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Deze nieuwsbrief beginnen we met een vooruitblik. We weten dat we geroepen zijn om langer 
te blijven. In deze brief leggen we uit waarom. Ook beschrijven we wat er in de afgelopen tijd is 

gebeurd. 
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" Gebedspunten "  
• Komende maand zullen wij meer dan 4500 km rijden. Bid voor een veilige reis. 

• De bouw van de kamplocatie in Praid. Veel dingen moeten geregeld worden, 

vergunningen, tekeningen en geld om het project te kunnen bekostigen.     

• Dat er genoeg sponsoring mag zijn om onze taken, in de komende periode, zonder 

financiële zorgen te kunnen uitvoeren.  

• Dank we nieuwe motivatie hebben gekregen en vol overgave de komende maanden 

kunnen dienen in Zijn koninkrijk.  

lang niet genoeg om van rond te komen. Gelukkig  
kwamen er eenmalige hogere bedragen. Hierdoor 

was er toch iedere maand genoeg. Deze 

onregelmatige giftenpatroon maakte ons soms 
onzeker en tegelijkertijd ook afhankelijk. Met deze 

afhankelijke houding gaan we ook het komende jaar 
in.  

Op de laatste pagina vindt u alle informatie 
om ons financieel te ondersteunen. 
 

Iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft 
gesteund: Hartelijk bedankt! Uw namen zijn bij ons 

bekend en regelmatig brengen wij deze in  
(dank)gebed bij onze God. 

Minimaal één jaar…  (Daan) 
Er kwam geen briefje van boven, we hebben geen 

droom gehad, andere spectaculaire aanwijzingen zijn  

ook uitgebleven. Toch weten we dat we hier langer 
moeten blijven. In het afgelopen jaar is er veel 

gebeurd, we hebben mogen ervaren dat God ons 
heeft gebruikt. Vooruit kijkend voelen we ook dat  

we in de komende tijd hier nodig zijn. We hebben 
een plaats gevonden in het team. In de laatste 

maanden zijn we met veel mensen in aanraking 

gekomen. In de vorige nieuwsbrief schreven we over 
de daklozen in deze stad. Mensen die hunkeren naar 

liefde en aandacht. Mensen die iedere vrijdag komen 
om te luisteren naar Gods woord. Ik voel me 

geroepen om, samen met enkele teamleden, meer 

voor deze mensen te betekenen. Debora wil haar 
talenten gebruiken in de kinderprogramma’s en het 

reorganiseren van het depot.  
 

Giften gevraagd 
Leven van giften… deze levensstijl is onmogelijk 

zonder vertrouwen op onze God. Hij heeft ons 

geroepen en Hij zal voor ons zorgen. We danken 
daarom God dat Hij dat vertrouwen niet heeft 

beschaamd. In het afgelopen jaar konden we 
rondkomen. Normaal gesproken schrijven niet of aan 

het einde van onze nieuwsbrief over sponsoring en 

giften. Maar aan het ‘begin’ van een ‘nieuwe periode’ 
durven we hier extra aandacht voor te vragen. In 

het afgelopen jaar waren de maandelijkse giften 
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Werkzaamheden / taken (Daan)  
In onze eerste nieuwsbrief hebben we enkele 

werkzaamheden en taken genoemd. Toen we vorig 

jaar hier aan de slag gingen zag het er helemaal niet 
naar uit dat we de genoemde punten in praktijk 

konden gaan brengen. We schreven bijvoorbeeld: 
“Opzetten van een inloophuis”. Vorig jaar was er in het 
team geen basis om zoiets op te zetten. De meeste 
kinderen in het programma leefden niet de hele dag 

op straat en zaten ‘gewoon’ op school. En opeens… uit 

het niets kwamen daar na de kerst de avonden voor 
daklozen (zie vorige nieuwsbrief). De ontmoetingen 
met deze mensen doen de droom van een project voor 
daklozen en kinderen van de straat herleven. God 

werkt op Zijn manier en op Zijn tijd.  

Een ander punt was: “begeleiden van kinderen (met 
gedragsproblemen)” . Ook op dit punt bleek geduld en 
vertrouwen onmisbaar. Tijdens het begin bleken de 
kinderprogramma’s goed georganiseerd. Er zijn drie 

groepen en iedere groep heeft een leidster die 

verantwoordelijk is. Vrijwilligers (ook long-term) 

mochten helpen maar de aanpak werd bepaald door 

de drie verantwoordelijken. In de laatste weken lijkt 
hier toch verandering in te komen. We hebben enkele 

goede gesprekken gehad met onze teamleider 
(Hanspeter) en hij staat open voor onze ideeën en wil 

Debora meer gaan betrekken bij de organisatie 

rondom de kinderprogramma’s.  Verder heeft Debora 
de verantwoordelijk gekregen over het depot. In het 

depot staan veel spullen, zoals kleding, speelgoed, 
boekjes, kantoorspullen, gereedschap, benodigdheden 

voor het kamp. 
In onze eerste nieuwsbrief schreven we als taken ook 

nog: “communicatie met Nederland verbeteren” en 

“input in verschillende reizen uit Nederland”. Nu we 
van alles moet regelen en afspreken in verband met 

de plannen van de kamplocatie in Praid is in het 

Nederlands communiceren erg makkelijk. Ook de 
groepen hebben we het afgelopen jaar met veel 

plezier begeleid. Inmiddels zijn we weer druk bezig 
met de voorbereidingen van de zomer reizen die hier 

kampen komen organiseren.  
 

Bezoek bestuur 
Ook het bestuur heeft, begin april, een positieve 
bijdrage geleverd aan de veranderingen van en 

toevoegingen aan onze werkzaamheden. Met een deel 
van het bestuur van stichting Coming Home! en ICA 

Zwitserland hebben we de verschillende 

ontwikkelingen besproken en nagedacht over de 
toekomst. Zo hebben we gesproken over het daklozen 

programma en onze werkzaamheden tot nu. Ook 
hebben we een bezoek gebracht aan het kampterrein 

in Praid.  

Kinderkoor (Debora) 
Sinds eind februari is het bezoek van de kinderen in 

het kinderkoor onregelmatig. Er zijn een aantal 
kinderen die thuis op hun kleine broertjes of zusjes 

moeten passen en bij een aantal weten we niet wat 
de reden is. Dan rijst al snel de vraag, waarom? 

Hebben wij iets verkeerds gedaan of gezegd? Hebben 

we dingen niet opgemerkt? Gelukkig waren er ook 
kinderen die wel iedere week kwamen. Dat was fijn 

om te zien. Na een periode van gebed hebben Rozi en 
ik besloten om een selectie te maken in het 

kinderkoor. We willen graag met de kinderen verder 
die serieus en gemotiveerd zijn. Omdat Rozi op 25 

april voor twee maanden naar Zwitserland vertrekt, 
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zal ik samen met Evelin doorgaan met het kinderkoor. 
Vrijdag 17 april hebben we met alle kinderen van het 

koor gepicknickt. Met kerst hadden zij geld gekregen 

van mensen uit het ziekenhuis. We zijn met de 
kinderen naar de rivier de Mures gegaan. Dit is vlakbij 

het programmahuis en daar heb je een mooi grasveld. 
We hebben samen gegeten, gespeeld, gelachen en 

gebeden. Het was fijn om zo samen bezig te zijn en 
zoveel plezier te beleven. We kijken uit naar de 

komende periode en hopen een nieuwe start te 

kunnen maken.  

Jilco 
Dinsdag 14 april is een goede vriend van ons, Jilco 
Vuik, voor een halfjaar ons team komen versterken. 

Namens het ICA team is Daan ‘verantwoordelijk’ voor 
hem. Zijn verhalen kunt u lezen op: 

www.jilcovuik.waarbenjij.nu.   

Zwitserland 
Donderdag 7 mei gaan we met het hele team naar 
Zwitserland. Hanspeter en Rozi gaan op 9 mei trouwen 

en wij zijn allemaal uitgenodigd voor de bruiloft. In 

 

totaal zijn we met 18 personen en we gaan met twee 
auto’s. ‘s Avonds hopen we te overnachten op de 

grens van Hongarije en Oostenrijk. De heenreis is in 

totaal 1700 km.  

Kort bezoek Nederland 
In het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om de 

Volkswagen bus van de stichting op een Roemeens 

kenteken te zetten. Echter, door de economische 
crisis loopt de verkoop van de Dacia (Roemeens 

automerk) hard terug. Daarom heeft de Roemeense 
regering de import-milieu-belasting op tweedehands 

auto’s uit het buitenland met 300% verhoogd. Voor 

het invoeren van de bus moeten we dus enkele 
duizenden euro’s belasting betalen. Dat vond het 

bestuur niet zo’n goed idee. Maar 14 mei verloopt de 
APK dus dat moet gebeuren. Daarom rijden wij op 12 

mei vanuit Zwitserland met een aantal mensen door 

naar Nederland. Vrijdag 15 mei vertrekken we weer. 
Het wordt dus een heel kort bezoek, voel je dan ook 

niet gepasseerd als we niet op de koffie komen ;-) 
Het volgende bezoek aan Nederland zal ergens in 

september zijn.  

Tot slot 
Voordat we naar Zwitserland en Nederland vertrekken 
komen de ouders, broertje (Arien) en zusjes (Anneke 
en Marleen) van Daan langs. Van maandag 27 april 
tot maandag 3 mei zullen wij ze meenemen naar ons 
werk hier en verder gezellig samen zijn. 

De volgende nieuwsbrief zullen we in juni versturen. 
Er ligt een gezegende periode achter ons. Een periode 

waarin we bevestiging voelde van onze roeping. De 
volgende tekst uit de Bijbel spreekt ons erg aan:  

Romeinen 12 : 11  
Laat uw inzet niet verslappen.  
Wees vurig van geest.  
Dien de Heere.  

Uw eenmalige / maandelijkse giften kunt u overmaken naar 1345.78.163 
t.n.v. Stichting Coming Home! o.v.v. ‘Daan en Debora in Roemenië’ 

Ο Ja, ik wil jullie ook eenmalige/maandelijks steunen met een bedrag van € ………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………….   
 

Ο Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaamheden in Roemenië 

Email:………………………………….. 

Stuur dit strookje naar ons correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den 

IJssel of e-mail uw antwoord en gegevens naar sponsoring@daan-debora.nl  

� � � � Sponsorstrookje. ���� 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


