
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Waar kunnen we de draad oppakken, bij onze vorige nieuwsbrief van dit voorjaar? Dan wordt 
het een lang verhaal. We proberen het kort te houden. Er is veel gebeurd. Vooral veel verder ge-

groeid. Het inloopproject, het houtwerkproject en andere missionaire (vooral muzikale) activi-

teiten. Anna is begonnen met school. Debora was nog steeds veel thuis en Daan was meerdere 
dagen per week in de werkplaats. Tussendoor probeerden we samen het inloopproject te mana-

gen. Aan werk geen gebrek dit jaar. Zoals het ons aan niets ontbroken heeft. In deze nieuws-
brief enkele hoogtepunten.   
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" Gebedspunten "  
 

 Dank voor alle zegeningen van God in het afgelopen jaar 

 Dank voor de oprichting van Roman Works en de aankoop van het land 

 Bid voor de ontwikkelingen in de diverse projecten 

 Bid dat God ons een goede gemeente geeft waar we als gezin Hem kunnen eren 

 Bid voor wijsheid als we beseffen dat we leiders aan het worden zijn 

 Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

de kerstviering van school kon ze haar gedichtje in 
het Roemeens opzeggen.  

Kleine Gideon begint een bink te worden. Lopen, 
klimmen, klauteren en natuurlijk… vallen. Hij is vaker 

ziek dan zijn zus in de eerste jaren. Inmiddels heeft 
hij al drie keer een antibioticakuur nodig gehad. We 

zijn daar helemaal niet van, maar met een 

oorontsteking (net voor een vliegreis) en een 
streptokokkenbacterie was er weinig keus. Verder is 

hij veel verkouden en ook moet hij veel hoesten. Z’n 
tanden en kiezen komen door dus dat zal er zeker 

mee te maken hebben.  

Familie leven 

In een paar maanden tijd zijn ze flink gegroeid. Anna 

gaat sinds september naar de kleuterschool. De 
eerste twee weken waren erg moeilijk voor haar. Dit 

deelden we op onze website en we kregen enkele 
bemoedigende reacties. Het was een verhoring van 

ons gebed dat het na een paar dagen opeens heel 

goed ging en ze niet meer huilde. Al snel gingen we 
voor twee weken naar Nederland en nadat we terug 

waren was Anna om. School was leuk, ze kon niet 
wachten om ‘s ochtends te vertrekken. Ze spreekt 

inmiddels een aardig woordje Roemeens en tijdens 
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Mede omdat Anna naar school gaat hebben we in de 
zomer voor Debora een auto gekocht. Fietsen is lastig 

en Daan werkt veel buiten de stad waardoor het nodig 
was. Nu is Debora mobieler en kan ze er zelf op uit. 

Anna van school halen, boodschappen doen, 

vriendinnen bezoeken, enkele uurtjes helpen bij het 
inloopprogramma en repeteren voor optredens.  

Optredens? Jawel, één van de missionaire activiteiten 
die we benoemden in de introductie. Wie Debora een 

beetje kent weet dat ze ‘vroeger’ zong in verschillende 
bands en ze een goede stem heeft. In de afgelopen 

tijd die we als ‘niet altijd makkelijk’ omschreven voor 

Debora begon ze met het schrijven van liederen. 
Hierdoor vonden we aansluiting bij enkele lokale 

muzikanten en samen met hen heeft Debora 
optredens. Een aanbiddingsconcert in november en 

rond de feestdagen bij enkele gelegenheden. Er zijn 
plannen om een CD te gaan maken maar daar moeten 

we eerst tijd, geld en gelegenheid voor vinden. Wel 
hebben we één nummer opgenomen in een studio. 

Na de zomer hebben we een leuke oppas gevonden 
die tegen een kleine vergoeding enkele uren kan 

oppassen. Hierdoor kan Debora tijd maken voor deze 
nieuwe uitdagingen.  

Voor Daan waren er ook veel  nieuwe uitdagingen in 
de afgelopen tijd. Allereerst het meer loslaten van het 

dagelijkse werk in het inloophuis. We blijven 

betrokken maar minder in de dagelijkse gang van 
zaken. Daan heeft zich vooral gericht op de 

ontwikkeling van het nieuwe project. Dit betekende 
ook het opzetten van de productie en dat zonder 

noemenswaardige houtwerk ervaring. Voor dit project 

wordt ook een nieuwe organisatie opgezet. Dit zorgde 
voor veel regelwerk en veel uren in de stad voor het 

regelen van allerlei soorten zaken in de rechtbank, bij 
de notaris, bij de belastingdienst en bij de bank. 

Omdat we dit proces al eens meegemaakt hebben bij 
het oprichten van de Roemeense Coming Home 

organisatie ging het best soepel.  

De organisaties 

Zo schrijvend kunnen we ons voorstellen dat al die 
verschillende activiteiten en organisaties 

de dingen onduidelijk kunnen maken. 

Daarom een korte verduidelijking. 

Asociatia Coming Home Romania 

Deze organisatie richt zich op het 

inloopproject en het educatieve 

kinderwerk in de wijken. Wij zijn 
teamleiders en Petri, Baba en Jeno zijn 

in dienst van Coming Home! als sociaal 
werkers.  

Asociatia Adonai 
Een organisatie opgericht 

door Turbocam Romania 
(een commercieel bedrijf) 

om hun missionaire 

activiteiten te ontwikkelen. 
Adonai wordt geleid door 

Pal, missionair medewerker van Turbocam. Doel van 
de organisatie is het ondersteunen van lokale 

missionaire projecten, kerken en christelijke 

ondernemingen. Daarnaast is het een platform voor 
muzikaal talent en initiatieven voor  aanbiddings-

concerten. Het werkproject heeft tot eind 2015 onder 
deze organisatie gedraaid.  
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Asociatia Roman Works 

Opgericht om alle 

activiteiten van het 
werkproject in onder te 

brengen. Het bestuur 
bestaat uit Onno 

(Turbocam 
International), Pal 

(Turbocam Romania) en Daan (Coming Home).  

Chirileu 

Chirileu is geen organisatie maar een dorpje net buiten 

de stad waar we in het afgelopen jaar een schuur 
hebben gehuurd. In deze schuur is de werkplaats 

gemaakt. Het terrein waar de schuur op staat is 
ongeveer 1000 m2 en heeft een huis, ruimte om 

dieren te houden en een moestuin. Bij dit terrein hoort 

ook een stuk agrarisch land van ongeveer 4000 m2. 
Twee dagen voor kerst hebben we een voorlopig 

koopcontract getekend. Dit betekent dat binnen nu en 
een paar maanden dit gehele stuk land op naam van 

Asociatia Roman Works komt.  

Roman Woodworks 

In de werkplaats zullen we het houtwerk project 
verder uitbouwen. Dezelfde naam (Roman 

Woodworks), dezelfde huisstijl, dezelfde producten en 
uiteraard nieuwe producten. 

Begin januari hoopt een timmerman/meubelmaker 
fulltime in de werkplaats aan de slag te gaan. Deze is 

inmiddels aangenomen. 

In oktober 2015 is iemand in dienst genomen om te 

helpen in de werkplaats maar vooral om alle (ver)

bouw activiteiten te coördineren. Zijn naam is Csaba. 

Via een organisatie die alcoholverslaafden helpt, 
kwam hij met ons in contact. De medewerkers daar 

zagen dat hij erg handig was. Daarnaast heeft hij een 

stabiele gezinssituatie dus ze durfden hem bij ons aan 
te bevelen. Tot nu toe hebben we geen spijt dat we 

naar deze aanbeveling hebben geluisterd. Beide 
nieuwe werknemers staan voorlopig op de payroll van 

Turbocam om zo de financiële druk van het 
beginnende project niet te hoog te laten worden.  

Casa Oasa 

Het huis op het stuk land zal worden verbouwd. Het 

plan is om appartementen te maken waar we 
personen kunnen laten wonen. De naam is gekozen 

omdat het dorpje Chirileu dicht bij de stad ligt, maar 

het er landelijk en rustig is. Een oase van rust waar 
we mensen mee naar toe kunnen nemen. Ze kunnen 

werken in de werkplaats, helpen bij de verbouwing, 
werken in de tuin. Tijdens deze momenten eten we 

met elkaar en soms houd één van onze collega’s een 
spontane bijbelstudie terwijl er appels van de bomen 

worden gegeten of trossen druiven worden geplukt.  

Van een school in Nederland hebben we een 

tunnelkas van 18m x 7m gekregen die in maart door 

deze school zal worden opgezet. Hier kunnen we 
groenten of bloemen in verbouwen. De bedoeling is 

dat dit ook werk en inkomen gaat opleveren.  

De keuze voor Asociatia Roman Works (en niet 

Roman Woodworks zoals het idee is gestart) is nu ook 
duidelijker. Naast het hout (wood) zullen we andere 

activiteiten gaan ondernemen.  
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Coming Home project 

Het inloopproject. Dat blijft ook doorgaan. Onze 

collega’s draaien de programma’s zelfstandig en met 
veel plezier. Petri verdeelt zijn dagen tussen het 

inloopprogramma (in de ochtend) en het werkproject 
(in de middag). Petri nodigt jongens uit om mee te 

gaan werken. Samen met Pal heeft hij een 

beloningsysteem gemaakt waarin de jongens kunnen 
groeien en waarin ze worden uitgedaagd. De 

uitdagingen liggen in punctualiteit, kwaliteit, 
werkhouding, gedrag en nog veel meer. Iedere 

persoon heeft een eigen aanpak nodig en Petri weet 
vaak de pijnpunten bij iemand te vinden. Jeno gaat 

soms mee naar Chirileu, hij is verantwoordelijk voor 

het werk in de tuin. Daarnaast heeft hij zijn 
bijbelstudieavonden en het pastorale werk op straat of 

in de ziekenhuizen.  

Baba draait de kinderprogramma’s, bied sociale 

ondersteuning in het inloopprogramma en heeft ‘haar’ 
educatieprogramma in de zigeunerwijk in Mureseni.  

Dit educatieproject in Mureseni loopt al meer dan 
twee jaar en is heel primitief. Baba wil veel meer, 

maar de (financiële) mogelijkheden zijn er niet. Wij 

hebben haar altijd gemotiveerd om ‘trouw te zijn in 
weinig’. God heeft een plan en soms mogen we 

wachten. Heel fijn is het om te zien dat de laatste tijd 
de interesse (in Nederland) groeit om dit project te 

ondersteunen. Baba is zelfs in Nederland geweest om 
in een school een presentatie te geven.  

Op de foto zie je ook Pal. Zoals we eerder schreven is 
hij de missionair werker van Turbocam en daarom is 

hij betrokken bij enkele programma onderdelen van 

Coming Home. Zo begeleid hij bijvoorbeeld de zang 
op de vrijdagavond.  

Er waren meerdere Coming Home hoogtepunten dit 
jaar. Wat te denken van Gyuri die een week in 

Amsterdam was. Hij was geselecteerd voor het 
nationale team van Roemenië die meedeed aan de 

Homeless World Cup of Soccer. Daan is hier zelfs 
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even voor in Nederland geweest om hem met veel 
andere Coming Home supporters aan te moedigen. 

Het uitgebreide verslag leest u op onze website.  

Dit jaar hebben we gemerkt dat de interesse van de 

(Hongaarstalige) media groeiende is voor ons werk. 
Rond de kerst in 2013 gaven we een interview voor 

een lokale nieuwssite. Rond kerst 2014 waren we 

uitgenodigd bij een persconferentie voor een 
inzamelingsactie bij een theater. Dit jaar was deze 

persconferentie en inzamelingsactie opnieuw. Toen 
Gyuri terug was uit Amsterdam hebben we voor hem 

een persconferentie belegd. Ook hier kwam veel lokale 

media op af. Gyuri noemde in zijn perspraatje het 
werkproject en zodoende kwam half december weer 

televisie langs. Ditmaal in Chirileu. Tijdens de 
interviews in Chirileu wilden ze ook een Coming Home 

programma filmen en een dag later was er een 
televisie ploeg aanwezig in het inloopprogramma. Van 

deze twee dagen wordt één item gemaakt die begin 

volgend jaar wordt uitgezonden. Het is niet dat we 
zitten te wachten op media aandacht of dat we graag 

op televisie willen. Maar één van onze taken is om het 
‘verhaal’ van armoede in de stad onder de aandacht te 

brengen. Veel mensen ‘weten’ niet eens wat er leeft in 

hun eigen stad. (Dit is in Nederland overigens niet 
anders maar wij werken hier). Ons team probeert de 

armoede een gezicht te geven, niet dat we onze 
bezoekers als zielig afschilderen of de maatschappij de 

schuld geven. Maar het is goed om de dialoog aan te 

gaan. De ‘armen’ te laten zien dat ze kunnen 
veranderen en de maatschappij laten zien dat ze best 

iets meer kunnen doen. Inmiddels hebben we ook een 
drietalige website gemaakt waar we mensen naar 

kunnen verwijzen. (www.asociatiacominghome.ro) 
Het gebeurt nu regelmatig dat we een telefoontje 

krijgen van mensen die kleding of spullen langs willen 

brengen.  

Reizen en bezoek 

Meer dan voorgaande jaren mochten we reizen en 

bezoek ontvangen. Dit komt mede door de 
ontwikkeling in de projecten. De reisgroepen van 

Coming Home kwamen langs. Daarnaast een JV uit 

Schoonhoven, een reisgroep van de Oost Europa 
zending, meerdere personen van stichting Zeeland 

helpt Roemenië (die met de verkoopschuur in 
Grijpskerke) en veel individuele personen die meer 

van de projecten willen weten of ervaringen willen 

delen. Stichting Support hielp ons veel met gratis 
transporten van Roman Woodworks producten. Een 

mooie ontwikkeling omdat we het belang van een 
goed netwerk en relaties steeds meer inzien.  

Gevangenisbezoek 

Daan is net voor de zomer begonnen met 

vrijwilligerswerk voor Bureau Buitenland van de 
Nederlandse reclassering. Hij bezoekt een 

Nederlander die in Roemenië in de gevangenis zit. Het 
doel is niet direct om hulp te bieden maar vooral de 

detentie te begeleiden. Van ieder bezoek wordt een 

verslag gemaakt en een reclasseringsmedewerker in 
Nederland onderneemt actie indien nodig. 

Bijvoorbeeld het bevriezen van schulden, het 
beginnen van een studie, contact met familie en meer 

regelzaken. Mooi werk om te doen en een leuke 

afwisseling om iedere twee maanden nuttig bezig te 
zijn maar toch even wat anders te doen dan het 

dagelijkse werk.  

Verandering 

Zo stond het afgelopen jaar vooral in het teken van 

veranderingen. Dit betekent voor ons dat we onze 

eigen positie goed moeten evalueren en aanpassen. 
We krijgen allebei een nieuwe rol. Meer 

verantwoording, want er komen meer mensen in 
dienst waar wij leiding aan mogen geven. Meer 

organisaties die onderling samenwerken. En als alles 

groeit dan komen ook de vragen. Hoe bewaken we de 
kwaliteit van alle projecten? Hoe houden we de 

individuen gemotiveerd en gefocust. Hoe bewaken we 
ons eigen leven? We moeten leren om goed te 

delegeren en anderen te vertrouwen. Anders stapelt 

het werk zich op en daalt bijvoorbeeld het schrijven 
van een nieuwsbrief op de prioriteiten lijst. We 
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realiseren ons meer en meer dat we leiders zijn 

geworden. Dat waren we altijd al maar nu begint het 
ook zo te voelen. We gaan er ook bewust naar 

handelen, maar hoe vind je daar de balans in? Hoe 
ben je “de baas” en blijf je toch onderdeel van de 

familie die je hebt gecreëerd? Veel ervaring hebben 

we niet hierin. Het is nieuw, het is een uitdaging. Ja 
soms leiden deze vragen tot twijfel. Maar we zijn hier 

al 7,5 jaar en door de jaren heen hebben we veel van 
dit soort momenten gehad. We kunnen dan ook 

terugvallen op afgelopen jaren. We zijn altijd 

onervaren geweest, want alles wat we deden was 
nieuw. Toch is er wat er nu is. Een mooi netwerk van 

organisatie die elkaar aanvullen. ‘Resultaten behaald in 
het verleden die een absolute garantie geven voor de 

toekomst’. Resultaten niet behaald door ons. Maar 

door God met ons. Emmanuel.  

Door al deze veranderingen. De invloed die het heeft 
op ons als personen. Ons groeiende gezin. Hebben we 

ook nagedacht over onze kerkgang. We bezochten 

altijd een baptistengemeente maar dit is in drie jaar 
tijd niet verder gekomen dan bezoeken. Het verlangen 

 

groeide om ook onderdeel te zijn van een gemeente. 
Er is een nieuwe gemeente in oprichting in de stad en 

deze zijn we de laatste weken gaan bezoeken. Het is 

een Harvest gemeente.  In andere landen zijn al veel 
gemeenten met deze identiteit. Niet onder te brengen 

in een denominatie, maar na een eerste onderzoek 
Bijbelvast en eigentijds. Veel jonge gezinnen en ook 

de nadruk op kleine groepen die in de week 
samenkomen voor Bijbelstudie en gebed.  

Dit jaar kunnen we dankend afsluiten. God heeft 
voorzien. Ons sponsorgeld heeft een tijd onder druk 

gestaan. De reserve was hard geslonken. Maar 

ineens… waren daar een paar grote giften die onze 
reserve weer aanvulden naar een normaal niveau. Dat 

is zo’n zes maanden vooruit. Weer een les. Het gaat 
al 7,5 jaar goed en toch slaat dan even de twijfel toe 

en achteraf denk je dan. Waarom de twijfel? Vertrouw 

op Hem! 

Mooie laatste woorden voor dit jaar lijkt ons zo. 
Vertrouw op Hem.  

Goede jaarwisseling toegewenst (als je dit nog leest 
de 31e) en bovenal Gods zegen dit nieuwe jaar.  

 

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! 

P.s. deze bakken we zelf! 


