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De laatste maanden hebben we vooral via de Coming Home nieuwsbrief gecommuniceerd over
ons werk. Als je deze nieuwsbrief niet ontvangt kun je via deze link dat alsnog doen. In deze
nieuwsbrief kunnen we niet om de situatie in de Oekraïne heen. Verder vertellen we over hoe
het met ons persoonlijk gaat. Wat we meegemaakt hebben en waar naar uitkijken in de komende periode.

Oorlog in Oekraïne
De oorlog gaat Roemenië niet voorbij. In de
maatschappij zijn de gevolgen zichtbaar.
Oekraïense auto’s op doorreis. Veel hulp die
vanuit de Roemeense maatschappij wordt
gemobiliseerd. Bedrijven, kerken en
organisaties zorgen voor een aanhoudende
stroom van vrijwilligers en hulpgoederen richting
de Oekraïense grens. Daar wordt direct hulp
geboden of in konvooien naar distributiecentra
in Oekraïne gebracht. Door de inflatie worden
veel eerste levensbehoeften duurder.
Voor ons is het mooi om te ervaren dat er
zoveel bereidheid om te helpen is in een land
als Roemenië. Waar jaren lang Roemenië de
eindbestemming was van hulptransporten is het
nu een land van doorvoer of wordt er in het land
zelf goederen verzameld.

is opgehouden of, in het beste geval, als er aan
wederopbouw gedacht kan worden. Is er dan
nog zoveel bereidheid om te helpen? We hopen
van wel.
Zelf zoeken we ook naar hoe we op een
verantwoorde manier kunnen bijdragen. In onze
kerk worden verschillende dingen
georganiseerd. Wij helpen vanuit het collectief
van de kerk. Debora maakt de inkooplijsten
voor pakketten en is verantwoordelijk voor de
administratie omtrent de uitgaven. Verschillende
organisaties en gezinnen bieden onderdak aan
vluchtelingen. De meeste van hen zijn op
doorreis.

We hebben ook bedenkingen. Nu wordt er veel
georganiseerd vanuit een eerste emotie. Zeker
de eerste weken was alles gericht op hulp
brengen aan de grens. Zichtbaar op social
media, dus werd het ook ‘een ding’. We voelden
ons bijna schuldig dat we zelf nog niet bij de
grens waren geweest. De situatie is urgent, dus
de hulp is nodig. Maar hoe is dat over een paar
maanden? Als de stroom vluchtelingen nog niet

" Gebedspunten "







Dank dat het werkproject een impuls heeft gekregen de afgelopen maanden.
Bid voor een eigen ruimte van waaruit we het educatieprogramma kunnen
organiseren.
Bid voor de nieuwe bewoner in het woon en werk project in Chirileu en voor wijsheid
in het begeleiden van hem.
Bid voor de burgemeester van de stad Tirgu Mures. Hij is belijdend christen.
Bid voor een goede reis en verblijf in Nederland.
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Eigen projecten.
Naast de urgente hulp die nu nodig is voor de
Oekraïne willen we niet de aandacht voor de
lopende projecten laten verslappen. Nu de prijzen
van zo’n beetje alles omhoog gaat, krijgen de
allerarmsten het alleen maar moeilijker.
Daarnaast is de kans groot dat alle aandacht naar
de hulpverlening voor de oorlog gaat en deze
arme groep in Roemenië wordt vergeten.
Educatie project
In de afgelopen maanden zijn de scholen open
gebleven. Op de scholen met zigeuner klassen
kon er zo weer ritme opgedaan worden. In
samenwerking met een lokale organisatie konden
we de kinderen een warme maaltijd aanbieden.
Daarnaast hadden we twee Nederlandse
vrijwilligsters die meerdere keren per week in de
klassen hielpen. Mede hierdoor zagen we dat er
meer kinderen regelmatig naar school kwamen.

Vrouwen programma
Het begon met een verlangen in mijn hart, daarop
volgde een sms’je van een van de vrouwen die ik
bezoek. Daarin stond het volgende:
“Goedenavond, wanneer kun je komen om
samen te bidden tot God?” Al een langere tijd
voelde ik in mijn hart het verlangen om vanuit de
Bijbel te delen, te zingen en met mensen te
bidden. Een moment om samen met een aantal
vrouwen bij elkaar te komen, maar steeds waren
er weer gedachten die me tegenhielden.
Gedachten van; ik kan het niet, Hongaars is hun
moedertaal, die spreek ik niet. Die vrouwen zitten
echt niet op mij te wachten, etc. Totdat ik dit
sms’je kreeg en ik het gevoel kreeg, dat ik wel
moest. Ik kon niet meer terug. Vanaf januari
ontmoet ik twee vrouwen (en een van hun
mannen), en hun kinderen bij een van hen thuis.

Ik lees uit de kinderbijbel, zing een paar liederen
en we bidden. Soms moet je gewoon een stap
zetten en doen, zonder verwachtingen van jezelf
en met vol vertrouwen dat God de rest zal doen.
En om heel eerlijk te zijn, die nare gedachten
komen nog steeds weleens naar boven, maar ik
luister er niet naar. Mijn vertrouwen stel ik op
God.

Woon en werk project Roman Works
In het Roman Works woon/werk project in
Chirileu gaat alles al een paar maanden goed.
De werkplaats is verder uitgebreid om de zes
personeelsleden ruimte te bieden om te werken
en om schoner te kunnen werken bij de
afwerking van de meubels. Om de productie en
missionaire activiteiten beter te kunnen
organiseren is er een Roemeens bedrijf (b.v.)
opgericht waar de stichting (Roman Works) voor
de helft eigenaar van is. De andere helft is van
Barni die de dagelijkse leiding heeft over de
bedrijfsactiviteiten en het merk Recycl’Art heeft
bedacht. Onder de naam Recycl’Art worden nu
de meubels gemaakt en op de markt gebracht.
Het productieteam is een mix van lokale
vakmannen en mannen die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben door leeftijd, achtergrond of
verslaving.
Het appartement is nog steeds in gebruik in
samenwerking met de lokale organisatie Bonus
Pastor. Hier gaan de dingen met vallen en
opstaan. We hebben twee personen voor
meerdere maanden een woonplek en werk
kunnen bieden. Beiden kregen na een paar
maanden een terugval. Vorige week is opnieuw
iemand geaccepteerd om bij ons te komen
wonen en werken. Daarnaast blijven we samen
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met het team van Bonus Pastor evalueren wat we
kunnen verbeteren om mensen geen terugval te
laten krijgen. In de wetenschap dat we soms wel
invloed kunnen uitoefenen, maar dat het
uiteindelijk de eigen keus is van een persoon om
wel/niet te veranderen. Wij kunnen werk, een
woning, begeleiding en zelfs wat inkomen bieden.
Maar de uiteindelijke keuze ligt bij de persoon
zelf.
Missionair zijn en ondernemen
Ons werk en leven in Roemenië is missionair.
Onze roeping is omzien naar armen en mensen
die sociaal weinig kans maken om deel te nemen
aan de maatschappij. Door het sociaal
ondernemen zijn we een voorbeeld voor anderen.
Daan is betrokken bij de organisatie van
trainingen en bijeenkomsten over ondernemen
met een missie. Business as Mission of BAM
Romania. De ervaringen met Roman Works
komen hier goed van pas en is een inspiratie voor
beginnende en bestaande christelijke
ondernemers in Roemenië. Begin vorig jaar is
Daan samen met een andere Nederlandse
zendeling (Ruben) een webdesign onderneming
gestart met de naam ‘The Boost Company’. Het
uiteindelijke doel daarvan is om op deze manier
in een gedeelte van ons levensonderhoud te
voorzien en om onze eigen projecten te steunen.
Door onze ervaring en kwaliteiten te combineren

kunnen we ook andere stichtingen helpen om
hun online presentatie te verbeteren. Zo werken
we aan de website en webwinkel voor
Recycl’Art / Roman Works wat het woon/werk
project ten goede komt. Hoe meer we zelf
verdienen hoe meer projectgeld ten goede kan
komen aan de projecten. Zowel de activiteiten
voor Boost als de activiteiten voor BAM Romania
hebben het potentieel om bij te dragen aan de
financiën van onze missie in Roemenië.
In alles wat we doen hebben we altijd als doel
om zoveel mogelijk lokaal en met lokale leiders
te organiseren. Samenwerken, delegeren,
structuur en goed organiseren zijn dan ook
uitdagingen om verschillende projecten naast
elkaar aan te kunnen sturen. Gelukkig zien we
dat dit Roemenië steeds meer mogelijk is.
Kerk
Een plek waar we dat zien is in onze kerk. Zes
jaar geleden sloten we ons aan bij een net
gestarte kerk. Ook al zijn we inmiddels als leiders
betrokken in verschillende aspecten van onze
gemeente, merken we toch dat wij niet degene
zijn die de kerk dragen. We zijn een klein
onderdeel van een groter geheel. In dat geheel
zijn capabele mensen van wie we kunnen leren
en die ons verder ontwikkelen. Er wordt actief
nagedacht over hoe we als kerk sociale hulp
kunnen verlenen. Natuurlijk denken we daarin
mee, maar het initiatief ligt bij lokale
gemeenteleden. Ook de hulp aan Oekraïne en
vluchtelingen uit Oekraïne wordt door anderen
gecoördineerd en wij helpen daar waar we
kunnen.
Vergaderen met burgemeester
Een paar weken geleden namen we weer deel
aan een vergadering met de directrice van de
sociale dienst en de burgemeester. Zij legden uit
hoe wij als lokale stichtingen hulp kunnen krijgen
van het gemeentehuis, er werd geluisterd naar
onze problemen en ook in een whatsappgroep
hebben we direct contact met verschillende
overheidsinstellingen. Een paar jaar geleden
hadden we zoiets niet voor mogelijk gehouden!
Denk ook aan onze burgemeester in je gebeden.
Hij is Hongaar en belijdend christen! Hij heeft ook
onze kerkelijke (Roemeense) gemeente bezocht
en toegesproken en heeft regelmatig contact met

www.daan-debora.nl
Onze Loïs is een
kleine ondeugd die
‘eindelijk’ begint te
praten. Veel eerste
woordjes waren in
het Roemeens, maar
de laatste tijd komen
de Nederlandse
woordjes ook door.
Het Roemeens pikt
ze op in de kinderopvang waar ze drie dagen in
de week naar toe gaat.
de kerkenraad. Een zegen voor de stad en we
bidden dat het tot zegen mag zijn in de jaren dat
hij de stad zal dienen.
Kinderen
Anna wordt volgende maand al weer tien jaar. De
tijd vliegt! Gideon is zeven jaar en begint de
jongensachtige trekken te krijgen die daarbij
horen. Beiden gaan ze met plezier (soms
zuchtend) naar de Roemeense school en we
hebben de indruk dat ze gewoon deel uit maken
van de groep. Ze hebben tot 12.00 uur school,
maar wij laten ze op het naschoolse programma
om daar hun huiswerk te maken. Thuis gaat dat
bijna niet, ook omdat het voor ons lastig is om
hen de Roemeense lesstof uit te leggen.

Doordat de kinderen hele dagen op school of op
de kinderopvang zijn, heeft Debora de
gelegenheid om meer te werken. Regelmatig is
ze op school of in de wijk te vinden om het
contact met de collega’s, ouders en de kinderen
weer op te bouwen. Dat is hard nodig na jaren
van restricties en lockdowns. Haar ervaringen
kun je lezen in de nieuwsbrieven van Coming
Home die we in de afgelopen periode hebben
gestuurd of op de sociale media kanalen
(Facebook en Instagram).
Nederland
Vorig jaar juni waren we voor het laatst in
Nederland. Het komend paasfeest hopen we in
Nederland te vieren. Dat betekent dat we deze
week al naar Nederland zijn gekomen. Na een
zware winter van restricties is het gelukkig weer
makkelijker reizen. De kinderen hebben zoals
altijd weer helemaal zin in het bezoek aan
Nederland. We vragen wel eens of ze liever in
Nederland willen wonen, maar ze durven niet te
kiezen. Wonen in Nederland of Roemenië heeft
allebei wel wat vinden ze.
Wellicht tot ziens en in ieder geval wensen we je
een gezegende goede vrijdag en paasfeest.

Steun en sponsoring
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!
Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons
levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk
gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een
eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer:
NL26RABO0134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v.
‘Daan en Debora’. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt!
Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel

