
Lieve familie, vrienden en volgers, 

Het jaar 2020 is alweer 

ruim een half jaar oud 

en door alle perikelen 

rondom het COVID19 

virus zijn alle plannen 

en programma’s die we 

gepland hadden in de 

koelkast gezet. Alle 

plannen? Nee, niet alle! 

Dankzij uw gift  bij een actie in Nederland konden we toch de ou-

dere man Axinte in het dorp Slobozia helpen. Meer hierover op 

pagina 2. Ook het uitdelen van de voedselpakketten is gewoon 

door gegaan. Daarnaast zijn we druk bezig  geweest  met  het  be-

werken  van de  groentetuin en inmiddels  hebben we  al het  één  

en  ander  kunnen  oogsten.  Koolsoorten, andere groentes en  

tomaten laten nog even op zich wachten. Naast het deel voor   

eigen consumptie voegen we ook een groot deel toe 

aan de voedselpakketten. Wij bidden dan ook dat we 

een hele hoop mogen oogsten en uitdelen. Sinds 1 juni 

mochten we de winkel weer openen met alle nieuwe 

verplichte overheidsmaatregelen, zoals mondkapjes,              

handschoenen  en  een  

scherm   boven de balie 

enz. Nu alles langzaam 

weer opstart, hebben 

we bericht gekregen dat ook de transportsector weer op gang 

komt. Daar is door  onze  vrijwilligers snel  op ingespeeld  en   we           

verwachten eind juni de eerste vrachtwagen. Op dit moment 

wordt er in Nederland hard gewerkt om alle spullen en            

materialen in Barneveld te verzamelen. Sinds een aantal weken 

zijn we in gesprek met een Roemeense evangelist over een      

samenwerking in de  regio. Hij heeft een uitgebreid netwerk met 

kerken en goede connecties bij de zigeunerbevolking. In  onze 

volgende flitsbrief zullen we u verder informeren. 

Lees verder op pagina 2 

Uitgelicht 

Van de voorzitter, 

Namens het bestuur willen 

wij u als gever, ondersteuner 

en vrijwilliger hartelijk dan-

ken voor het  werk dat wij in 

de afgelopen tijd in Roeme-

nië hebben kunnen doen. Wij    

als   bestuur    hopen dat we 

dit werk in de rest van het 

jaar mogen continueren en 

laten groeien in geloof en 

vertrouwen. Zodat wij nog 

veel meer van God mogen 

laten zien door het werk wat 

wij mogen   doen  voor  de  

vele  kinderen, families en 

ouderen. 



Gebedspunten: 

 Wijsheid voor alle problemen rond de overname 
gebouwen. 

 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 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 uw steun en bijdrage! 
 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze 

Zoals wij hebben geschreven in één van onze    

vorige brieven hebben wij  gevraagd of we samen 

met u iets konden betekenen voor de oudere man 

Axinte Mircea uit Slobozia. Wij wilden hem graag 

helpen aan een goed onderkomen, zodat hij weer 

droog en warm kan wonen. Uw vele en mooie  

reacties waren hartverwarmend. Zo heeft          

bijvoorbeeld  de  Roemenië  commissie   uit      

Barneveld een deel van de jaarlijkse potgrondactie 

gedoneerd en hebben vele gevers een extra      

bijdragen   

gedaan. 

Ook 

heeft de plaatselijke kerk uit Banesti een bijdrage geleverd. 

Zo hebben we door uw vrijgevigheid en Gods goedheid      

genoeg geld bij elkaar gekregen om een huis voor hem te    

bouwen. Heel erg bedankt voor uw  geweldige steun en     

bijdrage! Door enkele mannen uit de kerk in Banesti en een 

aannemer is er een plan gemaakt  (zie foto’s). Wij zullen u via 

een fotoboek op    

onze website: 

www.antipas.nl 

op de hoogte  

houden van      

de vorderingen. 

Dankzij de bouw,                          

persoonlijke   

verzorging en de ondersteuning die hij krijgt knapt hij 

weer op. Er is weer een sprankje hoop op zijn gezicht te 

zien als we hem bezoeken. 


