
Lieve familie, vrienden en volgers, 

Het jaar 2020 is alweer ruim 2 maanden oud, dus is het hoog tijd om u 

op de hoogte te brengen van alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd. 

Na een heerlijke tijd in Neder-

land met de feestdagen en een 

goede terugreis met de nieuwe 

gehandicapten bus zijn we be-

gonnen met de voorbereidin-

gen voor een nieuw seizoen. 

Ook zijn we bezig met het ont-

wikkelen van nieuwe plannen. 

Dan moet u denken aan invul-

ling van het winkelproject, de 

verzorging van Gheorghe en de kindermiddagen. Zoals u weet gaat de 

winkel verhuizen naar een andere grotere plek. Hierin willen we naast 

de spullen die we al hadden ook een plek creëren voor 

christelijke artikelen, zoals Bijbels, kaarten en andere ca-

deauartikelen. Ook willen we een zithoek maken waar 

mensen onder het genot van een kopje koffie of thee met 

elkaar in gesprek kunnen gaan. Hierin is ook een rol voor 

Gheorghe weggelegd. Een grotere winkel betekent ook 

meer werk. We hebben iemand gevonden die we een be-

taalde baan konden aan-

bieden in de winkel, maar tegelijkertijd ook een deel van de ver-

zorging van Gheorghe op zich kan nemen. De kindermiddagen 

hebben we weer naar de woensdagmiddag verplaatst nu de 

scholen allemaal weer hun normale programma’s draaien. Ook 

zijn we ontzettend blij dat Gheorghe met de nieuwe bus weer 

mobiel is. Zo kan hij in verschillende kerken weer getuigen over 

Gods grootheid in zijn leven. We zien dat hij zichtbaar geniet 

van de gesprekken die hij voert met anderen. We zijn dankbaar 

voor alle nieuwe dingen die ons pad kruisen en we bidden dat 

God ons steeds weer de rust zal geven om Zijn plan ten uitvoer 

te brengen.  
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Uitgelicht 

Het succes van de winkel en 

de duidelijke behoefte hier-

aan stuiten we ook op een 

probleem. De vraag is vele 

malen groter dan het aan-

bod. Er is vooral veel be-

hoefte aan servies, grote 

pannen en bestek. Ook elek-

trische apparaten en speel-

goed is in trek. Voor een 

overzicht van benodigdheden 

verwijzen wij u graag naar      

de lijst op onze website: 

www.antipas.nl. Hier staan 

ook de telefoonnummers die 

u kunt bellen als u spullen 

over hebt en wilt doneren. 

Alvast onze hartelijke dank! 



Gebedspunten: 

 Wijsheid voor alle werkzaamheden in 2020 

 Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Suceava 

 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 en alle 
andere sponsors 

 Voor de Nieuwe winkel en de nieuwe bus voor 
Gheorghe 

 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 

Wij willen u graag deelgenoot maken van een 

uitbreiding in ons ouderenprogramma. Elke 

maand konden we twee ouderen voorzien van 

een voedselpakket. In het nieuwe jaar is dit 

met een oudere man uitgebreid. Deze man 

heet Mircea en woont in het ‘huis’ van de foto. 

Dit huis is eigenlijk niet meer geschikt voor be-

woning. Door een bezoek van iemand uit de 

kerk aan Mircea kwamen we erachter dat de 

Mircea ziek is en niet meer in staat was om 

voor zichzelf te zorgen. Mircea heeft altijd als 

zelfstandige gewerkt. Hij vlocht rieten manden in alle maten op bestelling. Door zijn ziekte heeft 

hij geen inkomen meer en is dus niet in staat om zijn ziekte te laten behandelen. Als zelfstandige 

heb je namelijk geen recht op een collectieve ziektekostenverzekering. Hij is nu door een geza-

menlijke actie van de kerk en de stichting naar het ziekenhuis geweest en voorzien van medicij-

nen. Dankzij de verzorging die hij heeft door mensen uit de kerk knapt hij weer op. Mircea leeft 

nu in een huisje van een gemeentelid en wij brengen hem nu een steeds een voedselpakket. Nu 

kan hij natuurlijk niet in het huisje van deze gemeenteleden blijven wonen, dus we zijn nu samen 

met de kerk op zoek naar een oplossing in zijn uitzichtloze situatie. Zo is er een plan ontstaan om 

een kleine woning te bouwen waar hij toch weer zelfstandig kan gaan wonen. Omdat Mircea ook 

geen pensioen heeft kan hij zelf eigenlijk niks. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle 

vorderingen. We vragen u gebed voor zijn situa-

tie en hopen samen met u en de kerk een oplos-

sing te vinden in de vorm van een huisje en te 

voorzien in zijn eerste levensbehoeften. Alvast 

onze hartelijke dank voor uw steun. 

    


