
Oliebollenactie: Oudejaarsdag 2019 

 

Velen wisten de weg te vinden naar de Amazone 199. Daar werden de bestellingen van oliebol-
len en appelbeignets en -flappen opgehaald. De heerlijke oliebollen van bakker Klootwijk gingen 
snel van de hand. Op veler verzoek werden ook de ouderwetse appelflappen gebakken. De or-
ganisatie liep uitstekend en alle inspanningen van vele vrijwilligers leverde het totale, prachtige 
netto bedrag op van € 5.435,49!  Heel hartelijk dank! 

 

Kerstpakkettenactie 

Ook de kerstpakkettenactie overtrof het resultaat van andere jaren: ruim 650 kaarten en 
€11.500,- opbrengst . Teus Oosterwijk en Piet Theunisse zijn weer naar Roemenië geweest en 
hebben het geld aan de kerkenraden in Szalard en Palau overhandigd.  
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Gemeenteleden hebben daar zelf weer pakketten samengesteld en uitgedeeld aan kleine of 
grote gezinnen, alleenstaanden en 'die geen helper hebben' (psalm 72). Allemaal mensen die 
het hard nodig hebben en een steuntje in de rug goed konden gebruiken. De beelden spreken 
voor zich!  
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Casa Perla 

Er zijn op dit moment intensieve contacten tussen medewerkers van Casa Perla/ Codlea en de 
Roemeniëcommissie. Er zijn zorgen om het voortbestaan van het werk onder de Roma's. Een 
nieuw stichtingsbestuur kan door omstandigheden (nog) niet worden geïnstalleerd, waardoor 
ook geen accreditatie kan worden aangevraagd. De huiswerkbegeleiding onder de zigeunerkin-
deren komt hierdoor in gevaar. Andrei Soare (wat zijn we blij dat hij de taal beheerst en de 
structuren kent) gaat ondersteuning geven om alle documenten in orde te maken in Nederland 
en Roemenië. Uitgangspunt blijft dat wij: 1) geen bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en 2) 
dat we voor één leerkracht het salaris betalen zoals eerder is afgesproken.  
We vragen uw gebed voor het voortbestaan van Casa Perla.  

30 jaar Roemenië-commissie met impressie van de start 

'Wat doet jouw gemeente aan de nood in Roemenië?”.  Deze vraag werd 30 jaar geleden ge-
steld aan ds. Oorschot door zijn zwager Arie van der Graaf. De Roemeense Revolutie had zo-
juist een einde gemaakt aan 44 jaar communistische heerschappij! Van lieverlee kwamen 
steeds meer beelden op ons netvlies van verschrikkelijke omstandigheden waarin een groot 
deel van de bevolking leefde.  

In januari 1990 legde ds. Oorschot deze vraag in de gemeente tijdens een bijbellezing en daar 
werd het eerste hulptransport geboren. Binnen een paar weken werd er enorm veel ingezameld 
aan eten, kleding en medische hulpmiddelen. In de Augustijnenkerk was het dagelijks een druk-
te van gemeenteleden die kleding sorteerden, paklijsten samenstelden, etc. Er moesten auto-
busjes en visa geregeld worden. 
In de vroege morgen van donderdag 12 februari 1990 was de consistorie bomvol met gemeen-
teleden om de Heere te bidden om Zijn zegen over de eerste reis naar Cluj Napoca. Dominee 
Stoutjesdijk leidde de bijeenkomst en mediteerde kort over psalm 121.  
Bemoedigd vanuit Gods Woord en door de grote betrokkenheid van de gemeente, vertrokken 
we met 4 busjes met aanhangwagens: dominee Oorschot met zoon Fons, Cees van Utrecht 
met zoon Gert Jan, Arie en Nel van der Graaf (schoonzus en zwager van ds. Oorschot) en Rens 
en Lida Reedeker. 

  
Dertig jaar later mogen we dankbaar terugzien op de handreikingen die we hebben kunnen ge-
ven en we nog steeds mogen doen.  

3



Er is veel veranderd ten goede. Transporten met hele basale hulpgoederen zijn veranderd in 
financiële en diaconale ondersteuning. Maar net zo belangrijk is de betrokkenheid en het gebed 
voor de opbouw van christelijke gemeenten aldaar.  
Velen moeten nog in aanraking gebracht worden met het evangelie van Jezus Christus die wer-
kelijk vrijheid schenkt.  Wilt u dit meenemen in uw gebed?   

We mogen de Heere danken voor Zijn goedheid en trouw! 

Van de penningmeester 

Het financieel jaarverslag van 2019 is opgemaakt en opgestuurd naar de Centrale Diaconie.  
Kascontrole heeft plaatsgevonden. Indien u inzage wilt in het jaarverslag, kunt u zich wenden 
tot Piet Theunisse: 078 6311840 
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