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Van de redactie
Eindelijk! In 2020 hadden we nog geluk. We konden nog nét een open avond voor onze donateurs
organiseren. Twee weken later begon de ellende
met hele en halve lockdowns. Mondkapje op,
mondkapje af, wel lockdown, geen lockdown, wel
weer lockdown, en binnenkort hopelijk “definitief” verlost van de corona-ellende. Vorig jaar hebben we nog wel een
Nieuwsbrief uitgebracht in februari, maar een open avond lukte jammer genoeg niet. Maar nu lijkt er écht licht aan het einde van de tunnel.
Er ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief voor u. En daarin wordt u weer helemaal bijgepraat over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en over de
plannen voor het nieuwe jaar. Het werk heeft in 2021 bepaald niet stilgelegen. We hebben voor het eerst in twee jaar weer een bezoek gebracht aan
onze vrienden in Roemenië, we hebben hier in Nederland heel veel spullen
opgehaald en u heeft die ook zelf gebracht op onze inlever-zaterdagen, we
hebben een succesvolle oliebollenverkoop gehouden. En we hebben natuurlijk onze hulpactiviteiten voortgezet, want daar is alles om begonnen,
daarvoor is onze destijds stichting opgericht.
U vindt in deze Nieuwsbrief weer de vaste bijdragen: van de voorzitter, van
de penningmeester, van de secretaris, van de algemeen-adjunct en van de
vicevoorzitter. Onze bestuursleden hebben allemaal een mooie titel. Met
z’n allen hebben we weer ons best gedaan om er een veelzijdig nummer
van te maken. Met, zoals de laatste paar jaren gebruikelijk, op het middenvel een aantal kleurenfoto’s, voor een sfeerimpressie. Heel veel letters in
deze Nieuwsbrief; die letters vormen woorden, die woorden vormen zinnen
en die zinnen vormen mooie verhalen. Na het lezen van de Nieuwsbrief
bent u weer helemaal “bij”.
Als donateur krijgt u deze Nieuwsbrief in de brievenbus. Maar laat niets u
ervan weerhouden om dit nummer ook eens bij buren of familie of andere
bekenden in de brievenbus te doen. Want we proberen hard aan onze
naamsbekendheid te werken. Met als doel om onze vrienden in Roemenië
verder te kunnen helpen.
Peter Kleppe
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Van de bestuurstafel: voorzitter
Net als in 2020, waren we ook in 2021 beperkt in
onze mogelijkheden. Maar ondanks onze beperkingen, hebben we er wel het beste van gemaakt.
Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, zijn
we “gewoon” doorgegaan met het inzamelen van
spullen, met het transporteren daarvan naar Roemenië, en ook met vergaderen. We hebben een hecht team. En dat is belangrijk. We zijn met zes
bestuursleden, en ik kan u verzekeren: we vormen een hecht team. We zijn
constructief bezig met het realiseren van onze doeleinden, en we hebben
ook een fijn team van mensen om ons heen staan, die helpen met de praktische zaken. Zoals ophalen van spullen bij mensen thuis, of het laden van
de vrachtauto’s, of het opruimen van de loods aan het Lakerveld. Er gaat
geen energie verloren aan interne spanningen of tegenwerking. Integendeel: het “nieuwe” bestuur is inmiddels niet zo nieuw meer. We zijn helemaal op elkaar ingespeeld, en we beginnen ook al routine te krijgen. En
onze reis in oktober naar onze Roemeense vrienden in Dorohoi, heeft dat
teamgevoel duidelijk versterkt. We hebben weer met eigen ogen gezien,
waarvóór we al dit werk toch doen. We hebben de loods bekeken in Dorohoi, we hebben de winkel in Hudesti bekeken, we hebben geholpen bij het
rondbrengen van maaltijden via Meals on Wheels, en we hebben de banden
met onze vrienden weer letterlijk aangehaald. Want er gaat toch niets boven échte contacten, zelfs al moet je steeds mondkapjes dragen. Daar kan
contact via de computer toch nooit tegenop.
Alles zo overziend, denk ik dat we op een goed jaar mogen terugkijken. We
zijn allemaal weer nader tot elkaar gekomen. En de motivatie is er bij ons
allemaal nog steeds.
Dat we die hulp kunnen geven, hebben we voor een groot deel ook te danken aan de kring van mensen om ons heen. U, als donateurs dus. En dat
beseffen we natuurlijk ook terdege. Want zonder uw aller steun zou het
snel klaar zijn met onze activiteiten. We hopen dan ook, dat u, maar ook de
kerken in Lexmond en Hei- en Boeicop ons werk blijven steunen. Zoals u dat
al meer dan 20 jaar hebt gedaan. We hebben daar ook het volste vertrouwen in. En we bidden dat ons werk gezegend mag zijn.
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Op deze plek mag ook de actie van Henk van Zessen niet onbenoemd blijven. Hij is vanaf het allereerste begin van de stichting al betrokken. En hij
heeft, bij zijn pensionering, óók aan onze stichting gedacht. Hoe? Lees dat
maar in de bijdrage van de secretaris. Henk: hartelijk dank!
Mocht u contact willen zoeken met één van onze bestuursleden: aarzel niet,
daar zijn wij voor. Onze contactgegevens staan op de achterzijde van de
Nieuwsbrief, en op onze website (waar we best trots op zijn).
Ik hoop u weer te ontmoeten op onze open avond op 7 maart.
Peter Kleppe, voorzitter

Van de bestuurstafel: secretaris
Het jaar 2021 begon in een Lockdown. Dat betekende voor ons als bestuur geen fysieke contacten
maar veel berichten werden verstuurd via WhatsApp en de mail. Ook in Roemenië was het niet anders. De familie Mirauta had te maken met Corona
en was weer herstellende.
Een gepland bezoek in 2020 moesten we helaas uitstellen. Wat wel door
kon gaan was het inleveren van de spullen op de laatste zaterdag van de
maand.
In februari 2021 hebben we een uitgebreide nieuwsbrief uitgegeven omdat
de open avond niet door kon gaan. Zo hebben wij jullie op de hoogte gesteld
van het jaar 2020 en de plannen, voor zover mogelijk, voor 2021. Met de
nieuwsbrief werd ook uw donatie weer gevraagd.
Transporten
Eind februari was het eerste transport. Met een groep vrijwilligers werd de
truck geladen en na een voorspoedig reis zijn alle spullen in Dorohoi aangekomen.
Dit jaar zijn er in totaal 6 transporten geweest (februari, april, juni, juli, oktober en november).
Er waren 5 transporten toegezegd, maar de spullen zijn zo hard nodig en er
is voldoende voorraad, zodat nog een zesde transport is geregeld. Twee
transporten zijn gedaan met eigen chauffeurs en donaties, waarvoor onze
hartelijke dank. De andere transporten bekostigde Obed Edom zelf.
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Vergaderen
We hebben als bestuur 5 keer fysiek vergaderd. Wat elke keer op de agenda
stond waren de transporten, de inzamelingen, de financiën en een mogelijk
bezoek aan Roemenië.
Er was doorlopend contact met Simona Mirauta. We kregen een update van
de ouderen bij wie 2 of meerdere maaltijden per week werd bezorgd.
Onverwachte gift
Half juli werden we gebeld door Henk van Zessen. Hij vertelde ons dat hij
zijn afscheidscadeau voor zijn pensioen als een gift aan onze stichting wilde
geven. Daarnaast heeft hij het werk van ons zo gepromoot dat het bedrijf
APAC met vele oud-collega’s een gift van €1000,- heeft overgemaakt. We
werden stil van deze actie. Op een passende wijze hebben we Henk en het
bedrijf APAC bedankt.
Wijn en honing
Ondanks dat er dit jaar geen markten waren, gaat de verkoop van Roemeense wijn en honig gewoon door. De voorraad wijn en honig is weer aangevuld. Het bekende verkooppunt aan de Dorpstraat is niet meer. Bedankt
Cees, dat je dit nog een poosje heb willen doen.
Voor bestellingen kunt u, vanaf nu, contact opnemen met Johan Bikker (tel:
06-55371182) of Jan van Zessen (tel: 06-27347584).
Bezoek Roemenië
Van 14 tot 19 oktober 2021 hebben we als bestuur een bezoek gebracht bij
onze vrienden in Roemenië. Elders leest u hier over meer. We hebben
goede contacten gehad en ook het gesprek met Josip, Ligia, Abel en Simona
over de gang van zaken was goed en verhelderend. Ook de bezoeken aan
de ouderen waar we een maaltijd brachten, was indrukwekkend. De verhalen van deze mensen, vaak alleen, geen inkomen of zeer weinig, geld gaat
naar stookkosten maar vaak is dit minimaal en zijn de huizen slecht verwarmd of slechts één kamertje, ziek of gezondheidsklachten, medicijnen
die betaald moeten worden uit eigen portemonnee, moeilijk kunnen lopen,
niet voor zichzelf kunnen zorgen, geen vrienden die hen helpen, zijn hartverscheurend. De dankbaarheid is groot voor de maaltijden en aandacht die
zij krijgen vanuit Meals on Wheels.
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Opslagloods
Vol nieuwe energie hebben we, teruggekomen uit Roemenië, de loods aan
het Lakerveld opgeruimd en spullen uitgezocht. Wekelijks komen er spullen
bij. Niet alleen van de maandelijkse inzamelingen maar ook worden we gebeld om meubels op te halen, of rijden we naar Strijen en krijgen we goede
kleding of mogen we keukenspullen en glaswerk meenemen na een gehouden rommelmarkt. Aad en Jan rijden heel wat kilometers. Wat we in Nederland aan overvloed hebben, is heel goed bruikbaar in Roemenië. Fijn dat we
de loods op Lakerveld mogen gebruiken als opslag.
Oliebollen en appelbeignets
Het bakken en verkopen van oliebollen en appelbeignets is op zaterdag 18
december weer goed verlopen. Het bestuur kreeg deze dag hulp van een
aantal mensen die we toch even willen noemen: Dank aan Kees Hijkoop
voor het leveren van alle bakmaterialen en beslag. Dank aan Wiljan Lever
voor het helpen bakken en opruimen. Dank aan Bert Bikker voor alle hulp
die we van jou krijgen.
Dank aan alle kopers die onze stichting steunen.
Zo komen we aan het einde van het jaarverslag van 2021. We bedanken een
ieder die al het werk wat we mogen doen, mogelijk maken.
Een hartelijke groet, Netty de Groot

Van de bestuurstafel: penningmeester
Het was een rustig jaar wat betreft de financiën. geen
onverwachtse dingen. We konden in maart de open
avond niet door laten gaan, er was geen rommelmarkt en geen winterbeurs. Vorig jaar hadden we dit
niet verwacht maar COVID bepaalt wat we mogen en
wat niet.
Maar we willen vooral positief blijven en vertrouwen blijven houden dat
2022 voor ons weer ‘normaal’ mag verlopen. Ondertussen hebben we niet
stil gezeten. We blijven (op afstand) vergaderen en overleggen. En nog veel
meer; daarover leest u meer elders in deze Nieuwsbrief.
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Hoe is het op financieel gebied gegaan?
De donateurs blijven geven en daar zijn we blij mee want zonder donateurs
kunnen wij geen hulp verlenen in Dorohoi voor ons project Meals on
Wheels, en we hebben het afgelopen jaar met eigen ogen gezien dat het
hard nodig is.
De collectes die zijn gehouden in de kerken hebben het mooie bedrag opgebracht van € 1298,00. Hiervoor dank. Ook verkochten we wijn en honing,
maar doordat er verschillende activiteiten niet door zijn gegaan is de winst
op de wijn en honing minder.
Er zijn in 2021 zes transporten gegaan naar Dorohoi, vol met meubels, banken, stoelen en kleding. Niet door transportbedrijven vanuit Nederland
maar vanuit Roemenië. Twee transporten zijn gesponsord door ons en vier
transporten zijn betaald vanuit Obed-Edom, de Roemeense stichting. Hier
in Lexmond wordt veel aangevoerd en er wordt veel opgehaald door ons
transportteam. Er zijn alweer nieuwe plannen gemaakt voor een volgend
transport eind februari.
We hebben een mooie gift ontvangen van Henk van Zessen en van het bedrijf waar Henk heeft gewerkt. Henk heeft zijn pensioengerechtigde leeftijd
bereikt en afscheid genomen. Als afscheidscadeau heeft Henk ervoor gekozen om een gift te geven t.n.v. onze stichting, grote dank daarvoor. Wellicht
zet dit u ook op gedachten ….
Op 18 december hebben we onze traditionele oliebollenactie gehouden,
net als in 2020 hebben we zelf de oliebollen gebakken op het plein van de
Hervormde Gemeente . Bakkers Wiljan Lever en Johan Bikker hebben ze
weer heerlijk bruin gebakken in samenwerking met het overige bestuur en
Bert Bikker (bedankt Bert!!). Er waren veel mensen die hadden besteld
maar er waren ook heel veel mensen die langs kwamen en ze spontaan
kochten en genoten van onze heerlijke oliebol of appelbeignet. De opbrengst was dan ook een record voor ons nl. 2173,00 euro. We hebben met
elkaar een mooie dag gehad en fijn dat we u weer hebben gesproken.
We kijken terug op een jaar wat anders is verlopen dan we hadden gehoopt.
We mogen vooruitkijken en vertrouwen hebben dat het beter wordt. Met
elkaar gaat het lukken.
Heidi Huiting, penningmeester
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Alle cijfertjes
Normaal presenteren we de financiële kant van onze Stichting op de Open
Avond. Dat doen we eigenlijk al 20 jaar zo. Maar sinds vorig jaar nemen we
alle financiële gegevens ook op in deze Nieuwsbrief. Dezelfde balansgegevens, en dezelfde gegevens over inkomsten en uitgaven en de begroting
kunt u ook op onze website vinden. Als ANBI-instelling zijn we ook verplicht
om die gegevens volledig transparant te publiceren. De regelgeving voor
humanitaire stichtingen wordt steeds strikter, en dat is terecht. Want het
gaat om donateursgelden, en daar kan je natuurlijk niet zorgvuldig genoeg
mee omgaan.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 MET TOELICHTING
Activa
Rabobank betaalrekening

8.562,00

Rabobank spaarrekening

2.501,00

Voorraden wijn en honing

Passiva

207,00

Reserve

11.270,00

11.270,00

11.270,00

Toelichting
- De liquide middelen staan ter vrije bestemming aan de stichting
- De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs
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Laden van de vrachtauto in Lexmond

Verkoop vanuit de loods in
Dorohoi
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Rondbrengen van maaltijden; dit zijn de mensen waarvoor we het allemaal doen

De besturen van Obed Edom en Vrienden van Roemenië. Met Abel (achter,
rechts naast Johan) en Simona (links naast Johan, Josip (rechts achter), Ligia (rechtsvoor) en hun jongste zoon. Op de trappen van de kerk
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De oogst van een willekeurige inleverzaterdag

Onze opslagloods op het Lakerveld
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Piet Stek en Jan van Zessen, naast de loods in Dorohoi

We bakken ze weer bruin!
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Begroting

Realisatie

Begroting

2021

2021

2022

Donateursbijdragen

€

7.000

€

8.757

€

6.800

Collecten

€

1.500

€

1.298

€

1.400

Diaconieën

€

2.000

€

2.673

€

2.000

Winst op verkopen (wijn, honing, overig)

€

900

€

951

€

900

Oliebollenaktie

€

1.300

€

2.173

€

1.900

Totale baten

€ 12.700

€ 15.852

€ 13.000

Projectkosten Meals on Wheels

€ 12.000

€ 13.200

€ 12.000

Kosten Roemenië

€

700

€

300

€

700

Kosten Nederland

€

600

€

713

€

600

Totale kosten

€ 13.300

€ 14.213

€ 13.300

Baten minus kosten

€

€

€

Inkomsten:

Uitgaven:

-600

1.639

-300

Open Avond
Maandagavond 7 maart 20:00 uur
Kerkelijk centrum Lux Mundi
Alle donateurs en andere belangstellenden:
van harte welkom!
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Van de bestuurstafel: algemeen adjunct
Ontmoetingen;
Reisverslag n.a.v. ons werkbezoek in oktober 2021
Al langere tijd waren er plannen om met het voltallige bestuur
een reis te ondernemen met als hoofddoel van dichtbij te bekijken hoe onze projecten lopen en of onze doelstellingen de
gewenste uitwerking hebben. Gedurende onze voorbereidingen hing
steeds de Coronadreiging boven ons hoofd en wat waren we opgelucht dat
we groen licht kregen.
Verdeeld in twee groepen, Jan en Johan met de vrachtwagen en Peter,
Netty, Heidi en ondergetekende met het vliegtuig, vertrokken wij op donderdag 14 oktober richting Dorohoi, onze vaste verblijfplaats in Roemenië.
We hadden J. en J. een dag voorsprong gegeven zodat we tegelijkertijd zouden aankomen in Dorohoi. Vanuit Eindhoven sta je binnen anderhalf uur op
Roemeense bodem en die voelt onmiddellijk vertrouwd aan. Het is ontspannen reizen wanneer er al wat zaken voor je geregeld zijn zoals een huurauto.
Netjes gereserveerd door Anne van Soest. Anne had eveneens een eerste
hotel besproken in Dej.
Na een verkwikkende nachtrust vervolgden we onze weg en een mooi traject over de Karpaten voerde ons naar de volgende tussenstop, Carlibaba,
bij het tankstation annex restaurant van Anne en Tiny van Soest, waar ook
Jan en Johan arriveerden. Zoon Daniel ontving ons allerhartelijkst en hoewel zijn restaurant gesloten was wegens verbouwing wist hij ons in korte
tijd een heerlijke maaltijd voor te zetten. Zo kan het dus ook. En zo konden
we aan de laatste etappe beginnen. Aan het einde van die vrijdag reden we
Dorohoi binnen. Eerst parkeerden we de vrachtwagen bij de loods, en
daarna gingen we met z’n allen in de huurbus verder naar de stad.
Voor de meesten van u is het geen nieuws dat we altijd weer met open
armen ontvangen worden. Je voelt onmiddellijk dat je verwacht wordt, dat
er op je gerekend is. We hadden het geluk dat de anderhalve meters in Roemenië veel kleiner zijn dan bij ons zodat wij elkaar van dichtbij en op natuurlijke wijze konden begroeten. We zijn inmiddels ook zover dat we allemaal alle namen weten van de betrokkenen. En dat is al heel wat als je bedenkt dat sommige namen op elkaar lijken, dat sommige mensen op elkaar
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lijken om het over de familieverbanden nog maar niet te hebben; als het
geen broers of zussen zijn dan zijn het wel zwagers, overburen of ongetrouwde kleinkinderen.
Na een nachtje in het “vaste” hotel Splendid was het alweer zaterdag. Volgens plan begaven we ons naar het magazijn waar de vracht gelost moest
worden. Peter wilde ook wel eens zie hoe snel ze daar een vrachtwagen
leeg kunnen maken. Helaas, bij aankomst bleek de auto al leeg en het magazijn vol. Na de lunch hebben we ten huize van Simona vergaderd. Simona
behartigt onze belangen in Roemenië al sinds het ontstaan van onze stichting. Doordat we al ruim van tevoren voor ogen hadden wat we wilden weten en Simona ook goed voorbereid was konden we ons gemakkelijk door
de agendapunten heen werken. Simona heeft volledig kunnen verantwoorden hoe geld en goederen verdeeld worden en eensgezind hebben wij vastgesteld dat onze belangen aldaar in goede handen zijn. Een mooie gedachte.
De dag erop was dus zondag; we zijn in de kerk geweest, zo’n beetje de hele
dag, verdeeld over twee diensten van totaal 6 uur! Lijkt misschien erg lang
en dat was het ook wel maar het is door ons allen als zeer waardevol ervaren. We mochten Thanksgivings meevieren, zeg maar dankdag. In deze
dienst worden geoogste producten voorin de kerk op sierlijke wijze uitgestald om vervolgens weer uitgedeeld te worden. Van de preken en andere
gesproken woorden heb ik niets verstaan maar wat wij hebben kunnen zien
is de grote dankbaarheid en de mededeelzaamheid van mensen die het zelf
al niet breed hebben. Een voorbeeld, navolging waardig.
Op maandagmorgen hebben we dominee Josip vergezeld bij het rondbrengen van maaltijden bij de armsten en meest vereenzaamden. Het werd ons
duidelijk dat behalve voedsel ook een ontmoeting, een gesprek, hoe kort
ook heel veel betekent voor mensen die zelden iemand zien of spreken.
Maandagmiddag moesten we alweer vertrekken, Netty, Heidi, Peter en ongetekende met de huurbus, en Jan en Johan met de (toen nog lege) vrachtwagen. De eerste vier moesten dinsdag alweer bijtijds in Cluj zijn, op de
luchthaven. En Jan en Johan zouden naar Nederland rijden, en onderweg
nog een lading oppikken in Oostenrijk. We overnachtten allemaal weer in
Dej, in hetzelfde hotel als op de heenweg, waar we ondanks het wat late
tijdstip van aankomst toch nog konden dineren. Klasse! En dan zit je daar
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netjes opgefrist aan tafel te wachten op een ober die maar niet komt. Hoe
kwam dat? Wij hadden met z’n allen echt begrepen dat we om half acht
konden aanschuiven maar de harde Roemeense werkelijkheid was dat de
keuken om deze tijd dicht ging. Au! Vriendelijk doch onverbiddelijk adviseerde de Roemeense keukenprinses ons om elders op zoek te gaan naar
eten. Gelukkig vonden we in het nabije stadscentrum een goed, gezellig en
betaalbaar restaurant en zo kwam alles weer goed. De taal blijft een obstakel.
Zo vloog ons verblijf voorbij en vlogen wij dinsdag vanaf Cluj weer terug
naar ons rijke Nederland. Nog steeds krijg ik met enige regelmaat de vraag:
zijn al die inspanningen van jullie om een kleine groep mensen, heel ver
weg, van eten en kleding te voorzien geen druppel op een gloeiende plaat?
Of: zijn ze daar nog steeds zelf niet in staat meer welvaart te creëren? Het
is inderdaad veel werk en inspanning met een klein zichtbaar resultaat; in
dat opzicht een druppel op een gloeiende plaat. Maar het zou zomaar een
gouden druppel kunnen zijn, wanneer die door God gezien en gezegend is.
Gelukkig ontmoeten we ook steeds vaker mensen die ons werk zeer waarderen, in woorden, in mooie spullen en in geld.
Wij, als bestuur hebben de conclusie getrokken dat onze missie nog steeds
zinvol is en we hopen ook in de toekomst op uw bijdrage te mogen blijven
rekenen, in welke vorm dan ook!
Anton Langerak; algemeen adjunct

Van de bestuurstafel: vice-voorzitter
Het was weer een mooie belevenis om hulpgoederen naar Dorohoi te brengen. Jan van Zessen en Johan Bikker zijn samen vertrokken op 13 oktober in de vroege morgen. We hebben deze dag voorspoedig gereden en waren 19.30 uur Wenen
voorbij. Toen waren we echt wel toe aan een schnitzel met friet . We hebben overnacht in een hotel net voor de grens bij Hongarije. Een goede
nachtrust genomen, Jan in het hotel en ik zelf in de vrachtwagen geslapen.
In de morgen op donderdag 14 oktober hebben we onze reis voortgezet
richting de grensovergang Nikkelsdorf .Daar de Maut geregeld en snel verder gegaan. De reis liep voorspoedig totdat we ineens ingehaald werden
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door de Hongaarse politie. En we mee moesten naar een parkeerplaats. We
hadden heel veel keren vrachtwagens ingehaald op de snelweg en dat was
dus verboden, zo werd ons duidelijk gemaakt. Na wat woordenwisselingen
hebben we een boete van € 28,75 betaald en mochten we onze weg vervolgen. Zodat we ook die dag nog de grensovergang bij Sate-Mare konden passeren en Roemenië in konden. Dat duurde ongeveer 2 uur met wachten erbij. We dachten nog een stuk te rijden maar de avondschemer meldde zich
alweer. Jan werd al zenuwachtig en dacht dat we geen pension konden vinden om te eten en te overnachten. Het werd ook geen pension maar een
zeer deftig hotel. Nadat we daar ook genoten hebben van een uitgebreid
diner zijn we naar onze luxe kamers gegaan.
Volgende morgen van een lekker ontbijt genoten en hebben we onze trip
weer vervolgd. Vrijdag 15 oktober hebben we onze rit ook voorspoedig gereden. Net voorbij de stad Deij, na ongeveer 2 uur rijden, hebben we onze
andere bestuursleden gesignaleerd. Al gauw hebben we toen met elkaar
van een koffiepauze genoten. Toen hebben we de reis voortgezet naar Daniel van Soest en werden daar hartelijk ontvangen met een uitgebreid diner.
En nadat we daar wat spullen gelost hebben en er veel woorden gewisseld
zijn, hebben we onze reis vervolgd naar ons einddoel Dorohoi. Daar zijn we
in de avond om 19.30 gearriveerd. De reis is dus voorspoedig verlopen.
Op zaterdagmorgen is de oplegger gelost en hebben we ons programma
vervolgd die dag en zondag. Maandag rond 12 uur zijn we weer aan onze
terugreis begonnen. We zijn die dag geland tussen Cluj-Napoca en Oradea.
Na daar overnacht te hebben, zijn we onze weg vervolgd naar de grensovergang Oradea. De reis verliep goed door Hongarije tot aan Madagaskar. Daar
was de snelweg afgesloten door een zwaar ongeval en moesten we een omleidingsroute volgen. Dit kostte veel tijd; daardoor konden we die dag eigenlijk niet meer onze terugvracht in Oostenrijk opladen. Maar door een
paar telefoontjes te plegen konden we toch nog laden om 19.30 uur bij de
riethandel firma van Hoorne in Weiden am See. Na het laden van een vracht
riet hebben we onze reis vervolgd en net voor Wenen dachten we van een
lekkere maaltijd te gaan genieten. Maar dat liep even anders want na aankomst was het restaurant gesloten en moesten we het doen met een
broodje worst.
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De volgende morgen zijn we weer op tijd vertrokken en waren we om 12
uur aan de grens bij Suben in Duitsland. Die dag hebben we voorspoedig
gereden en na genoten te hebben van een goede maaltijd in de avond zijn
we nog naar Lexmond gereden en waren we om 00:30 uur thuis.
Het was weer een boeiende reis en we hebben er weer van genoten.
Johan Bikker, vice-voorzitter

Sint Maarten in Roemenië?
Iedereen kent het verhaal van Martinus van Tours, sint Maarten in de volksmond. Hoe hij, als Romeins officier, zijn prachtige mantel doormidden
sneed met zijn zwaard, om een arme dakloze man midden in de winter iets
te geven om zich warm te houden. Hij kon niet alles geven, want zijn uitrusting behoorde voor de helft toe aan de Romeinse overheid. Maar wat hij
wél kon geven, dát gaf hij.
Martinus is in de Noordelijke Nederlanden een populaire heilige geworden.
De naamgever van bijvoorbeeld de Domkerk van Utrecht, maar ook van ons
eigen Schuttersgilde. Ook de NH-kerk van Lexmond was oorspronkelijk aan
Maarten gewijd, misschien nog wel steeds. Waarom werd hij zo populair?
Appelleerde hij aan gevoelens van medemenselijkheid, gevoelens die bij
ons zelf zo spaarzaam zijn? Hij bracht in de praktijk, wat Christus ons heeft
voorgehouden. Lees Mattheüs 25:35-36 er nog maar eens op na, de werken
van barmhartigheid.
Op 11 november gaan in sommige plaatsen de kinderen van deur-tot-deur
om snoepgoed op te halen. En daarbij zingen ze dan een liedje. Soms met
de volgende tekst:
Hier woont een rijk man, Die ons wel wat geven kan,
Veel zal hij geven, Lang zal hij leven,
Zalig zal hij sterven, De hemel zal hem werven,
God zal hem lonen, Met honderdduizend kronen.
Hier wordt in enkele kinderzinnetjes samengevat wat Paulus zegt: God beloont ieder mens naar zijn daden (Romeinen 2:6). Alleen is de beloning hier
nogal materialistisch benoemd (honderdduizend kronen)…..
Sint Maarten Nu
Je hoeft geen Romeins officier te zijn om armen te helpen. Ook nu zijn er
nog talloze armen. Ga maar naar het station, en daar treft u ze. Vrijwel altijd
mannen; ik weet niet hoe dat komt.
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In Amsterdam praat ik regelmatig met Paolo Tesei, elke dag te vinden bij
station Amsterdam Zuid. Hij is dakloos, en verkoopt de daklozenkrant. Soms
stop ik Hem wat in de hand, maar veel belangrijker vindt Hij de aanspraak.
Er lopen dagelijks honderden mensen bij Hem langs, en toch, er gaan dagen
voorbij dat Hij niemand spreekt. En Hij heeft zo graag contact. Maar de
mensen vinden Hem vies en Hij stinkt. Zolang als ik in Amsterdam werk, en
dat is 16 jaar, zit Hij daar al. In coronatijd heb ik Hem ruim een jaar niet
gesproken, maar toen ik weer naar kantoor mocht, zocht ik Hem op. En Hij
omhelsde mij, zo blij was Hij. En ik was ook blij dat ik Hem weer in levende
lijve aantrof.
Andere armen trof ik in Roemenië. Met onze eigen stichting Vrienden van
Roemenië ben ik daar, in het stadje Dorohoi, half oktober op bezoek geweest. Daar troffen we Eugenia Andreascu, bij wie ik, tezamen met tolk Joseph, een warme maaltijd bezorgde. Een arme vrouw, met, laat ik zeggen,
een moeilijke levensgeschiedenis. Ze zat daar in Haar ijskoude kamertje,
volkomen vereenzaamd, met gezondheidsproblemen als gevolg van een
stapeling van problemen. Maar praten deed Ze graag. Vereenzaming is de
grote vloek van veel ouderen. Ze had in Haar kamertje een kleine vitrinekast
staan, met daarin spulletjes waaraan Ze gehecht was. Anderen zouden het
prullaria noemen. In die vitrinekast stond ook een klein plastic girafje. Ik
vertelde Haar, dat mijn eigen dochter Willemijn haar hele leven al “iets met
giraffen heeft”. Moeizaam kwam Eugenia uit Haar stoel omhoog, schuifelde
naar het vitrinekastje, opende die en pakte het girafje eruit. Ze strompelde
naar mij toe, en drukte het beestje in mijn hand, samen met een dikke knuffel. Als dank, als dank voor de warme maaltijd, maar ook als dank, omdat ik
Haar als méns zag. Dat girafje krijgt bij Willemijn een ereplaats.
Zó moeilijk is het dus niet om in deze tijd Martinus te zijn. Heb aandacht
voor uw naaste, dat is al genoeg, meer wordt van ons niet gevraagd. Kom
uit je eigen bubbel, en treed eens binnen in de bubbel van je broeder of
zuster. Dat kan in je eigen buurt zijn, maar ook in Amsterdam of in Dorohoi.
P.s. Onlangs is de “definitieve” nieuwe bijbelvertaling NBV21 uitgekomen.
Eén van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de versie van 2004, is de terugkeer van de zogeheten eerbiedshoofdletter. Het leek mij wel gepast om
hierboven de eerbiedskapitaal voor Paolo en Eugenia te gebruiken.
Peter Kleppe
(eerder verschenen in Profiel; kerkblad van Lux Mundi)
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