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K E R S T 2021
Luigi Rosca

L

angzaam maar zeker gaat de tijd
voorbij en zijn we in de maand
december, de laatste maand van het
jaar 2021. Mensen noemen het ook wel de
cadeau-maand, men is druk met allerlei
speciale voorbereidingen.
In Roemenië is het rond de kerstdagen
een gewoonte en een advies om te
vergeven en beter te doen en te zijn.
Maar er wordt weinig over nagedacht
waar ze vergeving kunnen krijgen. Wat de
werkelijke Bron is om een beter leven
te hebben.
In Spreuken 23 vers 26 lezen we: Mijn
zoon! Geef mij uw hart, en laat uw ogen
mijn wegen bewaren.
Alleen ons hart in de handen van God kan
vergeving en een beter leven geven!

cadeaus werden besteld en het eten werd
klaargemaakt. Kortom het feest kon
beginnen! Op de afgesproken tijd waren
alle gasten aanwezig. Alleen de jarige
ontbrak. Hij stond vast in het drukke
verkeer. Ze gingen helemaal op in de
atmosfeer van het feest, de volle tafels, er
werden volop beste wensen uitgesproken,
het was tenslotte het eind van het jaar.
Door alle drukte hadden ze niet in de
gaten dat de jarige ontbrak.
Uiteindelijk kwam ook de jarige, veel te
laat, aan bij het feest. Maar niemand deed
de deur meer open. Het feest was in volle
gang zonder zijn aanwezigheid.
Hoeveel mensen zijn er niet bezig om de
kerst voor te bereiden? Cadeaus, eten,
drinken en genieten van het samenzijn
met familie en vrienden. Men is vergeten

1.
In de maand december vieren we
wereldwijd het kerstfeest, de geboorte
van de Heere Jezus. En laten we daarbij
niet de fout maken die een groep
jongeren maakte:
Het was de verjaardag van één van
deze jongeren. Er werd een feest
georganiseerd. De locatie werd gekozen:
het grootste huis van één van de
vrienden. De tijd werd vastgesteld, de
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dat we met kerstfeest de geboorte van
de Heere Jezus vieren, en ze vieren het
zonder Hem.
2.
Als het over geschenken gaat zijn er
veel mensen die graag een geschenk
ontvangen maar ik ken een bijzonder
voorval over een bijzonder cadeau.
Het gaat over een gezin met veel kinderen
met beperkte financiële mogelijkheden.
De kerstdagen stonden voor de deur, het
was de gewoonte dat de kinderen een
cadeau kregen. Het jongste dochtertje
van de familie trok zich terug in haar
kamertje en bad in het geheim: “Heere
Jezus u weet dat ik geen laarzen heb, wilt
u me alstublieft een paar laarzen geven?”.
Toen de kinderen de cadeaus kregen zat
er een paar laarzen in het cadeau van het
kleine meisje. Het meisje deed ze aan en
riep ineens “Mama! De Heere Jezus weet
zelfs mijn schoenmaat! Ze passen!
3.
Nu, aan het eind van het jaar 2021,
bereiden we ons, met de hulp van de
Heere Jezus, voor op de cadeaus voor de
kinderen in Roemenië. Velen kijken er
naar uit. Elk jaar zijn de cadeaus een grote
verrassing. De meeste kinderen komen
uit straatarme gezinnen en daar passen
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geschenken niet in het budget, daarvoor
is de beurs te smal. De ouders van de
kinderen zien het vaak met tranen in de
ogen aan als ze blije kindergezichten zien.
De kinderen…..die hun cadeau direct
uitpakken, ongeduldig om te zien wat
ze kregen.
De zegen van God stortte op hen uit door
de inzet van de broeders en zusters van
stichting HCR.
4.
In Lukas 2 vers 12 lezen we dat de engel
tot de herders spreekt: En dit zal u het
teken zijn: gij zult het Kindeken vinden
in doeken gewonden, en liggende in
de kribbe.
Dat was de boodschap die lang geleden
aan de herders werd gegeven, omdat het
Gods plan was voor de redding van de
mensheid. De redding die ook voor u en
voor mij vandaag gegeven is!
Dat is kerstfeest, de geboorte van de
Heere Jezus! Maar vandaag is de Heere
Jezus niet meer de baby van toen. Hij is
onze verlosser in wie we al ons vertrouwen
moeten stellen!
In Psalm 46 vers 2 staat: God is ons een
Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk
bevonden een Hulp in benauwdheden.
Hier zien we de almacht van God.
Glorie aan Hem!

VO E D S E L PA K K E T T E
AC T IE
2021

N-

André Muit

Met uw hulp organiseren we elk jaar
rond de kerstdagen een voedselpakkettenactie. Dat zijn bijzondere
momenten. Gemiddeld verzorgen we
jaarlijks 600 pakketten voor gezinnen
in de meest dramatische situaties!

N

ee, daar lossen we de armoede niet
op. Maar we gaan het zelf bezorgen
om mensen die in een isolement
van armoede leven een contactmoment
te bieden. Zij hebben even warm contact
met medemensen, een paar dagen wat
extra’s en we weten weer hoe het met de
‘verre’ schapen van onze kudde gaat. Én we
vertellen hen (nog eens) dat kerst niets

te maken heeft met
glinsterende gouden
sterren voor de ramen
maar met de geboorte
van de Heere Jezus, het
ware Licht!
De tijd van corona is loodzwaar voor hen.
Een voedselpakket, iets voor de kinderen
en lectuur zijn goed waard voor hen.
Inmiddels heeft de penningmeester van
HCR € 12.000,-- overgemaakt, goed voor
zo’n 600 pakketten. Wat zou het mooi
zijn als hij dat ook weer uit gerichte giften
zou binnenkrijgen!
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IË
S IT UAT IE IN RO E M E N
E N D E IM PAC T O P
O N Z E P RO JEC T E N
André Muit

H

et was eind 2020, ongeveer deze
tijd, toen ik in de nieuwsbrief
schreef dat er een bijzonder jaar
achter de rug was. We dachten dat het
ergste wel achter de rug was. Niemand
kon bedenken dat het ergste nog moest
komen. Na een redelijk rustige zomer
begon zo eind augustus het aantal corona
infecties hard toe te nemen. En voor we
het wisten zaten we in de zogenaamde
4e golf. In oktober veranderden de eerste
hulp afdelingen in ziekenhuizen in IC-
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afdelingen, werden er patiënten in ernstige
toestand naar Polen, Hongarije, Duitsland
en Oostenrijk gebracht. Er was geen plaats
meer in de ziekenhuizen in Roemenië.
De regering wachtte rustig af, en liep
opnieuw achter de feiten aan. Er overlijden
500 tot 600 mensen per dag aan corona.
Tienduizenden mensen overlijden en
er wordt wel gezegd dat Roemenië de
begraafplaats van Europa is. Het verbruik
van zuurstof in de ziekenhuizen in
Roemenië is hoog. In verschillende steden
breekt brand uit op de IC-afdelingen. Veel
patiënten overlijden door de gevolgen
van deze branden. De 4e golf van corona
besmettingen is een nationaal drama
geworden. Alle aandacht is gericht op
deze crisis.
De impact op de economie is groot.
Het sluiten van winkels, horeca en andere
voorzieningen heeft als direct resultaat
dat heel veel mensen hun baan verliezen.
Nóg veel meer gezinnen hebben grote
moeite om rond te komen. Het was al
moeilijk maar nu is het allemaal nog
moeilijker en ingewikkelder geworden.
De aandacht van de overheid is inmiddels
helemaal gericht op het oplossen van de
coronacrisis. Het vaccinatieprogramma
staat centraal en voor de andere

problemen waar de bevolking mee
te maken heeft, is geen tijd en geen
geld. Om dan de directe link maar
te maken naar onze organisatie in
Roemenië: ook daar is geen aandacht
voor. Wij lopen daar degelijks tegenaan.
Voor het tweede jaar moeten we het
doen zonder subsidie van de gemeente
Bacau. Er zijn heel wat discussies geweest
met de overheid over dit onderwerp.
Helaas zonder resultaat. Voor het tweede
jaar zitten wij als organisatie in een
crisis. Dat betreft vooral de projecten
die afhankelijk zijn van deze subsidie:
Therapeutisch centrum “de Dolfijn
”voor kinderen met autisme, de opvang
voor weesjongeren en slachtoffers van
mensenhandel, de dagbesteding voor
jongvolwassenen met verstandelijke
beperkingen en het revalidatiecentrum.

Welgeteld lopen we opnieuw zo’n
€ 100.000,-- mis, en dat voor het tweede
jaar. We bezuinigden waar we konden.
Maar ook in Roemenië stijgen de prijzen
van gas, water en licht. De situatie wordt
dus steeds moeilijker. In 2020 sprongen
veel bedrijven en mensen uit Nederland
en Roemenië(?) bij. Daardoor konden we
gelukkig oplossingen vinden om zoveel
mogelijk kinderen en jongeren te helpen.
In 2021 was dat veel minder. Iedereen
is een soort coronamoe. Dat geeft heel
veel zorgen over de voortgang van ons zo
noodzakelijke zorgaanbod. De impact van
deze crisis is een klap voor de projecten in
Roemenië. Net voor deze crisis leek alles
goed onder controle. Het was financieel
gezien niet simpel maar toch goed in de
hand te houden. Op dit moment is de
situatie zorgelijk en onvoorspelbaar.

SPONSORKLIKS
Met SponsorKliks kunt u een financiële
bijdrage leveren aan Stichting HCR, het
kost u niets extra!
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd
en stichting HCR ontvangt hiervoor geld
op de rekening. Grote webwinkels als
Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia doen mee. Een percentage van
het aankoopbedrag gaat dan ook naar
stichting HCR.

Het is minder bekend dat bijvoorbeeld
Jumbo en Albert Heijn ook meedoen! Als u
boodschappen online besteld gaat er een
bedrag naar HCR. Wilt u stichting HCR
ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor
dat voortaan uw online aankopen doet via
de SponsorKliks pagina van stichting HCR.
Voor u een kleine moeite, voor stichting
HCR zijn het directe inkomsten. De link
staat op www.stichtinghcr.org.
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IË
S IT UAT IE IN RO E M E N
E N D E IM PAC T O P
O N Z E P RO JEC T E N
André Muit

S

tichting HCR zet zich in het bijzonder in voor de evangelisatie en de
armoedebestrijding bij onze organisatie Betania in Roemenië. We dragen
indien mogelijk ook bij aan de andere
dan de eerdergenoemde projecten. Vaak
door middel van incidentele en gelabelde giften. Onze prioriteit ligt echter op
de evangelisatie en armoedebestrijding
in Roemenië. De bijdrage van evangelist
Luigi Rosca heeft u dit jaar meerdere keren kunnen lezen in onze nieuwsbrief. In
deze nieuwsbrief is zijn eindejaar boodschap te lezen.
Zoals u inmiddels weet, zijn we geen voorstander van hulp die afhankelijk maakt.
Daarom zijn we ook blij dat het team in
Roemenië mensen verder helpt en door
middel van een zorgplan mensen een
stapje verder helpt naar zelfstandigheid.
In maximaal een jaar maakt een familie
plaats voor een andere familie. Op deze
manier kunnen we maandelijks 100 gezinnen helpen. Geen onbeperkte hulp dus.
Uiteraard maken we uitzonderingen voor
gezinnen met ernstig zieke personen en
gezinnen waar lichamelijke of verstandelijke beperkingen een rol spelen. Voor
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deze gezinnen blijven we zorg en aandacht houden.
De gevolgen van de crisis zijn ook hier
heel goed merkbaar en goed te zien aan
het aantal aanvragen die dagelijks binnenkomen in Roemenië.
We zagen een stijging van het aantal gezinnen die met grote problemen te maken
kregen. Een sociaal vangnet voor bijvoorbeeld dag arbeiders en mensen die hun
baan verliezen bestaat niet in Roemenië.
Een stijging van 40 gezinnen per maand in
vergelijking met 2020. De hulp aan deze
zeer arme gezinnen bestaat uit materiele en financiële hulp. De materiele hulp
kunnen we veelal bieden door spullen uit
de hulptransporten zoals: Levensmiddelen, kleding, schoenen, wasmiddel, dikke
dekens, incontinentiemateriaal, kinderwagens, luiers, zeep en schoolspullen. De
eerste medische zorg (basisbehoeften)
konden we vaak geven door uw financiële
bijdrage.
Pastorale begeleiding is altijd belangrijk. In deze moeilijke tijden hebben we
daar extra aandacht aan besteed. Onze
evangelist Luigi Rosca maar ook onze

maatschappelijk werker Ciprian Tomita
brachten veel huisbezoeken aan gezinnen in moeilijke omstandigheden. In 2021
hebben we 1.500 bijbels en 1.000 christelijke boeken verspreid over verschillende
steden in Roemenië (Bacau, Brasov, Boekarest, Iasi, Vaslui).
Gezinnen die op het platteland wonen
hebben het vaak moeilijk en worden vaak
vergeten. Daarom hebben we naast de
materiele hulp veel meer Bijbels en lectuur in de dorpen verspreid. Bijbelstudies,
de kinderclub maar ook de evangelisatie
in de gevangenis werden allemaal kleinschaliger georganiseerd met inachtneming van de beperkingen en bestaande
regels voor bezoeken en bijeenkomsten.
Stichting HCR maakt maandelijks een
vaste bijdrage over naar Roemenië om
dit belangrijke werk in stand te houden.
Juist afgelopen maand verscheen er in het
Reformatorisch Dagblad een artikel over
het feit dat Christelijke doelen leunen op
trouwe gevers. Kerkelijke gemeenten bemerkten in coronatijd dat de inkomsten
eerder stegen dan daalden en mensen die
geld overmaakten, kozen daarvoor al snel
een hoger, ronder bedrag dan wat ze normaliter in de collectezak deden. Verschillende organisaties merken een stijging
van donateurs en het gemiddelde geefbedrag. Door uw giften kan ook het belang-

rijke werk in Roemenië in stand worden
gehouden.
Zoals u heeft kunnen lezen in deze
nieuwsbrief hebben we te maken met
veel extra aanvragen. De afgelopen
twee jaar waren moeilijk en we weten
niet wat ons te wachten staat. U als onze
trouwe achterban heeft het mogelijk
gemaakt dat wij zoveel mogelijke gezinnen en families kunnen bereiken met
Woord en met daad. Een stabiele factor
in deze roerige tijd. We zijn u daar zeer
erkentelijk voor!
Onze projecten, waar we in deze nieuwsbrief over schreven, lopen door de crisis in
Roemenië voor het tweede jaar subsidie
mis. Dat geeft heel veel zorgen voor de
toekomst. Wij hebben uw extra steun nodig! Wilt u daar over nadenken?
Geholpen door een echte fondswerver zijn we met een campagne gestart
´Een toekomst voor elk kind´. Aan zo´n
60 ´fondsen´ is een bijdrage gevraagd
op basis van een projectplan. De eerste
ruime € 10.000,-- is binnen. En er zijn nog
wat toezeggingen. Tijdens het schrijven
van deze Nieuwsbrief ontvingen wij het
bericht dat een kerkgenootschap ons
voor dit doel ruim € 20.000,-- steun biedt.
Verwondering en dankbaarheid strijden
om de voorrang.
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K E R S T,
N
VO E D S E L PA K K E T T E
E N PA S S E N D E
SCHOENEN
Pleun Eikelboom

Een verrassende kop, denk ik. Maar hij vat
zo mooi samen wat er in deze nieuwsbrief
staat. En het sluit aan bij mijn persoonlijke ervaring. Toen ik, samen met onze
adviseur Henk Graafland, in december
2018 deelnam aan het verdelen van de
voedselpakketten in de week voor Kerst
maakten we kennis met een Evangelistenechtpaar in het ‘gat in de polder’ Satu
Nou. Een nederzetting in de sneeuw, die
enorm opviel doordat er een mooi, eenvoudig kerkje staat, typisch gebouwd
naar Amerikaans model. Het echtpaar,
Simon en Oanna, begeleidde ons op onze
missie naar de gezinnen. Wij met onze
voedselpakketten en zij... met kleding,
dekens en heel veel liefde en betrok-
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kenheid. Zij hebben daar een gemeenschapje ontwikkeld waarin de liefde van
Christus centraal staat. In de nieuwsbrief
van januari 2019 schreef ik daar ook al
over. Zij kennen hun kudde, hun individuele schapen, zij zijn pastor (herder) in de
meest Bijbelse zin van het woord.
En tussen alles wat zij meenamen naar
de gezinnen die we bezochten zaten ook
laarzen en schoenen,... pássende!
Simon en Oanna zijn partners van ons
daar. We werken veel met hen samen,
omdat daarmee de reikwijdte vanuit
Bacau vergroot wordt. We vragen hen
zich volgende keer in deze Nieuwsbrief te
presenteren.
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