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Van de voorzitter: Op de hele planeet
komt er niet één iemand voor zoals ik.
Uniek! Dat ben ik. Net zoals mijn kinderen.
Uniek zijn wij allemaal. Uniek en tevens
waardevol. Dat geldt voor mij, dat geldt
voor jou en dat geldt ook voor je familie, je
vrienden, je landgenoten. Het geldt voor
heel rijke mensen. Maar ook voor heel
arme mensen. Of je nu bent geboren in het
Gooi of op de Bijbelbelt. Of je nu bent
geboren op Wieringen of in Boiu of Soard.
Zelfs al ben je in een stal geboren. Ik ken
iemand, die in een stal is geboren. En Hij

was unieker dan uniek. En dat kwam
omdat Hij de enige persoon op aarde is
geweest die foutloos leefde. Zonder zonde.
Op Hem wil ik me graag richten. En vanuit
Hem wil ik ontzettend graag meehelpen
mensen die weliswaar heel arm zijn maar
ook volslagen uniek, een kans te geven op
een beter bestaan. En daarvoor wil ik met
gelukkig nog heel veel andere, unieke
mensen mee helpen bij het kneden van
een nieuwe generatie. Een generatie die
dezelfde kansen krijgt als mijn eigen
kinderen. Een nieuwe generatie

Roemenen. Maar ik bid ook voor een
nieuwe generatie Nederlanders. En Noren,
en Chinezen, en Oegandezen. Kortom. Ik
wil dat iedereen de boodschap hoort van
die ene mens die tweeduizend jaar
geleden geboren is in die stal. Jezus
Christus. Jezus introduceerde een nieuw
gebod. Bij het oude gebod moest de liefde
uit jezelf komen (“Hebt je naaste lief als
jezelf”) Bij het nieuwe gebod ontvang je de
liefde van Hem. Dat is de liefde die niet

van jezelf afhangt. Het gaat om ‘Jezus’
liefde, die je in je hebt dankzij zijn Geest
(Galaten 5:22). “Ik geef jullie een nieuw
gebod: hebt elkaar lief. Zoals ik jullie heb
lief had, zo moeten jullie elkaar lief hebben
(Johannes 13: 35) Het is die liefde, vrij van
elke veroordeling, waarover anderen zich
zullen verbazen. Aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn (Johannes 13: 34).
Die liefde, die wil ik graag doorgeven.

Dick Krabbendam
Voorzitter SNR
Alle sponsoren en vrijwilligers, heel
hartelijk bedankt!! 2012 heeft plaats
gemaakt voor 2013. Er is echt héél veel in
het afgelopen jaar gebeurd.
Als we op dat alles terugkijken hebben we
heel veel te danken aan al de mensen die
ons steunden. Steunden als vrijwilliger en
ook op financieel gebied zijn we op een
geweldige manier gesteund.
We hebben drie keer een transport kunnen
laten plaats vinden en ook zijn we zelf vier
keer met goederen naar Roemenië
geweest.
We hebben en werkelijk fantastisch
zomerproject beleefd met een grote groep
tieners met hun leiders uit Wapenveld. Een
groep die open stond voor samenwerken
en samen vakantie houden met
Roemeense leeftijdsgenoten. En dat werd
een enorm succes.
In oktober heeft Piet Montsma samen met
mij de reis gemaakt. We zijn naar Iasi, de
vroegere hoofdstad van Moldavië geweest
voor het wegbrengen van een partij
kleding.
Vervolgens hebben we dakpannen
gehaald in Jibou.
Ook Jozsef Belsö in Balan hebben we
bezocht. Vanaf nu ontvangt hij van ons
wekelijkse ondersteuning. Dit is mede

mogelijk gemaakt door de protestantse
kerk Wieringen.
Voedselactie afgelopen december: De
voedselactie van afgelopen december is
een groot succes geweest. In de drie
Deka- markten in Hippolytushoef, Den
Oever en Middenmeer is meer dan 4000
kilo aan voedsel opgehaald. Een
fantastische opbrengst met behulp van een
heleboel vrijwilligers. Iedereen die hier aan
heeft meegewerkt, erg bedankt voor jullie
hulp en natuurlijk ook alle gevers. Ook die
mensen die een bedrag voor het transport
hebben gedoneerd. Samen met Berend
ten Hove en Jack Vroling hebben we een
afgeladen volle camper en aanhanger vol
met eten naar Sighisoara gebracht. De
hoeveelheid was echter zo groot, dat we
nu in februari nog een keer gaan om de
rest te brengen. Naast het brengen van het
voedsel is er ter plekke ook goed gekeken
waarmee de mensen verder konden
worden geholpen. Dankzij Jack en Berend,
gaat er met het nieuwe transport ook een
op hout gestookte centrale
verwarmingsketel mee. Deze kachel is
geheel belangeloos geschonken door Jan
Montsma. Dit zal de kosten op het stoken
van een deel van het Veritas- complex heel
veel geld op stookkosten gaan besparen.

Actie in Middenmeer

Uitladen bij Veritas

Via Veritas wordt het voedsel verspreid.

Panoramafoto van Boiu.
Nieuw transport, nieuw bezoek Op
zaterdag 16 februari hopen we ook weer
een vrachtwagen te kunnen laden.
Daarmee verzenden we opnieuw
hulpgoederen en wel 60m3 aan kleding,
speelgoed, huishoudelijk materiaal
medische artikelen etc.
Daarnaast gaat dus ook de camper met
aanhanger er weer naar toe. De
aanhanger neemt het restant voedsel mee.
Ditmaal ga ik samen met Chris Jonker uit
Hensbroek. De kerk waar Chris lid van is,
de Sjaloom gemeente in Heerhugowaard,
heeft ook projecten in Roemenië. Zo gaan
we o.a. een aangepast bed en een rolstoel
bij een gehandicapte vrouw brengen. In
Jibou zullen we ook een conferentie
bijwonen. Daarnaast zorgen we er voor dat
de goederen die per vrachtwagen
aankomen op een goede manier verdeeld
worden. Ook zullen we ons buigen over het
programma voor komende zomer.
Programma voor komende zomer: Op
dit moment zijn we hard bezig om een

programma voor komende zomer te
maken. Het is de bedoeling dat we met
een groep jeugd en jongeren naar
Roemenië gaan waar we meehelpen
huisjes te bouwen voor daklozen. Dit doen
we onder leiding van David Mc.Guire. In de
tweede week gaan we een vakantieweek
organiseren in de wijk Stefan cel Mare.
Naast sport en spel willen we ook
aandacht besteden aan de bijbel en aan
het geloof. Er gaat begeleiding en vertalers
mee en ook vanuit Roemenië is er ook
begeleiding. Froukje Boersma uit
Wapenveld is
de grote kracht achter de achter de
organisatie voor komende zomer.
Daarnaast is het de bedoeling dat er ook
gelijktijdig een gemengde groep wat betreft
leeftijden een eigen programma uitvoert,
bestaande uit de combinatie van bouwen
en het brengen van het Evangelie. Ook
hier zal David Mc.Guire de bouw
begeleiden. Samen met David en Veritas
gaan we ook een programma maken.

Elektrische piano gezocht.
150 euro geven maar goedkoper mag
natuurlijk ook.
We hebben het verzoek
gekregen uit te kijken naar een elektrische
piano voor een pianist die meespeelt in het
orkest van een kerk in Turda. Het hoeft niet
gratis te zijn. Er wordt gedacht aan een
Yamaha, Roland o.i.d. Men kan maximaal

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.

Pilu, Marcus en Hadasa Hadarean.
Pilu en Hadasa Hadarean bezoeken
Nederland. Tussen 9 en 14 maart zullen
Pilu en Hadasa Hadarean op uitnodiging
van Stichting Netwerk Roemenië een
bezoek brengen aan Nederland.
Pilu is voorganger van de Mana- kerk in
Sighisoara en zijn vrouw is jaren
coördinator geweest bij Youth with a
Mission in Tirgu Mures.
Samen zetten ze zich naast het
kerkenwerk ook in voor stichting Crown
Op woensdagavond 13 maart kunt u hem
en zijn vrouw Hadasa ontmoeten in de
Oase in Anna Paulowna. We zullen er die
avond een zendingsavond hebben en zij

zullen meer vertellen over hun werk voor
de Mana- kerk en hun stichting Crown.
Vanuit deze stichting worden kinderen in
twee kindertehuizen geholpen door vooral
voor hun het leven iets aangenamer te
maken. Zo zorgen ze voor speelgoed,
kampweken, feestdagen. Ook begeleiden
zij gezinnen.
Wie Pilu en Hadasa willen ontmoeten zijn
welkom op woensdagavond 13 maart
a.s. vanaf 19.30 uur aan de C.V.G. Oase,
van Balen Blankenstraat 11, 1761 DG
Anna Paulowna.

Voorjaarsmarkt Op zaterdag 23
maart zullen we weer een markt
organiseren in de Ankerkerk in
Hippolytushoef. We zullen opnieuw
een ruim aanbod van nieuwe en
gebruikte artikelen aanbieden en onze

gezellige bar zal ongetwijfeld weer de
hele dag open zijn. U kunt ons vinden
aan de Seringenlaan nr. 17, 1777EC in
Hippolytushoef. We zijn open tussen
10 en 16 uur.
Komt allen!

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. 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.

