
Lieve familie, vrienden en volgers, 

Van het bestuur, 

Het jaar 2020 nadert zijn einde en dan mogen we even     

stilstaan bij alles wat er is gebeurd. Het is goed om te weten 

en te zien dat we een God hebben die ons leidt en naar ons 

omziet in dit bewogen en vreemde jaar. Als we ons            

bedenken dat Cees en Thea in januari nog volop plannen 

hadden voor hun verlof in Nederland, hoe anders was dat in 

maart. We kregen toen het ene na het andere signaal dat 

het COVID 19 virus weleens roet in het eten zou kunnen 

gooien. Eind april wisten we dat 

de  agenda voor Nederland en 

alle programma’s in Roemenië in 

de ijskast konden. Improviseren 

en omgaan met de situatie had 

nu prioriteit. Dit was best wel 

even slikken en een grote                   

teleurstelling voor Cees en Thea. Alles stond even stil...          

Gelukkig konden we wel op u, onze sponsors rekenen die door 

een extra bijdrage hebben gezorgd dat het personeel kon   

worden doorbetaald. Zo hebben we dit jaar ondanks het virus 

veel zegeningen mogen zien als we bijvoorbeeld denken aan 

het huisje wat gebouwd is voor Axinte. Dankzij een mooie gift 

kan hij deze winter heerlijk warm en droog in zijn nieuwe huisje verblijven. En als we    

denken aan de inzet en creativiteit van Cees en 

Thea, het personeel en de vele vrijwilligers      

mogen we constateren dat het virus Gods werk 

niet heeft kunnen verslaan. Wij zien uit naar wat 

2021 ons gaat brengen en bidden voor wijsheid 

en zegeningen in Gods werk. Wij als bestuur van 

Stichting Antipas willen u; vrijwilligers, sponsors, 

bidders en volgers hartelijk danken voor al uw 

werk, giften en gebeden van het afgelopen jaar. 

We wensen u hele fijne kerstdagen en een geze-

gend, voorspoedig en gezond 2021 toe.      
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Uitgelicht 

Wij, Cees en Thea willen u 

deelgenoot maken van onze  

huidige situatie. Ook wij zijn 

getroffen door het COVID 19 

virus. Thea is momenteel ziek 

en knapt op het moment van 

schrijven weer iets op. Ik 

(Cees) had voordat Thea ziek 

werd last van een lichte       

verkoudheid en ben in de 

week dat het transport kwam 

deze verkoudheid gelukkig 

weer kwijtgeraakt. Ook de 

chauffeur van het transport 

kwam thuis met het COVID 19 

virus en is momenteel erg ziek. 

Graag  gebed voor Thea en de 

chauffeur. Hartelijk dank! 

Nieuwsbrief december 2020 



Gebedspunten: 

 Wijsheid voor alle werkzaamheden in 2021 

 Voor  Thea en Gert dat ze mogen herstellen  en voor 
alle mensen die getroffen zijn door het COVID19 virus. 

 Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië. 

 Financiën voor 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, 
baptistengemeente Scheveningen  en alle andere 
sponsors 

 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 

Van Cees en Thea, 

Dag lieve mensen! 2020 is een heel bijzonder jaar geweest voor iedereen. Als er iets is wat we 

het afgelopen jaar hebben geleerd is het wel dat het pure genade van onze Heer is dat we dit 

werk kunnen doen. Zo hebben we steeds weer al onze plannen in Zijn handen gelegd. Op dit 

moment zijn we druk bezig met het uitdelen van hout voor de 

kachel, voedselpakketten en de gevulde schoenendozen van 

de ShoeBox actie. Dit alles is mogelijk door alle giften en      

zegeningen van u! Hartelijk dank namens alle mensen die we 

zo kunnen zegenen vlak voor de kerst. Zo hebben vele     

mensen geholpen en is er zelfs een Roemeense in Nederland 

die haar land op deze manier wil zegenen. Ondanks alle 

maatregelen die ook hier van toepassing zijn proberen we de 

vreugde en blijdschap te ervaren bij het werk wat we nog 

kunnen doen op gepaste afstand van anderen. Zo hebben we 

ondanks alle maatregelen elke maand een gezin uit kunnen 

nodigen die een steuntje in 

de rug   kunnen gebruiken. 

Dan kunnen ze wat kleren      

uitzoeken voor de kinderen en voor hen zelf. Het is altijd 

weer een feest om de blijde gezichten te zien als ze naar 

huis gaan. Daarnaast hebben we dankzij de Moeder Theresa 

Stichting uit Ulft veel mooie kleding ontvangen en ook voor 

de inrichting van de winkel materialen gekregen. Verder 

hebben wij mogen zien hoe een evangelist onder de Roma 

aan het werk is. Deze evangelist ondersteunen wij ook door 

geven van kleding. Als we terugkijken op dit rare jaar mogen 

we zien hoe ondanks alles wat we niet mochten, we nog 

heel veel wel hebben kunnen doen. Dit is echt door pure  

genade geweest en we zijn God hier ontzettend dankbaar 

voor. Wij, Cees en Thea en alle medewerkers wensen jullie 

hele fijne kerstdagen en een gezond en gezegend 2021 toe! 


