
Lieve familie, vrienden en volgers, 

2019 nadert zijn einde en dan staan we weer even stil bij alles wat 

er het afgelopen jaar is gebeurd. Het was een bewogen jaar! Wij 

prijzen ons gelukkig dat we een God hebben, die ons leidt en naar 

ons omziet. In Fintinele hebben we veel mensen mogen helpen 

het afgelopen jaar. We zijn zo ontzettend dankbaar dat God ons 

hier kan en wil gebruiken. Alle dingen die we hebben mogen on-

dernemen is dankzij uw steun 

in de vorm van gebed, giften 

of van uw directe inzetbaar-

heid hier, maar bovenal door 

de kracht van onze lieve 

Heer. Als we denken aan de 

verzorging van Gheorghe, de 

kindermiddag, de winkel 

waarin we Corina aan een baan hebben kunnen helpen. Maar na-

tuurlijk ook aan Daniel die in een AA programma zit en als onder-

houdsmedewerker hier mag zijn. Ook Iby die sinds kort bij ons is 

en niet te vergeten het ouderenwerk en ondersteuning van twee 

bejaardentehuizen. Wij zijn God  dankbaar voor alle zegeningen 

en hulp die we telkens weer mogen ontvangen. Toch kende het 

afgelopen jaar ook ingrijpende gebeurtenissen en grote verande-

ringen; Ons auto ongeluk en de samenwerking met stichting Ro-

madopt. We zien dat God ook door deze gebeurtenissen heen 

heeft gewerkt. Maar de zegeningen zoals de samenwerking met 

stichting Antipas, stichting 

Goud, de PKN gemeente in 

Barneveld en vele anderen mogen we zien als een be-

vestiging dat het werk hier in Fintinele nog niet klaar is. 

Bij het terugkijken op 2019 voelen we ons ontzettend 

gezegend. We zien uit naar wat God in 2020 op ons pad 

brengt. Wij willen u allemaal bedanken voor uw steun in 

het afgelopen jaar en we bidden en wensen u een een 

fijne kerst en bijzonder mooi 2020 toe! 

Vervolg op pagina 2 

Uitgelicht 

Wij werden heel erg verrast 

door een sponsor uit Alphen 

aan den Rijn en de PKN kerk 

uit Harskamp. Door hen en 

samen met andere kinderen 

uit Harskamp is er een 

schoenendoosactie opgezet. 

De schoenendoos met een 

leuke inhoud gaan wij sa-

men met de lokale kerk aan 

de kinderen overhandigen. 

Wij willen via deze weg jullie 

heel hartelijk danken voor 

deze actie en weten zeker 

dat de kinderen hier ont-

zettend blij mee zullen zijn.  

Nieuwsbrief december 



Gebedspunten: 

 Wijsheid voor alle werkzaamheden in 2020 

 Voor Iby dat ze zich thuis mag voelen op het complex 

 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 en schoenendoosactie 

 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 uw steun en bijdrage! 
 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze 

2020 

We kunnen u al een klein inkijkje geven van 

wat ons in 2020 te wachten staat. In het nieu-

we jaar gaan we onze winkel verhuizen naar 

een ander pand en mogen we een nieuwe inva-

lidebus in ontvangst nemen. Waarom willen we 

verhuizen vraagt u zich misschien af... Wij had-

den het verlangen om het aanbod uit te brei-

den met o.a. fietsen en meubels waardoor de 

ruimte wat te klein werd. Met deze nieuwe 

spullen zijn we in staat om nog iemand een 

baan aan te bieden in de winkel. Zo kunnen we nog iemand die in een uitzichtloze situatie zit 

helpen aan een baan. Bij deze uitbreiding bidden en hopen we ook op een goede omzet waar-

door we meer kunnen investeren in onze hulp aan anderen. Maar natuurlijk is dit ook een up-

grade voor het verkondigen van het Evangelie. Hoe we dat van plan zijn...Dat vertellen we graag 

in onze flitsbrieven. Dan de nieuwe invalidenbus. Dankzij de inzet van de PKN gemeente in Bar-

neveld, garage Olthof uit Nijverdal en vele andere spon-

sors hebben we weer de mogelijkheid om met Ghe-

orghe op pad te gaan. Hierdoor kan Gheorghe weer in 

zijn eigen aangepaste rolstoel naar alle kerken toe waar 

hij mag spreken. We willen deze bus ook gaan inzetten 

om andere gehandicapten de mogelijkheid te geven om 

eropuit te gaan. Met deze twee zegeningen voor 2020 

willen wij deze brief afsluiten met een hele dikke Thank 

you, Dank u wel en Multumesc voor alles wat u voor ons 

heeft betekend in 2019. We bidden jullie een zegenrijk 

2020 toe en zien uit naar de samenwerking in het nieu-

we jaar.    


