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Lieve familie en vrienden,
Niet alleen, maar samen
´Breng samen de bal naar de overkant
zonder de grond te raken. Gebruik hiervoor
de stokken die erbij liggen`. Een van de
spellen tijdens het kinderkamp waarbij het
teamwork van de kinderen aardig op de
proef werd gesteld. Zo konden ze het
kampthema: ‘Niet alleen, maar samen’ in
praktijk brengen om zo de kracht van
samenwerken te ontdekken.
Petrus moedigt ons ook aan om eensgezind
te zijn. Want alleen dan zullen we (als
christenen) tot grote dingen in staat zijn.
Samenleven als broers en zussen,
compassie laten zien aan de ander, de
minste weg gaan. Het zijn mooie woorden
die we als uitdagingen praktisch mogen
maken in het leven van alledag.
In deze brief vertellen we iets over ons
verlof, de kinderkampen, de zigeunerprogramma’s en de kantine. Stuk voor stuk
activiteiten waarbij we hebben genoten
van de samenwerking en eensgezindheid
met de mensen om ons heen. Niet alleen,
maar samen hebben we bijzondere
dingen meegemaakt.
Verlof
Ook dit jaar zijn we op verlof in Nederland
geweest. Een periode van veel ontmoetingen, presentaties en gesprekken. In dit alles
hebben we de eensgezindheid erg mogen
ervaren. We beseffen dat we dit werk niet
alleen kunnen en willen doen. Vooral de
gesprekken met mensen die ‘iets’ hebben
met Roemenië bemoedigden ons.

Zo kwam er na afloop van de seniorenochtend iemand naar ons toe die zijn
ervaringen deelde van twintig jaar bezoeken
aan Roemenië. Na een gesprek met de
voorganger raakten we aan de praat met de
koster die vertelde over zijn ervaringen, net
na de val van het communisme. Samen met
de jeugdgroep haalden we op een zondagmiddag herinneringen op aan hun reis van
vorig jaar en keken we vooruit naar hun
komst deze zomer. Kortom, we hebben echt
ervaren dat er met ons mee wordt geleefd en
dat we veel broers en zussen in Nederland
hebben die ons liefhebben. Bedankt
daarvoor.
Kinderkamp
Samen met een team van enthousiaste
kinderwerkers hebben we wekenlang
gewerkt aan de voorbereiding van het
kinderkamp.
Decorstukken
schilderen,
verkleedkleren uitzoeken, lesprogramma
schrijven, de wijken in om kinderen uit te
nodigen. In verschillende vormen spraken
we met de negentig kinderen (verdeeld over
twee kampen) over het thema: ‘Niet alleen,
maar samen’. Gaandeweg het kamp zagen
we dat het thema waarheid werd! Waren er
andere jaren nog wel eens ruzies en een
onrustige sfeer, dit jaar bleef het tot het eind
een feest voor iedereen zonder onenigheid.
Ook de eenheid tussen de werkers onderling
en het plezier dat we met elkaar hadden
maakte het tot een bijzonder kamp.
Een van de kinderen op het kamp was
Andrei. Andrei groeit op in een zeer moeilijke
situatie van armoede en misstanden in het
gezin. Hij genoot zichtbaar van het kamp en
aandachtig luisterde hij naar het programma.
Op de eerste ochtend van het kamp ging het
over het opruimen van bepaalde dingen in je
leven waarin je Jezus nog niet hebt toegelaten. Later die dag vertelde hij plotseling
aan Marieke dat hij nog regelmatig vloekt en
het niet lukt er van af te komen. Een
zichtbaar bewijs dat God die ochtend tot hem
gesproken had. Samen konden ze er mee
naar Jezus gaan en bidden voor verandering
in zijn leven.
Kantine
Hoe weten we dat God bestaat? Dit was het
thema van een interkerkelijke evangelisatiedienst gehouden in de theaterzaal van
Câmpina. Hoewel de verschillen groot zijn in
in de wijze waarop het geloof beleefd wordt,
was het deze avond een geweldig feest van
eenheid tussen de kerken. Voor deze avond

eensgezindheid

“Meer dan ooit zijn de Roemenen verdeeld tussen de
generaties, tussen arm en rijk, tussen politieke gezindheid.
Het verscheurde kan geheeld worden als christenen op gaan
staan en liefdevolle verbondenheid laten zien.”

hadden we drie vrouwen van de
kantine uitgenodigd. Aan het eind van
de dienst werd er voor hen gebeden
en gaven ze hun hart aan de Heer!

Veel contact met de kinderen tijdens de kampen

Eten brengen bij de mensen thuis

Een van hen is mevrouw Melat. Een
gebroken vrouw met een zeer heftig
verleden. Af en toe komt ze verward
en met waanbeelden de kantine
binnen. Ze woont in een stal zonder
water,
elektra
en
gas.
Een
mensonterende situatie. Een aantal
maanden geleden heeft ze de keus
gemaakt om naar de kerk te komen
omdat het haar ziel goed doet zei ze.
Ze geniet van de diensten en begint
stap voor stap het Evangelie te
begrijpen. Tegelijkertijd zien we hoe
haar verleden haar neerhaalt en ze
zich nog niet kan overgeven aan
Jezus. Ook de new age boeken die ze
veel leest, maken dat ze twijfelt over
wie nou de weg, de waarheid en het
leven is. Toen we haar laatst
meenamen naar de kerk vertelde ze
enthousiast dat ze zich zo snel
mogelijk wilde laten dopen. We
bidden voor haar behoud en dat God
haar tot een nieuwe schepping wil
maken.
Een mooi filmpje over het werk van de
kantine is te vinden op onze
profielpagina www.ecmnl.nl/baks
Obor
Samen met een groep enthousiaste
tienermeiden uit de gemeente bezoeken we geregeld de twee zigeunerwijken van Câmpina. De kinderen
kunnen niet wachten om de liefde en
aandacht te ontvangen die we ze
geven. Het is iedere keer weer een
mooie gelegenheid om ze iets van
Jezus te laten zien.

Kinderwerk in Obor

Wandelen met de familie

Zo ook die ene keer op een zaterdagmiddag ergens in juni. Het thema
voor het programma was gebed. We
studeerden het verhaal van Daniël in
om op te voeren aan de kinderen.
Andra, een van de tienermeiden, zou
aan de hand van een dag uit het
leven van een kind, uitspelen hoe je
gedurende de dag voor en in allerlei
situaties kunt bidden Toen we de
zigeunerwijk binnenreden bemerkten
we een enorme onrust. Kinderen die
met zwepen om zich heen sloegen
om indruk te maken op ´onze´
kinderen. Een tiener die al zwaaiend

met een bijl het gebed verstoorde.
Dronken mannen die ruzie met elkaar
zochten waardoor we af en toe boven
het geschreeuw uit ons verhaal
moesten vertellen. De bedreigende
situatie
maakte
de
kinderen
aanzienlijk onrustig en deed ons eens
te meer beseffen hoe deze kwetsbare
kinderen opgroeien. Echter plotseling
veranderde de atmosfeer toen Andra
haar stukje deed. De eerst onrustige
kinderen kwamen om Andra heen
staan en keken aandachtig naar haar.
Momenten waarin we zien dat Gods
liefde overwint!
Tot slot
We leven in vertrouwen op God. Wat
komen gaat weten we niet. Wel weten
we dat we samen in de naam van
Jezus de komende periode vol
verwachting tegemoet gaan.
Roemenië zal een klein stukje mooier
gaan worden door de eensgezindheid
die we ervaren met onze broers en
zussen in Câmpina en in Nederland!
Groeten,

Jeroen, Marieke, Stan,
Micha , Elianne & Timon
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