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Lieve familie en vrienden, 
De kantine waar we op dit moment zestig 
mensen te eten hebben;  de kinderpro-
gramma’s in de Romawijken waar we een 
paar keer per maand naar toe gaan, ge-
sprekken in de gemeente, preken, kinder-
werk, coachen, praktische hulp, bou-
wen…. zo maar een greep uit de dingen 
die er in een week langs kunnen komen. 
We genieten van deze veelzijdigheid. 
Tegelijkertijd beseffen we dat wat we 
doen, alleen zin heeft als we vanuit 
intimiteit met God in Zijn autoriteit staan. 
Zo kunnen we Zijn leven doorgeven. 
Graag nemen we je mee naar de hoogte-
punten van zomaar een week in mei.  
 
Zaterdag 
Vandaag gaan we samen met zo’n 10 
kinderwerkers naar Obor, één van de twee 
Romawijken waar we regelmatig komen. Als 
thema voor de activiteiten hadden we Psalm 
139 waarin staat: ‘God heeft je zo mooi 
gemaakt, Hij kent je door en door en Hij is 
altijd bij je! Als je blij bent, maar ook als je 
door moeilijke dingen heen gaat.’ Er is dit 
keer veel ruimte voor persoonlijk contact. De 
kinderen voelen zich geliefd door ons en 
door God.  We genieten erg van de tieners 
die met ons mee gaan en die we elke keer 
weer meer zien groeien in hun discipel zijn. 
Na die tijd komen we met alle kinderwerkers 
bij elkaar voor een BBQ. We nemen de tijd 
om met elkaar te delen wat God doet op de 
zondagschool en in de zigeunerwijken. Wat 
zijn we dankbaar voor deze geloofshelden 
die zo vol passie Gods hart delen! 
 

Zondag 
Na de dienst komen zes tieners van onze 
“Fireteens” groep mee naar huis om te eten 
en spelletjes te doen. Tijdens de wandeling 
van de kerk naar huis zijn ze erg open. Twee 
weken daarvoor hebben we besloten om te 
stoppen met deze groep in de vorm waar we 
anderhalf jaar lang in werkten. Er was te veel 
onrust in de groep om met elkaar te groeien 
en in Gods aanwezigheid te zijn. Op het 
moment dat we hierover in gesprek waren 
met een aantal tieners, liet God ons een 
nieuwe strategie zien: met ze optrekken in 
kleinere groepjes. We bidden voor wijsheid 
hoe dit verder vorm te geven. Wat wij hierin 
kunnen doen, maar ook welke gemeentel-
eden hierin een rol kunnen spelen.  
 
Maandag 
Jeroen is vandaag met een paar mannen 
bezig met het bouwen van een magazijn 
voor de hulpgoederen. Dit in plaats van de 
(brandonveilige) containers en de zolder die 
we op dit moment gebruiken. Tegelijkertijd 
zoekt Marieke kleding, dekens en servies uit 
voor een jong stel dat tijdelijk wordt 
opgevangen door een gemeentelid en die 
hen ook werk heeft aangeboden in een 
autowasserij. Jaarlijks ontvangen we zo’n 
900 bananendozen met spullen vanuit 
Nederland. Een hele klus om alles uit te 
zoeken en op een goede manier uit te delen.  
Later  in de middag hebben we een gesprek 
met Jurjen en Dana over de verschillende 
bedieningen waar we verantwoordelijkheid 
voor dragen. Hoe zien we dingen met 
elkaar? Wat zijn de plannen? Hoe gaan we 
met bepaalde pastorale zaken om?  Goed 
om in zo’n gesprek te zien hoe we één van 
hart zijn en dezelfde visie hebben. 
 

’s Avonds gaan we naar vrienden uit de 
gemeente. Georgeta, de vrouw van dit gezin, 
gaat later in de week voor twee maanden 
naar Duitsland voor seizoenswerk. Fijn om 
elkaar te ontmoeten en met elkaar te bidden.  
 
Dinsdag 
Marieke zou vanochtend met een andere 
werker verder gaan om hulpgoederen te 
ordenen voor een transport dat we volgende 
week naar een dorp gaan brengen. Maar 
Timon (onze jongste) die bij uitzondering met 
Jeroen mee is en speelt bij de bouw, is te 
moe, dus gaat ze na een tijdje weer naar 
huis. 
 

’s Middags komt Lisa, de zeventigjarige 
weduwe die verantwoordelijkheid draagt voor 
Victory Outreach Boekarest, op bezoek bij 



“Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook 
al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop 

voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.” 
  

Jesaja 55:1 
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Marieke. Jeroen zal haar deze week 
praktisch met wat dingen helpen, 
maar nu is er vooral even tijd om bij te 
praten en samen te bidden. In de 
toekomst zullen we Lisa meer gaan 
ondersteunen in de bediening die zij 
heeft. Eén keer per maand zullen we 
de diensten gaan leiden en de 
gemeente bemoedigen.  
 
’s Avonds gaat Jeroen met twee van 
de tienermeiden naar dezelfde 
Romawijk, waar we aan de kinderen 
de foto’s uitdelen die we zaterdag 
gemaakt hebben. Nog voor we de wijk 
inlopen vragen ze ons wanneer we 
weer komen. We zien in de relaties 
die met deze kinderen ontstaan dat 
de impact die we maken met de 
kinderprogramma’s groot is en dat we 
ook onder de volwassenen steeds 
meer invloed krijgen Dit moedigt ons 
aan om te blijven investeren in dit 
werk.   
  
Woensdag 
’s Morgens hebben we de maande-
lijkse coaching-training van ECM. 
Samen met de andere coaches wor-
den we getraind in het coachen van 
een groepje zendelingen. Een mooie 
bijeenkomst, waar  veel openheid is 
om te delen. Jeroen is aan het werk 
bij de kantine en moet keuzes maken 
bij een transport dat aangekomen is 
uit Nederland. We krijgen o.a. twaalf 
rolstoelen en veel luiers. Met name 
voor de hulpbehoevende mensen uit 
de kantine is dit zeer welkom. 
  
’s Avonds is er kerk. De woensdag-
avonddiensten zijn voor ons momen-
ten waarin we zelf veel ontvangen. Ik 
(Marieke) ben erg moe, het is een 
drukke periode geweest, waarin ik 
weinig tijd genomen heb om 
(geestelijk) bij te tanken. Iemand uit 
de gemeente merkt dit op en vraagt of 
ze kan helpen. Tijdens de coaching 
bijeenkomst van vanochtend had ik al 
besloten om donderdag de stilte met 
God in te gaan. Fijn dat er vanuit de 
gemeente hulp komt door op de 
kinderen te passen! 
 
Donderdag 
Wat een luxe om een groot deel van 
de dag niets te hoeven. Het huis is 
schoon en de kinderen de deur uit. 

Groeten, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

bouw van de nieuwe opslaghal 

nieuwe hulpgoederen 

Het doet goed om een paar uur lang, 
zonder andere dingen die er 
tussendoor komen, met God te 
kunnen praten en zo weer in de 
intimiteit te komen en meer zicht te 
krijgen op mijn (Marieke) eigen 
hartsgesteldheid en motieven.   
 
Jeroen neemt ook een deel van de 
ochtend voor stille tijd. ’s Middags 
gaat hij met onze nieuwe collega 
Corine op bezoek bij verschillende 
(oudere) mensen die we via het werk 
van de kantine kennen.  
 
Vrijdag 
Jeroen heeft samen met Jurjen en 
Dana een (functionerings-) gesprek 
met werkers binnen de gemeente. 
Daarnaast is hij betrokken bij de 
kantine en begint met het voorbe-
reiden van een preek voor volgende 
week.  

'onze' kok in de kantine 

kinderwerk in Obor 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  
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