
Lieve familie, vrienden en volgers,  

Wij zijn blij u weer op de hoogte 

te kunnen brengen van alle dingen 

die er de afgelopen tijd zijn ge-

beurd. Ook willen we u graag 

deelgenoot maken van onze zoek-

tocht. Allereerst onze excuses dat 

we een tijdje niets van ons hebben 

laten horen. Toch hopen we vanaf 

nu de draad weer op te pakken 

door u regelmatig updates te     

geven van Gods werk in Fintinele. 

Door familieomstandigheden zijn wij van half juli tot half    

augustus in  Nederland geweest. Het is een drukke periode 

geweest, maar we zijn blij dat we in Nederland konden zijn. 

Nog voordat dit alles ter sprake kwam hadden we met een 

goede vriend afgesproken dat hij in Roemenië bij ons op     

bezoek zou komen. Na ons onverwachte vertrek naar 

Nederland heeft hij besloten om alsnog naar Roemenië 

af te reizen en de zorg van Gheorghe op zich te nemen. 

Zo kon het gebeuren dat wij in Eindhoven aankwamen 

en dat onze wegen elkaar daar kruisten. We hebben nog 

even met elkaar gesproken en elkaar succes gewenst. 

Het is een grote zegen geweest dat hij dit allemaal     

wilden doen ondanks dat wij er zelf niet waren. Heel 

hartelijk dank daarvoor! Naast de zorg van Gheorghe 

heeft hij ook nog het terrein onkruidvrij gemaakt. In deze hele situatie hebben wij echt Gods  

leiding en hulp mogen ervaren in de mensen om ons 

heen. Nadat wij terugkeerden naar Fintinele hebben we 

nog twee weken van elkaar genoten en goede gesprek-

ken kunnen voeren. We hebben diverse bezoeken mogen 

afleggen, voedselpakketten uitgedeeld en jam gemaakt. 

Inmiddels zijn we weer met z’n drieën, pakken we de 

draad weer op en hebben we onze administratieve      

achterstand weggewerkt. Nu kunnen we verder met onze 

zoektocht. Hierover meer op de volgende pagina. 

Uitgelicht 

Van het bestuur; 

Namens het bestuur willen wij u als 

gever, ondersteuner en vrijwilliger 

hartelijk danken voor alle giften die 

Cees en Thea mogen ontvangen. 

Door deze giften en onze lieve Heer 

kunnen zij Zijn werk voortzetten in 

Roemenië. Ook willen wij u  als   

bestuur ook vragen om mee te  

bidden voor Cees en Thea zodat zij 

dit jaar de juiste beslissingen mo-

gen nemen (zie verderop in de 

nieuwsbrief). We geloven en bid-

den dat zij de juiste beslissingen 

voor de toekomst mogen maken. 

Zodat wij nog veel meer van God 

mogen  laten zien door het werk 

dat zij doen. 



Gebedspunten: 

 Wijsheid voor 2021  

 Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië 

 Voor het vervolg van de projecten   

 Gezondheid van Gheorghe  

Dankpunten: 

 Voor het werk van alle  vrijwilligers en partners 

 Voor de giften van de PKN Hervormde gemeente uit 
Barneveld, NLEG gemeente Alphen a/d Rijn en alle 
andere sponsors 

 Voor het nieuwe huis dat er gebouwd wordt voor 
Axinte 

 Het adres van Cees en Thea:  

    Asociatia Crestere 

    t.a.v. Cees en Thea van Oudenallen 

    Nr. 375 Sat Fîntînele 

    727230 com Fîntînele 

    Jud Suceava 

Hartelijk dank voor úw steun en bijdrage! 
 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze 

Het is inmiddels alweer 4,5 jaar geleden dat  wij  ons 

voor vijf jaar aan dit project hebben verbonden. Wij 

zouden graag willen dat dit project een vervolg 

krijgt. Maar nu is de vraag wil de Heer dit ook en hoe 

wordt daar invulling aan gegeven? Er zijn een aantal 

veelbelovende mogelijkheden. Wij willen u vragen 

om samen met ons mee te bidden om wijsheid,    

zodat God aan ons mag openbaren hoe we dit       

gezegende project een gezegend vervolg mogen   

geven. Gelukkig gaat ons ‘normale werk ook gewoon 

door. Wat begon als een rustige dag bij de boekhou-

der, eindigde in een mooie reis van twee uur naar 

een Roemeense Roma-evangelist. Daar mochten we 

samen met hem kleding uitdelen aan de Roma-

bevolking. Normaal komt hij deze kleding halen bij 

de winkel, maar deze keer mochten we met hem 

mee naar het dorp. In dit dorp is inmiddels 80% van 

de bewoners Christen geworden en hebben zich ook 

laten dopen. Wat ooit begonnen is in een hout ge-

bouwtje voor 20 mensen is nu inmiddels een mooie 

kerk geworden voor 300 mensen. We vinden het 

heel mooi en ontroerend om te zien hoe God door 

deze evangelist heen werkt. Ook zijn we ontzettend 

dankbaar dat wij dit mooie werk nu ook met eigen 

ogen mochten zien. Iedereen die ons kleding         

doneert willen we ontzettend bedanken. Zo kunnen 

we op een mooie manier de liefde van ons aan de   

mensen laten zien. Voor een fotoreportage kijk op 

www.antipas.nl 


