
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Op de valreep van het jaar een samenvatting van de laatste ontwikkelingen in ons werk en le-
ven in Roemenië. In de afgelopen drie maanden is er veel veranderd, vooral ten goede. In het 

werk en in ons eigen leven zijn we rijkelijk gezegend. Graag willen we dit met u delen en bena-

drukken direct, het zijn zegeningen en niet onze eigen verdiensten.  
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" Gebedspunten "  
 

• Dank voor alle zegeningen van God in de afgelopen maanden. 

• Bid voor een goede zwangerschap 

• Bid voor de voortgang van het project in de komende maanden. Wijsheid om op de 

juiste manier te helpen en een goede samenwerking nu het team gaat groeien.  

 

werk. Als iemand een tip heeft horen we dat graag. 
In de tijd dat wij in Nederland zijn zoeken we een 
vrijwilliger die het team hier kan ondersteunen. Zie 
voor meer info de laatste nieuwsbrief van Coming 
Home!.  
 
Verhuisd 

Net voor het moment dat we wisten dat Debora 
zwanger was hadden we een gesprek via Skype met 
de familie McAlister. In onze vorige nieuwsbrieven 
schreven we al dat zij in Schotland wonen vanwege 
gezondheidsproblemen van Duncan. Tijdens het 
gesprek vroegen zij of wij iemand wisten die hun 
huis voor een paar jaar zou kunnen huren. In eerste 

Nieuw leven 
Het allergrootste nieuws zullen de meeste van onze 
lezers inmiddels wel vernomen hebben. Debora is 
zwanger. Rond 8 mei is ze uitgerekend. Er zal veel 
gaan veranderen in ons eigen leven. De eerste 
maanden van de zwangerschap heeft Debora veel 
last gehad van de bijverschijnselen. Op dit moment 
voelt ze zich goed. Ze is iets sneller moe en heeft 
wat minder weerstand, maar dat hoort erbij. Als 
alles goed blijft gaan hopen we eind maart naar 
Nederland te komen tot een paar weken na de 
bevalling.  
 
Tijdens ons verblijf in Nederland zoekt Daan tijdelijk 

12 weken Huis en auto 
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instantie wisten wij niemand. Later in de week hadden 
we het erover dat het voor ons wel een leuk huis zou 
zijn. Maar we dachten er niet verder over na, omdat 
we met z’n tweeën goed in het appartement konden 
wonen. Tot het moment dat Debora vertelde dat ze 
zwanger was. We hebben nogmaals contact 
opgenomen met de McAllisters en het bleek dat hun 
huis nog vrij was en dat zij maar al te graag hun huis 
aan ons wilden verhuren. Na advies te hebben 
gevraagd aan familie en vrienden hebben we besloten 
om het huis te huren. Iedereen was positief en zei: 
“dit moet je doen”. Begin november zijn de ouders van 
Daan en zijn oom en tante, Jan en Rijnie, naar 
Roemenië gekomen om te helpen met verven en 
verhuizen.  
 
Auto 

Een week voordat we gingen verhuizen hebben we 
een auto ter beschikking gekregen. De auto is gekocht 
door de stichting, maar we mogen er ook privé gebruik 
van maken. Het is een blauwe Dacia Logan geworden. 
Ruim en niet te duur, met ruimte voor 7 personen 
maar ook genoeg laadruimte. Ideaal voor het werk 
dus.  
 
Thuisfrontcommissie 

De meeste zendelingen en missionair werkers die naar 
het buitenland vertrekken maken ook een thuisfront-
commissie die hen ondersteund. Tot nu toe hebben wij 
nooit een officiële thuisfront gehad die ons 
ondersteunde. Nu we nog wel een paar jaar blijven en 
het werk intensiever aan het worden is, werd ons 
geadviseerd om toch eens na te denken over een 
thuisfrontcommissie. Daarom hebben we besloten om 
enkele personen te vragen om een commissie te 
vormen. Tijdens ons verblijf in Nederland in september 
en oktober hebben we onze eerste bijeenkomst gehad. 
Naast onze beide vaders hebben we Bert Mos, Wiggert 
Pols, Conny Rook en Nel Boerman bereid gevonden 
om ons te ondersteunen. Het voelt goed om te weten 
dat er mensen (officieel) achter ons staan die bij 
kunnen springen indien nodig.  
 
Dankbaarheid 

Voor al deze dingen kunnen we niet anders dan God 
danken. Zwanger worden gaat niet vanzelf, daar 
weten we alles van. Naar een huis zijn we niet op zoek 
gegaan, maar is ons aangereikt. En na meer dan twee 
jaar zonder een auto, krijgen we precies een auto nu 
we net iets buiten de stad gaan wonen. Wij hadden 
het niet beter kunnen plannen en hebben het ook niet 

gepland. Het was de onvoorstelbare genade en zegen 
van God. Een knipoog uit de hemel. Hij vergeet ons 
niet en soms zelfs zonder te vragen geeft Hij ons 
prachtige dingen.  
 
Kerst 

De kerstdagen hebben we bij ons thuis met vrienden 
doorgebracht. 24 december hebben we een 
kerstdienst bijgewoond in een Roemeense baptisten 
kerk. Dezelfde kerk waar we ook Roemeense les 
krijgen van de vrouw van de voorganger. De andere 
dagen hebben we genoten van de rust, met elkaar 
gegeten, films gekeken en gewandeld in de 
besneeuwde heuvels die op loopafstand van ons huis 
liggen.  
 
Project 
In het werk is er in de laatste maanden veel gebeurd. 
Vooral veel mooie dingen. Drie middagen in de week 
is het gebouw geopend voor programma’s. 

Wandelen in de heuvelsWandelen in de heuvels  

Misi tijdens een woensdagmiddagprogrammaMisi tijdens een woensdagmiddagprogramma  
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Maandagmiddag kunnen mensen langskomen om te 
douchen en hun kleding te ruilen. Woensdagmiddag 
hebben we een programma voor kinderen en tieners 
en op vrijdagmiddag/avond is er de daklozenavond. 
Door deze programma’s kunnen we werken aan onze 
relatie met de doelgroep en hen laten wennen aan de 
nieuwe situatie.  
 
In november hebben we een delegatie van het bestuur 
uit Nederland op bezoek gehad. Met hen hebben we 
alle ontwikkelingen doorgesproken en samen 
nagedacht over de toekomst. Het waren goede 
gesprekken waarin onze verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn benadrukt. Uiteraard zijn er 
bepaalde kaders aangegeven, maar deze zijn ruim en 
veel zal van ons afhangen in de komende tijd. Het was 
voor ons goed en motiverend om dit te horen. 
Ondanks de verantwoordelijkheden en druk die het 
met zich meebrengt kijken we uit naar de komende 

tijd.  
Ook al zijn we verantwoordelijk voor het project, 
betekent dat niet dat we het werk alleen hoeven te 
doen. Misi was al aan ons team toegevoegd en per 
december heeft hij ook een officieel contract 
gekregen. Vanaf januari wordt het team uitgebreid 
met een tweede werknemer. Jenő, een man van 50 
jaar met een verlangen om naasten te helpen en het 
evangelie te delen. Hij heeft gewerkt bij andere 
Hongaarse stichtingen in Tirgu Mures. Een bevriende 
stichting heeft aangeboden zijn salaris te betalen. Het 
is dus een teamlid die geen financiële druk voor de 
stichting met zich meebrengt. Een cadeau en zegen 
van God in de drukke periode die ons te wachten 
staat.  

 
Op 13 december is het transport bij ons aangekomen. 
Naast dozen met kleding waren er ook veel 
gebruiksvoorwerpen bij. Comfortabele bureaustoelen, 
een printer, bestek, borden, bekers, handige 
opbergdozen, koffiezetapparaat en veel meer nuttige 
dingen. Met al deze dingen kunnen we o.a. de keuken 
goed inrichten en de mensen makkelijker helpen. 
Iedereen die heeft gegeven en geholpen met het 
transport. Hartelijk bedankt.  
 
Vrijdagavond 23 december hebben we de jaarlijkse 
kerstviering gehouden. Waar het in voorgaande jaren 
voornamelijk een kerstavond voor daklozen was, 
waren er nu naast volwassenen ook veel kinderen. De 
lijn tussen de verschillende programma’s die we zijn 
gestart is op dit moment nog erg dun. Kinderen 
komen naar de daklozenavond op vrijdag en tijdens 
het kinder/tienerprogramma op woensdag komen er 
personen die in leeftijd volwassen zijn, maar niet eens 

Vakantiehuisje 

Nieuwe collega JenNieuwe collega Jenő  

13 december, transport gearriveerd13 december, transport gearriveerd  

Kerstviering 2011Kerstviering 2011  
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hun eigen naam kunnen schrijven. Het is dus vooral 
een kerstviering geworden voor iedereen die in de 
afgelopen maanden de programma’s van het Acasa! 
project bezocht hebben. Samen met Attila (collega van 
organisatie ICA) hebben we de avond voorbereid. 
Gemeenteleden uit het dorp waar Attila woont, hadden 
broden gebakken. Een restaurant heeft kipschnitzels 
en een aardappelsalade gemaakt. Als toetje was er 
een taart. In totaal hadden we gerekend op 80 porties 
en het bleek dat we in totaal (gasten en helpers van de 
huiskerken) met 82 personen waren. Het was een 
gezellige avond. Na een halfuurtje van ontmoeting en 
kletsen hebben we onder leiding van Attila gezongen. 

 

Daarna met elkaar gegeten. Na het eten hebben we 
een variant op ‘X factor’ geïmproviseerd waarin 
verschillende personen een liedje konden zingen en 
die werden ‘beoordeeld’ door een jury. Uiteraard ging 
alles op een leuke manier en werden er geen mensen 
afgekraakt. Rond 21.00 uur hebben we de avond en 
daarmee het jaar afgesloten met de taart.  
 
Meer informatie over de ontwikkelingen van het 
project kunt u lezen op de website van stichting 
Coming Home! www.stichtingcominghome.nl, op de 
homepage staat aan de linkerkant een directe link 
naar de meest recente nieuwsbrief.  

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! 

Bedankt voor uw steun en meeleven in het afgelopen jaar en van harte Bedankt voor uw steun en meeleven in het afgelopen jaar en van harte 
Gods zegen in het komende jaar!Gods zegen in het komende jaar!  

Daan & DeboraDaan & Debora  


