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Aan het einde van dit jaar weer een nieuwsbrief. Terugblikken op wat geweest is. Gelukkig was 
onze vorige nieuwsbrief nog in oktober. We zijn redelijk bij dus. Ook op de website zijn de laat-

ste tijd weer wat berichten geschreven. We hopen deze goede lijn vast te houden.  

www.daan-debora.nl 

december 2016                                         nr. 28 

" Gebedspunten "  
 

 Dank voor het jaar dat vele hoogtepunten en zegeningen kende 

 Dank specifiek dat dromen en verlangens werkelijkheid worden 

 Bid voor wijsheid om mensen te ’empoweren’  

 Bid dat alles wat we ondernemen tot Zijn eer zal zijn  

 Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

 

Een voorbeeld van dit bemoedigen en handelen in geloof 
is onze nieuwste collega. Op het moment dat de sponsor 
liet weten dat ze bereid waren een salaris te betalen voor 
een onderwijzeres is dat mooi, maar komt dat met een 
uitdaging. Hoe vinden we de juiste persoon? Je voelt de 
druk toenemen, want de sponsor kun je niet maanden of 
jaren laten wachten.  

Een anekdote: 

Eind februari waren wij op bezoek in Arad. Vijf uur rijden 
van onze woonplaats. Voordat we begonnen aan onze rit 
terug kochten we wat broodjes in een supermarkt. Tijdens 
het afrekenen herkende een jonge dame Debora. Ze 
kende haar van een kinderprogramma waar ze had 
vertaald voor een Amerikaanse groep. Ze vertelde dat ze 
van plan was om contact met ons op te nemen. Ons werk 
had indruk op haar gemaakt en ze wilde proberen om bij 
ons te komen werken. Toen we vroegen wat haar studie 
was… Bijna afgestudeerd als onderwijzeres voor speciaal 
onderwijs. Ons antwoord… nou die zoeken we. Woorden 
als bemoediging, geloof, vertrouwen en leiding hoeven 
geen nadere uitleg in deze anekdote. 

Uitdagingen zijn er nog zeker voor Coming Home. Er gaat 
veel aandacht naar het educatie project. Met de verhuizing 

2016 en Coming Home 
Verhuist komt het eerste in ons op. De activiteiten kunnen 
nu gerund worden vanuit een echt huis, met een tuin en 
een garage en meerdere kantoren.  

Direct denken we ook aan het educatie project. Kinderen 
en tieners die nooit naar school zijn geweest, zitten nu in 
een klas en leren lezen en schrijven. Op een echte school. 
Met een echte juffrouw. Met uitzicht op een echt diploma.  

De groei van het educatie project is mogelijk door een 
sponsor die al langer in Roemenië actief is. Deze sponsor 
kende ons project en tijdens een bezoek voelden zij de 
roeping om het educatie initiatief te gaan ondersteunen. 
Dit was een antwoord op onze gebeden en het uitkomen 
van een droom. Met name voor Baba die tot dat moment 
al jarenlang les gaf in krotjes. Onze rol was haar 
bemoedigen, vooral bemoedigen om geloof te houden dat 
er verandering zou komen. Dat God Zijn zegen zou geven 
op Zijn tijd en Zijn manier. Het is geweldig om te ervaren 
dat deze bemoediging geen lege woorden waren, maar dat 
God de droom liet uitkomen die in het hart van Baba (en 
daarmee in onze harten) gelegd was. Dit project is nog 
maar het begin van wat er kan gaan gebeuren.  
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is alles intiemer en kleiner geworden. Mensen moeten 
opnieuw de weg naar ons weten te vinden. Na jarenlang met 
dezelfde mensen gewerkt te hebben die niet (willen) 
veranderen is het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Gaat 
het om de aantallen mensen die komen of om het individu. 
Een spanningsveld waarin we zoekende zijn op het moment. 
Als leiders moeten we ook kijken naar de kwaliteiten van de 
collega’s in het team. Een uitdaging voor het komende jaar.  

2016 en Roman Works 
Dan Roman Works. De naam is inmiddels gewijzigd omdat 
de het niet alleen meer om wood  / hout gaat. De 
organisatie is op papier opgericht en 5000m2 land staat op 
naam van de organisatie. Collega Csaba is een zegen voor 
het project en heeft z’n draai gevonden. In het voorjaar en 
de zomer zijn we begonnen met het verbouwen en 
herinrichten van de gebouwen en het terrein. Hier is nog 
jaren lang werk te doen. Er zijn mooie producten gemaakt. 
De grootste leerpunten en of teleurstellingen liggen op het 
gebied van personeel. Het is lastig om de ’Coming Home’ 
doelgroep aan het werk te krijgen op een structurele en 
vaste manier. Ook de beoogde timmerman die de productie 
op gang zou brengen was na twee weken om privé redenen 
weer weg. Na de zomer hebben we geen nieuwe mensen 
aangenomen. Vooral om nieuwe contacten te leggen en een 
nieuwe benadering te zoeken om jongeren aan het werk te 
zetten. Want we geloven in deze opzet en een baan is wat 
jongeren nodig hebben.   

Voor 2017 is de grootste doelstelling om weer een 
timmerman en jongens aan te nemen. De ’Coming Home’ 
doelgroep laten we even voor wat het is. We zijn in gesprek 
met andere organisatie die ook met jongens werken die niet 
aan de bak komen en een goed gecoachte start nodig 
hebben om de stap naar een ’normale’ werkgever te kunnen 
maken.  

Naast deze concrete doelstelling liggen er nog veel ‘ijzers in 
het vuur’. Klinkt als een cliché, maar we kunnen het even 
niet duidelijker omschrijven. Mogelijkheden waar we ja of 
nee tegen kunnen zeggen. In alles hebben we een duidelijk 
doel voor ogen. Creëren van werkgelegenheid. De 
ouderwetse manier van hulpverlening doorbreken. Is het 
uitdelen van allerlei vormen van humanitaire pakketten nog 
wel juiste manier om hulp te verlenen? Of vraagt het land 
Roemenië en de doelgroep arme gezinnen een andere 
aanpak?  

Een voorbeeld? Graag: Iedereen kent de schoenendoos 
actie. Wereldwijd stellen ‘rijke’ gezinnen schoenendozen 
samen voor ‘arme’ kinderen. Onze kinderen hebben er dit 
jaar twee gehad… per persoon. Dus vier voor onze familie… 
ik weet niet of degene die dat pakket heeft ingepakt dat 
voor ogen had. Is de schoenendoos actie slecht? Nee… 
maar soms krijg je de impressie dat Roemenië wordt 
overspoeld met dit soort pakketten. Waren onze kinderen 
blij, natuurlijk… ieder kind is blij met een knuffel, een 
tandenborstel, een muts en een paar handschoenen. Maar 
alle energie, geld, brandstof, opslag en alles wat erbij komt 
kijken. Kan dat niet efficiënter besteed worden?  

Vragen waar we niet direct een antwoord op hebben. Wel 
een uitdaging waar we voor gaan.   

2016 en persoonlijk (Daan) 
Voor mij was het een jaar waarin ik moest zoeken naar mijn 
eigen rol. Het werk binnen Coming Home ben ik gaan 
overdragen aan mijn collega’s. Petri voor het 
inloopprogramma en facilitair beheer. Baba voor het 
educatieprogramma en administratie. Voor mij betekent het 
loslaten, voor hen betekent het verantwoordelijkheid nemen 
en over hun onzekerheid heenstappen.    

Bij Roman Works liggen zoveel uitdagingen dat het vooral 
uitkijken is dat we niet teveel in één keer gaan doen. Ook 
bij Roman Works wil ik vooral ervoor zorgen dat anderen 
verantwoordelijkheid gaan nemen.  

Dat brengt mij terug naar mijn rol nu en in de toekomst. 
Daar is een woord voor. Een Engels woord. ‘Empowerment’. 
In het Nederlands… ’Anderen in staat stellen tot…’ Hoe dat 
eruit gaat zien… daar kan ik nu alleen nog maar van 
dromen. De groei van het educatie project en de anekdote 
laten zien dat er niets mis is met dromen. Het hele Roman 
Works project is daar een voorbeeld van.  

Empowerment zou zomaar het sleutelwoord kunnen worden 
de komende tijd. Anderen beter maken. Anderen voorgaan 
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in vertrouwen op God. Anderen laten zien dat dromen mag 
en dat biddend dromen geweldig is.  

2016 en persoonlijk (Debora) 
Het jaar 2016 stond voor mij vooral in het teken van ons 
gezin. Waar we in begin 2016 vast besloten waren dat ik 
weer zou gaan werken, bleek dat niet haalbaar te zijn. We 
hadden een leuke oppas gevonden, waar we nog steeds erg 
dankbaar voor zou zijn, maar dat ging niet samen met de 
tijden waarop ik zou kunnen werken. Daarnaast merkte ik 
dat het team het ook wel zonder mij redde. En dat is logisch, 
want al anderhalf jaar lang hadden ze het zonder mij gered. 
Het was een tijd van loslaten, maar daarnaast kwamen er 
ook andere mogelijkheden. Naast thuis alles te runnen, mag 
ik ook dienstbaar zijn in de gemeente en wel in het 
aanbiddingsteam. Een plek waar ik ook mijn roeping voel. 
God is een mooie weg met ons ingeslagen. Soms moeilijk in 
de geestelijke groei, maar zeker mooi in alle zegeningen die 
we mogen ervaren. Waar ik eerst vooral worstelde met het 
thuis zijn en voor het gezin zorgen, ervaar ik dat nu als 
roeping. En op de achtergrond ben ik af en toe nog steeds 
bezig voor Coming Home. De kinderen op school vinden het 
geweldig als ik ze op kom zoeken en mijn gitaar meeneem. 
Met Anna en Gideon gaat het goed. Ze liggen vaak met 
elkaar in de clinch, maar kunnen ook niet zonder elkaar. 
Twee prachtige kinderen, met een heel eigen karakter.  

2016 en overig  
Aan de website hebben we niet veel gedaan dit jaar. In de 
vorige nieuwsbrief hebben we dat al uit de doeken gedaan. 
De afgelopen maand echter gaat het beter. Laat weten in 
een reactie als je een bericht leest. Dat motiveert ons ook 
om de goede lijn vast te houden.  

 

Onze deur hing deze maand weer vol met kerstkaarten. 
Dank aan iedereen die aan ons heeft gedacht.  

Toen we op eerste kerstdag ‘avonds uit de kerk kwamen 
was de wereld wit. Tweede kerstdag hebben we ons 
uitgeleefd in de tuin met een mooie sneeuwpop.  

Dank voor het feit dat u met ons meegeleefd heeft dit jaar. 
We wensen dat God’s glorie het komende jaar in uw leven 
duidelijk aanwezig zal zijn.  

 

 

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  

Steun en sponsoring 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


