
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Hallo vanuit Nederland dit keer. Op 3 oktober zijn we aangekomen ter voorbereiding op de brui-
loft van Willem (broer van Daan) en Henriette. Vliegen is geen probleem maar alle onzekerheid 
eromheen maakt het een rare periode. Per dag kunnen maatregelen genomen worden. We we-

ten al dat we bij terugkomst in Roemenië verplicht 14 dagen in quarantaine moeten. Als de 
vluchten dan nog uitgevoerd worden. We leven bij de dag en maken er het beste van. Zoals we 

de afgelopen maanden ook al gedaan hebben.  
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" Gebedspunten "  
• Dank voor de penningmeester die we gevonden hebben en bid voor de gesprekken 

die we nog hebben met enkele personen 

• Dank voor God’s bewarende hand de afgelopen zomer 

• Bid voor wijsheid en geloof in de komende periode 

• Bid voor duidelijkheid in de keuzes die we mogen maken 

• Loof de Heere voor Zijn almacht. Zijn plannen staan vast. Hij heeft de toekomst in 

Zijn handen.  

 

online lessen en met moeite kregen we wekelijks 
een huiswerk pakket bij hen afgeleverd. Ireen is met 
de kinderen aan de slag gegaan om de 
achterstand die ze hadden opgelopen enigszins te 
verminderen.  

We hadden ook tijd om het Coming Home project in 
Roemenië te reorganiseren. Mede door de pandemie 
hebben we besloten om de huur van ons kantoor en 
de ontmoetingsruimte op te zeggen. Het binnen 
organiseren van bijeenkomsten zal de komende tijd 
een uitdaging blijven, het educatieproject kan ook in 
de school georganiseerd worden en Petri en Jeno 
kunnen hun werk ook op straat doen. Door deze 
beslissing is de komende maanden de financiële druk 
verminderd. In afwachting van de ontwikkelingen en 
draagvlak in Nederland kunnen we iets anders gaan 
huren of samenwerking zoeken met bestaande 
organisaties.  

Intro 

Het voelt alsof de vorige nieuwsbrief nog maar een 
paar weken geleden verzonden is. Toch dateert die 
alweer van juni. Die nieuwsbrief ging vooral over de 
veranderingen die op komst waren. Over 12 jaar 
werken en leven in Roemenië. Een bestuur dat de 
toekomst van Stichting Coming Home in handen wil 
geven aan een nieuwe groep mensen. De vragen die 
daarom op ons afkomen. Aan de ene kant de impact 
die we hebben gehad. Aan de andere kant de impact 
die we mogen gaan hebben en hoe we dat kunnen 
organiseren.  

Goed nieuws hebben we! 
Naar aanleiding van de vorige 
nieuwsbrief hebben we een 
nieuwe penningmeester 
gekregen. Hans Bauke 
Tuinier! Een vriend en oud 
reisdeelnemer. Heeft ons als 
gezin en Coming Home altijd 
een warm hart toegedragen 
en weet zich nu geroepen om 
zich de komende jaren 
praktisch in te gaan zetten. 

Zomer  

De maanden juni en juli hebben we gebruikt om al 
het werk na de militaire lockdown weer op te 
starten. Ireen nodigde kinderen uit de 
zigeunerwijken uit om bijles te geven in ons 
gebouw. Deze kinderen hadden geen toegang tot 
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Op woensdag 29 juli hebben we de sleutels van het 
gebouw ingeleverd. Donderdag 30 juli zaten we dan 
eindelijk in het vliegtuig om voor het eerst in een jaar 
tijd weer naar Nederland te komen.  

De eerste week hebben we ons in Nederland niet veel 
onder de mensen vertoond in verband met de 
aangeraden thuis quarantaine. Vooral buiten konden 
we onze familieleden ontmoeten. Aan veel van hen, 
Loïs voor het eerst laten zien en kennis gemaakt met 
twee nichtjes die geboren waren.  

Daarna vertrokken we voor een week naar de Veluwe 
waar we een week van ‘debriefing’ mochten doen. 

Samen met een coach hebben we 12 jaar werk en 
leven geëvalueerd en geanalyseerd. De 
hoogtepunten gevierd maar vooral de 
dieptepunten naar voren gehaald. Negatieve 
gevoelens, verdriet, eenzaamheid, verliezen, niet 
begrepen voelen. Allemaal emoties die veel 
zendelingen en missionair werkers doormaken. Zo ook 
wij in de periode die achter ons ligt. Tijdens een 
debriefing worden deze dingen naar voren gehaald en 
besproken. Met als doel om ze een plek te geven, los 
te laten en bij God in gebed te brengen. Vergeving 
vragen voor dingen die we zelf fout gedaan hebben, 
bidden om genezing als dingen pijn gedaan hebben en 
aan God geven als wij ze niet kunnen controleren.  
Tijdens de dagelijkse sessies werd er op de kinderen 
gepast en kregen ook zij opdrachten die te maken 
hadden met hun leven als Nederlandse kinderen in het 
buitenland. Ze leerden dat ze wel Nederlanders zijn 
maar hoe langer ze in Roemenië wonen ze ook 
Roemeense streepjes krijgen. Dat maakt ze niet raar, 
alleen een beetje anders.  

De vier weken in augustus vlogen voorbij. Het mooie 
zomerweer heeft daar zeker aan bijgedragen.  

September 

Terug in Roemenië was het dan ook even schakelen. 
Het voelde als een remigratie. Het ‘normale’ leven 
ging weer beginnen. De scholen werden (sinds maart) 

weer opgestart. Veel discussie, veel onduidelijkheid. 
De schoolbankjes moesten worden voorzien van 
spatschermen. Kinderen moeten verplicht mondkapjes 
op tijdens de les.  

De activiteiten in onze kerkelijke gemeente werden 
weer opgestart. Voor Debora betekent dat dienen in 
het aanbiddingsteam als één van de aanbiddings-
leiders. Daarnaast zal ze vanaf november 1x per 
maand een gebedsavond gaan leiden. Samen zijn we 
leiders van een thuis groep. Dat heeft sinds het begin 
van de pandemie ook stil gelegen. Onze groep is 
intact gebleven en er is zelfs een gezin toegevoegd. 
In totaal zijn we nu met drie gezinnen en twee 
vrouwen die actief deelnemen aan de wekelijkse 
bijeenkomst bij één van ons thuis. Tijdens een avond 
bespreken we de preek die op zondag is gehouden, 
bidden we voor elkaar en met mannen en vrouwen 
apart bespreken we ons geestelijk leven. 

Sinds juni hebben we ook twee specifieke 
inzamelingsacties kunnen starten. De ’klus je mee’ 
actie en de ’ook weer naar school?’ actie.  

De ‘klus je mee’ actie heeft ruim €1400,- 
opgebracht! In deze onzekere tijden een bemoediging 
dat zoveel mensen zich betrokken weten bij het woon 
en werk project. Door deze opbrengst hebben we alle 
drie de personeelsleden aan het werk kunnen houden 
en is het derde appartement bijna klaar.  

Nu de scholen weer begonnen zijn gaan ook de 
zigeuner kinderen weer naar school. We konden gelijk 
helpen met het verhuizen van de schoolklas. Het 
schoolbestuur wilde de zigeunerkinderen niet meer in 
het hoofdgebouw hebben omdat dat slecht is voor 
de imago van de school. Daarom zijn ze verhuisd naar 
een ander schoolgebouw. Veel verder weg van de 
zigeunerwijk en langs een drukke weg. Gelukkig zien 
we dat de kinderen trouw naar school komen. Zowel 
de jufrouw als ons teamlid Ireen zijn achteraf blij met 
de verhuizing. Zij staan bekend als de zigeuner 
juffrouwen en veel van hun collega’s laten duidelijk 
hun minachting aan hen blijken. Omdat er maar 
weinig ‘gewone’ kinderen zitten hebben de zigeuner 
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kinderen een stuk minder last van pesterijen, 
discriminatie en valse beschuldigingen. Dus de reden 
dat ze moesten verhuizen is triest, maar het geeft wel 
meer rust. Doordat de school niet helemaal vol is kan 
Ireen ook haar huiswerkprogramma in de school 
houden. De ’Ook weer naar school?’ actie richt zich op 
het project van Ireen. Kinderen kunnen naar school 
maar in het Roemeense schoolsysteem moeten de 
ouders alle extra kosten betalen. Schriften, 
pennen, lesboeken, printpapier, zeep, desinfectant, 
wcpapier… alles. De ouders van de kinderen kunnen of 
willen dit niet betalen. Daarnaast zijn veel ouders 
analfabeet en kunnen hun kinderen niet helpen bij 
het maken van het vele huiswerk. Daarom zorgt Ireen 
dat er voldoende lesmateriaal is, helpt de kinderen 
met het maken van huiswerk, zorgt voor eten zodat de 
kinderen dat niet op een lege maag hoeven te doen. 
De opbrengst van de ’Ook weer naar school’ actie 
wordt gebruikt om dit project te bekostigen.       

School 

Na veel overleg zijn ook de scholen weer begonnen. 
Anna gaat voor het derde jaar naar school. Gideon 
gaat voor het eerst naar de grote school. Met meer 
dan 30 leerlingen per klas zijn het volle klassen. De 
Covid maatregelen zijn in Roemenië een stuk strenger. 
Tussen alle bankjes zit een spatscherm en de kinderen 
moeten verplicht een mondkapje op. 

 

 

Tot slot 

Gedurende deze ruim zes weken in Roemenië hadden 
we in ons achterhoofd de reis die we in oktober 
zouden maken naar Nederland. Deze nieuwsbrief 
schrijven we dan ook in Krimpen aan den IJssel. Half 
oktober is de bruiloft van Willem en Henriette. We 
wisten dat deze reis waarschijnlijk met iets meer 
spanning omgeven zou zijn dan de reis in augustus. 
Gelukkig konden we de reis heen maken… maar we 
weten nu al dat we bij terugkomst voor twee weken 
in thuisquarantaine moeten. We hopen van harte dat 
de bruiloft een beetje normaal plaats kan vinden en 
dat we de 20e ’gewoon’ terug kunnen vliegen.  

Hier in Nederland is Debora iedere ochtend druk met 
het lesgeven aan de kinderen. De juffrouwen hebben 
boeken en lesmateriaal meegegeven zodat onze 
kinderen zo weinig mogelijk achterstand oplopen. 
Verder proberen we enkele fysieke ontmoetingen te 
hebben met het oog op de toekomst van de stichting. 
Inmiddels hebben we contact gelegd met enkele 
mensen die nadenken om praktisch bij te dragen aan 
het toekomstige bestuursteam.   

Dankjewel weer voor het lezen van deze 
nieuwsbrief. Ook al zijn we in Nederland… we doen 
voorzichtig aan. Dus de kans is groot dat we elkaar 
niet zien in de komende dagen. Niet omdat we niet 
willen maar vooral omdat het nu het verstandigst is. 
Via de gebruikelijke kanalen houden we je weer op de 
hoogte! 

 

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! 


