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Het najaar was ook voor ons rekening houden ’met’. Met ’met’ is wel duidelijk wat er met ’met’
wordt bedoeld. Een bezoek aan Nederland en bij terugkomst zelf in quarantaine. Na 14 dagen
mochten we weer naar buiten. Vier dagen later hadden we ’symptomen’. Als je na koorts geen
geur en smaak meer hebt is het wel duidelijk. Dus nog maar 14 dagen in quarantaine en toen
was het eind november. Gelukkig hadden we er op gerekend en dus konden we veel werk vanuit
huis doen. De kinderen hebben sinds oktober weer online les, dus het thuis zijn verveelde niet.
Intro
Het thuis zijn verveelde niet en we hadden er op
gerekend. Dat zijn twee belangrijke ingrediënten van
de afgelopen tijd. Flexibel zijn. Plannen maken kan,
maar hou er rekening mee dat alles anders kan
gaan. Door 12 jaar werk en leven in Roemenië
hebben we wellicht een voorsprong in flexibel zijn ;-)
Tijdens ons bezoek in Nederland konden we een
vergadering organiseren met enkele personen die
open stonden om deel te nemen aan het nieuwe
bestuur van Stichting Coming Home. Hans Bauke
Tuinier had al toegezegd. Van de overige vier
aanwezigen van deze bijeenkomst hebben vier
personen positief gereageerd! Sinds januari hebben
zij officieel de bestuurstaken overgenomen en
binnenkort zullen ze zich voorstellen via de
verschillende communicatiekanalen!

23 december vierden we de verjaardag van Loïs!

Voor ons is het heel fijn om te ervaren dat er nieuwe
mensen bereidt zijn om tijd bij te dragen en
verantwoording te nemen in het werk onder de
allerarmsten in Roemenië. De wetenschap dat er
veranderingen zouden komen gaf ons nieuwe
energie. Maar nieuwe mensen vind je niet ‘even’ in
deze tijd. Biddend zijn we op zoek gegaan, dankend
hebben we de nieuwe bestuursleden begroet.
Iedereen heeft voor een jaar toegezegd. Het
komende jaar gaan we met elkaar het werk
analyseren en evalueren. Helder krijgen wat er de
laatste jaren is gedaan, wat er nu gebeurd in
Roemenië, hoe het draagvlak in Nederland is, wat er
beter kan in communicatie, wat er al goed ging en
nog vele andere zaken. Op basis van de bevindingen
zullen we aan het eind van het jaar een plan voor de
toekomst kunnen maken.
Dat we veel thuis konden werken kwam ook door de
beslissingen die we in de zomer al genomen hadden.
Zoals het voorlopig sluiten van het inloophuis en
kantoor. Dit gaf rust in Roemenië en financieel
konden we weer werken aan een stabiele situatie om
dit jaar goed te beginnen.
Sinds onze terugkomst uit NL, eind oktober, hebben
onze kinderen online les in de ochtend. Gelukkig
hebben ze allebei een kamer. Anna werkt met de
laptop van Debora en Gideon met een tablet. Het
gaat niet eens heel slecht. We zien de kinderen zich
ontwikkelen. Gideon gaat steeds beter lezen en
schrijven. In de middag maken ze met hulp van één
van ons hun huiswerk. Daarnaast hebben we een
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Dank voor een nieuw Coming Home bestuur in Nederland
Dank voor een jaar waarin we financieel konden voorzien voor de projecten en voor
ons gezin
Bid voor goede keuzes voor de projecten in 2021
Loof de Heere voor Zijn grootheid en trouw. Hij is de God van hemel en aarde. Hij
heeft deze wereld in Zijn hand. Zijn Woord houdt stand onder alle omstandigheden!
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abonnement genomen op het Nederlandse online
educatie platform Squla. Dit om hun Nederlandse
ontwikkeling ook bij te houden.

de lange termijn, omdat op deze manier lokale
Roemenen (Barna en Pal) de leiding nemen en steeds
zelfstandiger worden.

Roman Works / Recycl’Art
De voortgang van het werkproject ging dit jaar op en
neer. Missionair gezien konden we een woning bieden
aan een man die vanuit een verslavingskliniek de stap
naar de maatschappij ging zetten. Jongeren van ons
collega project Timulazu komen wekelijks meerdere
dagen langs om te werken.

Coming Home
Het werk van Coming Home betekent op dit moment
aanpassen. Petri en Jeno zijn enkele dagen per week
op de straat of gaan op bezoek bij personen die
vroeger in het inloophuis kwamen. Zo proberen ze
onze doelgroep in het vizier te houden. Via
verschillende kerken en privépersonen in Roemenië
krijgen Jeno en Petri hulpgoederen en voedsel
aangeboden. In de ochtenden arriveren ze met een
volgeladen kofferbak met kleding, schoenen,
aardappels, groenten, rijst, geconserveerde
levensmiddelen, brood, cake, koekjes of andere
spullen. Met vreugde delen ze het uit aan bekenden
die ze tegen komen of ze rijden naar een arm gezin in
de omgeving om het te geven.

In het voorjaar en de zomer hadden we wat werk
maar veel minder dan gepland en zeker minder dan de
salariskosten zijn. Gelukkig hebben enkele partners
ons geholpen met donaties en konden we ons
focussen op het verder renoveren van het huis en de
appartementen.
Een video met wandeling over het terrein vind je hier:
https://youtu.be/_Dtig1qMw_g

De maanden september, oktober en november waren
boven verwachting goed. Opeens kwamen er weer
bestellingen! Vaak ook grotere projecten en dat gaat
tot op dit moment door. Het feit dat er markt is, het
team potentie heeft en met name onze collega Barna
een groot aandeel heeft in deze ontwikkeling is voor
ons reden om toekomstplannen te maken. De eerste
stap zal zijn om een bedrijf op te zetten om de
verkoop activiteiten in onder te brengen. Deze, soort
van Roemeense b.v., zal voor ongeveer de helft van
Barna zijn en de andere helft van de stichting
(asociatia Roman Works). Namens Roman Works
zetten Pal en Daan zich in. Barni is officieel het gezicht
en uitvoerend directeur. Zo helpen wij een lokale
christelijke ondernemer te starten in combinatie met
het werk van Roman Works en ook Coming Home.
Mocht er winst gemaakt worden dan vloeit er ook
dividend naar het missionaire werk. Jongeren en
andere kwetsbare personen kunnen via Roman Works
aan het werk gezet worden en bijdragen aan de
activiteiten. Een duurzame vorm van hulpverlening op

In het educatieproject werkt Ireen vooral online
met de kinderen aan hun huiswerk. Ze zorgt
meerdere keren per week voor pakketjes met
huiswerk opdrachten en brengt die uitgeprint naar de
kinderen. Ze heeft gezorgd voor tablets van de
overheid zodat de kinderen online naar school kunnen
gaan. Ze houdt contact met de juffrouw die in de
ochtenden online les geeft en bespreekt wat ieder
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kind individueel nodig heeft. Rond kerst konden we
pakketten uitdelen en enkele kinderen thuis op
zoeken.
Hierbij een link naar een video waarin we iedereen
bedanken die heeft bijgedragen aan het educatieproject dit jaar! https://youtu.be/BOsBs5udzaM
Wij (Daan en Debora) lopen af en toe een paar uur
met één van de collega’s mee. Zorgen dat ze hun werk
kunnen doen door op de achtergrond alles te regelen.
Wekelijks overleggen we over de voortgang van de
projecten en de budgetten die nodig zijn. Bij Ireen
thuis hebben we een bureau ingericht met laptop en
printer. Ireen heeft een rijbewijs maar durfde niet te
rijden. Voor het educatieproject hebben we een
auto(otje) beschikbaar en nu met de restricties is
Ireen daar toch gebruik van gaan maken. Dat gaat
gewoon goed!
Voor het nieuwe bestuur hebben we de nodige
rapportages, verslagen en toekomstplannen mogen
maken. Er is goede hoop dat de scholen in februari
weer open gaan. Zodra er zicht is dat de pandemie in
kracht afneemt hopen we weer een plek te vinden
waar we met name voor het educatieproject een thuis
kunnen creëren voor kwetsbare kinderen die naar
school gaan en hulp nodig hebben om de school met
succes te doorlopen. Hoe dit samenvalt met het werk
onder de mensen op straat is op dit moment niet te
zeggen. Ergens dit jaar zal Jeno met pensioen gaan.
Ook al zegt hij wel dat hij van de mensen houdt en
best een paar dagen vrijwilligerswerk wil doen. Een
andere factor heeft te maken met het volgende
verhaal:

vorige burgermeester daar nooit aandacht aan heeft
geschonken en het geld ergens anders voor is
gebruikt. Als we met goede plannen komen, is er een
kans dat de gemeente dat plan zal ondersteunen.
Voor Petri is het belangrijk dat hij een plan schrijft
waarin zijn visie en motivatie duidelijk is voor het
werk op straat. Afhankelijk van dat plan krijgen wij
ook meer duidelijkheid over de voortgang van het
straatwerk. Ons doel is om lokale leiders met eigen
initiatief te ondersteunen, te bemoedigen en op zelf
verantwoordelijk te laten zijn voor hun missie.
2021
Wat 2021 gaat brengen blijft daarom moeilijk te
zeggen. Ja, we mogen en moeten plannen maken
om het werk door te laten gaan. Het nieuwe bestuur
is een extra motivatie om ondanks alles toch nieuwe
lijnen uit te zetten. Tegelijkertijd is er onzekerheid
door wat er in de wereld aan de hand is. Terugkijkend
op 2020 hebben we er het volste vertrouwen in dat
het ook nu een jaar gaat worden waarin we mogen
werken en leven in een ander land. Nederland lijkt
(voor het eerst in 12 jaar) wel soms ver weg.
Premier Rutte zei tijdens de laatste persconferentie ‘Er
is licht aan het einde van de tunnel’ We hopen dat je
het volgende met ons mee kunt zeggen: “Er is Licht
ín de tunnel!” De liefde en vrede van God is
zichtbaar en voelbaar ook als het moeilijk is of even
niet gaat hoe wij het voor ogen hebben!
Wij wensen je een gezegend 2021!

Nieuwe burgemeester
Dit najaar is er een nieuwe burgemeester gekozen. Na
20 jaar moest de zittende burgemeester voor hem
plaats maken. De nieuwe burgemeester is een trouw
bezoeker van een lokale kerk en is ambitieus. Al in zijn
eerste periode heeft hij een vergadering belegd met
alle stichtingen en organisaties die in de stad werken,
maar geen officiële accreditaties of licenties hebben.
Daan was ook uitgenodigd. Hij vertelde dat er een
budget is voor organisaties als de onze, maar dat de

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

