemenië aan. Dus voor mensen in de buurt van Hensbroek die
bijvoorbeeld kleding willen doneren. Bel u gerust op want dan zorgen wij ervoor dat uw
kleding voor Roemenië wordt gebruikt. Het nummer van Chris is 0614793554

Laders gezocht voor zaterdag 19 mei a.s. Als alles volgens plan verloopt zal er
zaterdag 19 mei opnieuw een vrachtwagen worden geladen met dit maal 60 m3
hulpgoederen. Dit maal gaat het transport naar Iasi. We zouden eigenlijk met de kerst
van 2010 een grote hoeveelheid aan speelgoed doneren aan de Baptistenkerk van Iasi,
maar door weeralarm rood in Roemenië werd het niet mogelijk dit af te leveren. Ook in
2011 is het niet gelukt om speelgoed rond de kerstdagen in Iasi te krijgen. Vandaar dat
we nu, voor de zomer, een grote partij door vele mensen en instanties gegeven
speelgoed naar Iasi sturen. Daarnaast zullen er ook allerhande andere spullen mee
gaan, zoals bedden, matrassen en ook veel kleding en gebruiksartikelen. De dinsdag of
woensdag daarop komt de vrachtwagen aan en dan hoop ik ook in Iasi te zijn om mee te
helpen met de verdeling.
Wie mee wil helpen met het laden van de vrachtwagen op 19 mei wordt gevraag even
contact op te nemen met Simon de Haan. Hij coördineert het laden. Zijn telefoonnummer
is 0227591393. Hij geeft ook het exacte tijdstip door hoe laat de vrachtwagen arriveert.
Sponsortocht: Op 9 juni a.s. kunnen we als SNR weer mee fietsen met de Rabosponsortocht. We mogen met maximaal 10 mensen mee doen. De tocht gaat over
een afstand van 25 kilometer en de Rabo- bank sponsort iedere deelnemer die de
tocht uitrijdt met €30,-. Dat is dus mooi €300,- voor de SNR.
Start rond 10 uur bij de Rabo-vestiging in Hippolytushoef. Wie mee wil doen moet het
even laten weten.
We zoeken nog 5 mensen om mee te doen

U zult ook wel begrijpen dat het werk wat wij voor Roemenië doen onmogelijk met
een “gesloten beurs” kan plaats vinden.
Gelukkig hebben we in de loop van de tijd veel mensen gekregen die ons
ondersteunen. En daardoor kunnen we dit werk dus ook allemaal doen. Maar als u
zich bedenkt dat alleen al het wegbrengen van de hulpgoederen die in deze
nieuwsbrief worden genoemd meer dan drieduizend euro kost, dan begrijpt u ook wel
dat de financiële kant van onze hulp ook veel aandacht vraagt. Steunt u ons werk
nog niet?
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 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 Hyves
volg

op Facebook

of door het Blog

te

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.

