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Degene die het meest betrokken 
was bij het werk in Gods Koninkrijk, 
was Jezus, de Zoon van God die het 
verlossingswerk voor ons uitvoerde. 
Toen hij op aarde was, maakte hij God 
bekend aan de mensen.. In Johannes 
5:17 staat: “Maar Hij antwoordde hun: 
Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk 
ook.”. Zelfs de sabbat was voor Hem 
geen rustdag. Hierdoor laat hij ons 
zien dat wij, die zijn dienaren zijn, de 
plicht hebben om betrokken te zijn bij 
Gods werk.

1. Ik bezocht verschillende keren een 
oude vrouw die al lange tijd de kerk 
bezocht. Ze verklaarde dat ze een 
gelovige vrouw was en erg verdrietig 
dat haar man ongelovig was. Het doel 
van mijn bezoeken was om de man 
van de vrouw te helpen naar God 
terug te keren. Na verloop van tijd 
raakte de man van de vrouw meer 
geïnteresseerd in het evangelie. 
En op een dag zei de vrouw tegen mij: 
“Mijn man keerde terug naar God, 
hij werd ook een christen.”. Ik ben zo 
gelukkig!’’. Ik ben heel blij, zei ik tegen 
haar. Het is God die in zijn hart werkt.

Ik was heel verbaasd toen deze vrouw 
mij een keer zelf op zocht. In het gesprek 
dat ik met haar had, vertelde ze me: “Ik 
heb besloten niet meer naar de kerk 
te gaan.” “Waarom?” vroeg ik haar. 
Weet u, zei ze, in Mattheüs 18:20 staat 
geschreven: “Waar twee of drie in Mijn 
Naam vergaderd zijn, ben Ik ook in hun 
midden.”. De vrouw ging verder: als ik en 
mijn man thuis zijn, en we zingen samen, 
we bidden en we lezen uit de Bijbel, 
dan betekent dit dat de Heere Jezus in 
ons midden is. Het is net als in de kerk. 
Dat zijn van die momenten dat ik God om 
een antwoord bid! 

Ik keek haar aan, glimlachte en zei: 
u heeft geen gelijk. “Waarom niet?” 
zei ze tegen mij, “is de Schrift niet 
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juist?” Ik ben blij dat u de Schrift als 
juist beschouwt, omdat de Bijbel ook uw 
situatie verduidelijkt.

In Genesis hoofdstuk 2:24 staat 
geschreven: “Daarom zal een man zijn 
vader en zijn moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen en zij zullen één vlees 
zijn.”. De tekst laat zien dat u en uw man 
één persoon zijn, geen twee personen. 
De man is uw helft, dus u vormt geen kerk. 
Ik verwacht dus dat we elkaar opnieuw 
in de kerk ontmoeten. ‘’U heeft gelijk.”, 
zei ze verbaasd, “ik heb hier nooit over 
nagedacht.”.

Weet u, voegde ik eraan toe, in de 
Handelingen van de Apostelen 3:1 staat 
geschreven: “Petrus nu en Johannes 
gingen op naar de tempel tijdens het uur 
des gebeds.”. God liet de kerk als een 
plaats waar we samen kunnen komen. 
Op deze manier kunnen we de Heere Jezus 
verheerlijken en kunnen we genieten van 
zijn aanwezigheid in ons midden. Ik was 
blij toen ik deze vrouw weer ontmoette 
in de kerk.

2. Ik sprak met een man die tegen mij zei: 
“Ik ben een trouwe man, wanneer ik 
een kerk passeer, dan bid ik.”.  
 
“U bidt?” vroeg ik, “en wanneer u niet 
langs de kerk loopt, wat dan?”. “Nee, 
dan niet.” zei hij tegen me.

Echt trouw zijn betekent, ons bewust zijn 
dat we de hele tijd in de aanwezigheid 
van God zijn. We moeten niet alleen om 
hulp vragen, maar we moeten God ook 
danken. We hebben iets om Hem voor te 
bedanken. Hij helpt ons altijd, hij bood 
ons het grootste geschenk in de Heere 
Jezus, die voor ons stierf en ons redde, en 
onze zonden vergeeft. Als God ons liefde 
heeft betoond, laten we Hem dat dan ook 
tonen. “Je hebt gelijk, zei de man tegen 
me.”. Toen nam ik afscheid van hem en 
bad voor hem. Gods genade is groot!
 
Ik wens alle lezers van de nieuwsbrief 
Gods zegen toe.
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Het mooie van ons werk in Roemenië 
is dat het altijd anders is, elke dag, 
iedere periode, elk jaar. Maar dat heeft 
wel twee kanten! De mooie kant is: 
de kinderen en jongeren die elke dag 
een stapje vooruitzetten. Jongeren op 
weg naar de zelfstandigheid, kinderen 
die na een lange periode van therapie 
een vork of lepel vast kunnen houden 
of kinderen die weer een vaardigheid 
aanleren in ons revalidatiecentrum. 
De glimlach van een kind houdt je 
overeind en geeft de motivatie om 
weer door te gaan! 

De andere kant is: de grote 
(financiële)	onzekerheid.	Roemenië	
is een land waar kinderen en 

kwetsbare mensen geen rechten hebben. 
Zij zijn nooit een prioriteit geweest voor 
de Roemeense overheid. U kunt hier over 
lezen in deze nieuwsbrief. Dat brengt 
veel zorgen, uitdagingen en onzekerheid 
met zich mee. Hoe krijgen we het 
iedere	maand	ook	financieel	weer	rond.	
We overleggen ook met de ministeries 
in Boekarest om op hier op lange termijn 
verandering in te brengen zodat de sociale 
dienstverlening voor kwetsbare jongeren 
en kinderen met beperkingen rechten 

en	een	degelijke	financiering	krijgen.	
Tot die tijd moeten we het doen met wat 
we hebben en met intensief overleg met 
de Roemeense overheid zover mogelijk 
proberen te komen.

Onderwijs
Stichting HCR heeft in 2022 heel veel 
aandacht besteed aan onderwijs voor 
kinderen en jongeren. Er is een actieve 
fondswerving op gang gekomen voor 
het project “Toekomst voor elk kind”. 
Het project betrof het schooljaar 2021 – 
2022 en heeft als doel om kinderen uit 
arme gezinnen in moeilijke situaties een 
maandelijkse schoolbeurs te bieden.

De selectie van kinderen vindt plaats aan 
de hand van een sociaal onderzoek aan 
het begin van een nieuw schooljaar, of 
als vervolg van een eerder schooljaar. 
Onze specialisten beoordelen of het kind 
in aanmerking komt voor een beurs. 
Wij meten de resultaten van deze steun 
door contact te houden met de scholen. 
Daardoor komen we te weten of het kind 
daadwerkelijk naar school gaat. Met het 
kind of de jongere hebben we maandelijks 
contact over zijn of haar schoolresultaten 
en over eventuele moeilijkheden die 
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het onderwijsproces in de weg staan. 
Het afronden van een schooljaar zien we 
als een belangrijk resultaat. Vooral omdat 
we kennis hebben van de situatie binnen 
de gezinnen en weten dat er zonder steun 
geen onderwijs gevolgd wordt.

Verschillen groot
Roemenië is een ingewikkeld land. 
Een land waar verschillen tussen het 
platteland en de steden heel erg groot 
zijn. Sommige steden in Roemenië 
zien er goed uit, hebben de meeste 
voorzieningen voorhanden en kinderen 
hebben toegang tot het onderwijs. 
De meeste kinderen althans. Want ook 
in de steden zijn veel gezinnen die geen 
idee hebben hoe ze een maaltijd per dag 

voor elkaar kunnen krijgen. Dit zijn vaak 
éénoudergezinnen of gezinnen waar 
beide ouders hard moeten werken voor 
een heel laag salaris. 

Als we echter de situatie op het platteland 
bekijken wordt de situatie heel anders. 
Er zijn veel afgelegen dorpjes waar 
geen basis- of voortgezet onderwijs 
is. Dat betekent dat ze naar een stad 
moeten. In ons werkgebied is dat in 
de meeste gevallen de stad Bacau, de 
hoofdstad van de provincie Bacau. 
Kinderen komen uit arme gezinnen 
die van de ene op de andere dag leven. 
Het betalen van een internaat, reiskosten 
of schoolmaterialen zit er niet in. Het is 
heel simpel: als deze kinderen geen hulp 
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krijgen, volgen ze ook geen onderwijs. 
Ze gaan dan meehelpen op het land of 
iets anders wat voorhanden is. Ze gaan 
hun toekomst in zonder een vorm van 
onderwijs te hebben afgerond. De reden 
dat deze kinderen een beurs ontvangen 
is dus het zicht op een betere toekomst 
door de mogelijkheid die ze krijgen om 
onderwijs te volgen.

Problemen analyseren
Omdat ons team contacten onderhoudt 
met christelijke kerken in de dorpjes maar 
ook met de lokale overheden weten we 
precies waar en wat de problemen binnen 
de gezinnen zijn. Het is zeker zo dat de 
meest uitzichtloze situaties bij ons terecht 
komen. Dat zijn de situaties waar overheid 
en kerken ook geen oplossing meer zien. 
Dat heeft ook invloed op de selectie 
van de kinderen. De kinderen die we het 
afgelopen schooljaar konden steunen zijn 
kinderen en jongeren uit gezinnen die in 
“uitzichtloze situaties” leven. Kinderen 
die zonder hulp geen kans hebben om 
onderwijs te volgen. We zijn dan ook trots 
om te kunnen melden dat alle kinderen en 
jongeren die een beurs hebben gekregen 
hun onderwijscyclus hebben afgerond of 
naar de volgende klas zijn gegaan! 

Dit resultaat geeft in de eerste plaats 
de geweldige motivatie van de kinderen 
en jongeren aan. De drang en wens om 
onderwijs te kunnen volgen is heel groot. 
Ze zien zelf in dat onderwijs hun enige 
kans is om uit de moeilijke situaties te 
komen. Geen zin om naar school te gaan 
komt bij deze kinderen en jongeren 
bijna niet voor. Wat dat betreft is deze 

motivatie een voorbeeld voor andere 
jongeren maar ook voldoening dat de 
bijdrage en steun die ze krijgen werkelijk 
een stap vooruit is in hun toekomst.
 
Een voorbeeld
Ik geef als voorbeeld de situatie van 
Maria. In het voorjaar van 2021 kregen we 
informatie van een school over een gezin 
dat in een moeilijke situatie verkeerde. 
Maria, de oudste dochter van een 
éénoudergezin met vier kinderen kon niet 
meer naar school. 
Maria is dan 17 jaar en zit in de laatste 
klas van het voortgezet onderwijs. Ze is 
wonder boven wonder de beste van de 
klas	en	woont	in	het	dorp	Ruși	Ciutea	in	de	
provincie	Bacău	samen	met	haar	moeder	
en 2 jongere zussen van 14 en 15 jaar en 
een 4-jarige broertje.
De vader verliet hen 3 jaar geleden en 
ging met een andere vrouw naar Italië.

Ze woonden een tijdje bij hun groot-
moeder van vaderskant, die hen het huis 
uitschopte en op straat achterliet. Haar 
moeder moest op zoek naar een huurhuis. 
Het kostte grote moeite, maar uiteindelijk 
is er een 2-kamerwoning te vinden, 
waarvoor zij € 100 per maand betaalt 
van de kinderbijslag. De kinderbijslag 
is de enige bron van inkomsten omdat 
de moeder nooit onderwijs heeft 
kunnen volgen. De moeder is ziek en 
heeft geen baan en kan alleen voor de 
4 kinderen zorgen.

Maria is een meisje met lang krullend 
haar en blauwe ogen. Ze is heel beleefd. 
Ze heeft een goed verstand. Ze is zeer 
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gewetensvol. Ze wil leren en studeren 
om in de toekomst een beter leven op 
te bouwen voor zichzelf en voor haar 
moeder en broers en zussen.
Ze reist dagelijks heen en weer naar 
school. Maar dat was gezien de situatie 
in dit gezin niet langer mogelijk. Het was 
voor ons als snel heel duidelijk dat Maria 
financiële	hulp	nodig	had	om	haar	laatste	
schooljaar ook af te kunnen ronden. 
Zij heeft een beurs gekregen en Maria is 
geslaagd voor haar examen met eindcijfer 
9.84! Zij gaat nu studeren in Boekarest 
via een ander programma van onze 
organisatie, het Integratieproject voor 
jongeren. Dit voorbeeld van Maria geeft 
vooral aan hoe belangrijk de maandelijkse 
beurs voor deze kinderen is! 

Maria vertelt zelf
Ik ben Maria. Ik ben op een wonderlijke 
wijze in contact gekomen met stichting 
HCR. Het was op het moment dat ik alle 

hoop was verloren. Ik wilde graag naar 
school, en het werd steeds zwaarder voor 
mijn moeder om alles te bekostigen. Door 
familieomstandigheden moesten we 
verhuizen en kwamen we in een dorpje 
terecht in een bijna onbewoonbaar huis. 
In onze omgeving is geen school voor 
voortgezet onderwijs en moest ik heen 
en weer gaan reizen. Daar hadden we 
geen geld voor. Ik probeerde naast mijn 
studie wat bij te verdienen, maar alles 
ging op aan de kosten voor mijn zusje en 
broertje. Mijn begeleidster op school zag 
dat er iets met mij aan de hand was en op 
een gegeven moment heb ik haar alles 
verteld. Dat mijn vader was weggegaan 
en nooit meer naar ons om keek. Dat mijn 
moeder ziek is en niet goed voor ons kan 
zorgen en dat ik mijn school niet af zal 
kunnen ronden. 
 
Maar God nam de leiding in mijn leven 
over! Mijn begeleidster bracht me in 
contact met het team van stichting HCR. 
Die kwamen bij ons op bezoek en zorgden 
ervoor dat ik het voortgezet onderwijs af 
kon ronden. Ze hadden geld gekregen om 
schoolbeurzen te betalen voor kinderen en 
jongeren in moeilijke situaties. Zo zorgde 
God voor mij door middel van uw giften. 
Ik ben heel dankbaar dat ik mijn school af 
heb kunnen ronden en mijn eindexamen 
heb gehaald met een heel goed eindcijfer. 
Ik ga nu met hulp van het team uit Bacau 
studeren in Boekarest. Ik wil u uit de grond 
van mijn hart bedanken dat ik de kans 
kreeg om mijn opleiding af te ronden. 

Ik wens u Gods zegen toe,
Maria
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Sinds het begin van de pandemie 
in februari/maart 2020 heeft de 
Roemeense overheid deze situatie 
gebruikt of beter gezegd misbruikt 
om alle subsidies te stoppen of te 
verminderen. Niet alleen voor de 
sociale dienstverlening maar ook voor 
sport en culturele activiteiten. In 2020 
en 2021 hebben we zeer minimale 
subsidie gekregen. Dat zag er voor de 
pandemie anders uit. Uiteraard zegt 
de overheid hierover dat ze het geld 
nodig hadden voor het bestrijden 
van de pandemie. Maar daar zijn de 
meningen verdeeld over. Het is maar 
net vanuit welke hoek je het bekijkt.

Als we het vanuit onze hoek bekijken 
dan vinden we dat de kinderen die 
zo hard dagbesteding en therapie 

nodig hebben opnieuw aan hun lot zijn 
overgelaten. Met deze boodschap gingen 
we ook het jaar 2022 in met de hoop 
en	uitzicht	op	een	financiële	oplossing	
voor de kinderen die gebruik maken 
van onze voorzieningen. Ik kan me geen 
jaar herinneren waarin ik zoveel energie 
heb gestoken in het oplossen van deze 
situatie. In de maand juni begon er na 
tientallen gesprekken iets te bewegen 

wat uiteindelijk als resultaat had dat we 
op 1 september 2022 het eerste subsidie 
contract konden tekenen! 

Contractperiode met smalle basis
Maar dat contract gaat in op 1 september 
2022 en eindigt op 31 december 2022. 
Dus 4 van de 12 maanden worden 
gesubsidieerd. Een tweede contract is nog 
in behandeling bij de provinciale overheid 
en met een beetje geluk kunnen we voor 
eind oktober tot een afronding komen. 
Dat gaat dan alleen over de laatste twee 
maanden van het jaar 2022. 
Het gaat in dit geval over de subsidie voor 
centrum	“de	Dolfijn”	voor	kinderen	met	
autisme en gedragsstoornissen, het In-
tegratieproject voor jongeren die opge-
groeid	zijn	in	weeshuizen	en	slachtoffers	
van mensenhandel, het Dagverblijf voor 
personen met verstandelijke beperkingen 
en het Revalidatiecentrum. Al deze pro-
jecten worden dus maar 4 of 2 maanden 
gesubsidieerd en voor de rest van de tijd 
moeten we zelf oplossingen zoeken! 

Gelukkig zijn heel veel mensen via 
stichting HCR of via andere wegen 
bijgesprongen om ons te helpen in deze 
situatie. Maar toch blijft het een moeilijke 
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situatie en hebben we op elk project 
een	flink	tekort	op	het	functioneren	
van deze projecten. Daar komt nog bij 
dat we in 2023 niet eerder dan 1 maart 
2023 subsidie zullen krijgen en we dus 
de eerste twee maanden van het jaar 
weer zonder subsidie van de Roemeense 
overheid moeten functioneren. Dat zijn 
precies de maanden met de hoogste 
kosten als het om gas en elektriciteit 
gaat. 1 maart is een toezegging die we na 
heel veel gesprekken hebben gekregen! 
Maar de ervaring heeft ons geleerd 
dat het zeker pas in mei of later gaat 
gebeuren en dat maakt de hele situatie 
nog veel en veel moeilijker!

Zorgelijk
Als we dit in cijfers omzetten dan zien we 

dat we op de bovengenoemde projecten 
een tekort hebben van € 195.000 euro op 
dit moment. We hopen dat het subsidie 
contract over de laatste twee maanden 
door zal gaan en dat “verzacht” het tekort 
tot € 130.000 over 2022. Een enorm 
bedrag waar we ons veel zorgen om 
maken. Zeker met het vooruitzicht dat we 
de eerste maanden van 2023 ook geen 
bijdrage van de Roemeense overheid 
zullen krijgen! 
Uiteraard doen we ons uiterste best 
om hier oplossingen voor te vinden. 
Met dank aan iedereen die ons helpt 
via HCR of via andere kanalen. Wij gaan 
verder met de overheid in Roemenië en 
proberen er zoveel als mogelijk uit te 
halen om de kinderen en jongeren in onze 
voorzieningen verder te kunnen helpen!
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van een geliefde drukken een stempel op 
deze tijd.

Zo ook in Roemenië, waar armoede in 
veel gezinnen elke dag gevoeld wordt. 
“Hoe krijg ik eten op tafel voor mijn 
kinderen en hoe zorg ik dat mijn kinderen 
onderwijs krijgen?” zijn vraagstukken 
waar heel veel gezinnen elke dag mee te 
maken hebben. 

Kerstpakketten 2022 
De kersttijd is voor heel veel mensen de 
periode van het jaar waarnaar uitgekeken 
wordt. Gezelligheid, familie en diners. 
Sommigen denken ook nog aan de 
betekenis van Kerst, maar dat zijn er 
niet zo heel veel meer tegenwoordig. 
Voor heel veel andere mensen is het een 
bijzonder moeilijke tijd, waar ook ter 
wereld. Armoede, ziekte of het missen 
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Met uw hulp organiseren we elk jaar rond 
de kerstdagen een voedselpakketten 
actie. Dat zijn bijzondere momenten. 
Gemiddeld verzorgen we jaarlijks 
600 pakketten voor gezinnen in de meest 
dramatische situaties! De standaardvraag 
die ons dan gesteld wordt is: zo’n pakket 
lost de armoede in een gezin toch niet 
op? Nee natuurlijk niet… Maar wat 
willen we er dan eigenlijk mee bereiken? 
Die vraag is voor ons niet zo moeilijk 
te beantwoorden. Rond de kerstdagen 
zoeken we de gezinnen en personen op 
die alleen staan in de vaak zo moeilijke 
situaties! 

Isolement
Armoede brengt je vaak in een isolement, 
naar heel veel ouderen kijkt niemand 
om en gedetineerden worden vergeten. 
In de arme gezinnen zijn 3 maaltijden 
op een dag een uitzondering, om van 
een goede warme maaltijd maar niet te 
spreken. Tijdens deze dagen laten we de 
mensen weten dat ze niet alleen staan. 
Dat er mensen zijn die aan ze denken. 
Maar ook dat Kerst niets te maken heeft 
met glinsterende gouden sterren voor 
de ramen, maar met de geboorte van de 
Heere Jezus, het ware Licht!

Ook dit jaar willen we graag weer voor 
zoveel mogelijk mensen een lichtpuntje 

verzorgen rond de kerstdagen door 
middel van een voedselpakket en lectuur. 
We kunnen een pakket samenstellen met 
bloem, zonnebloemolie, suiker, macaroni, 
spaghetti, margarine, zoetigheid voor 
kinderen, conserven, ect. voor € 25,-- per 
pakket. Het aantal pakketten kunnen we 
bepalen aan de hand van de giften die 
binnenkomen. Zorgt u mee dat er veel 
pakketten gemaakt kunnen worden? 
En weet u dat uw gift aftrekbaar is voor de 
Inkomstenbelasting? Dat scheelt echt!

Acceptgiro
Elke nieuwsbrief van HCR gaat vergezeld 
van een brief met een acceptgiro. 
Zoals u wellicht weet stoppen de 
banken in 2023 met dit betaalmiddel. 
Alle stichtingen, ook HCR, denken na 
over een oplossing. In vele bladen en 
nieuwsbrieven wordt er over geschreven. 
De eenvoudigste oplossing is dat u ons 
een zogenaamde ‘incasso-machtiging’ 
geeft. Dan geven wij elke maand / 
kwartaal/ halfjaar of jaar opdracht aan 
de bank om bij u af te schrijven wat u hebt 
toegezegd. U kunt het áltijd terugboeken 
en áltijd stopzetten. Wij komen er 
nader op terug. Wilt u er eens over 
nadenken alstublieft?

Bestuur
Na lange tijd heeft het Bestuur weer een 
penningmeester. De heer J.N.( Johan) 
van Opijnen uit Kootwijkerbroek heeft 
die taak van mij overgenomen. Ik ben er 
heel blij mee.
En tot onze grote verrassing meldde 
zich zomaar nóg een belangstellende. 
De heer Dirk Peter Boot uit Bruinisse is 

“HOE KRIJG IK ETEN OP TAFEL 
VOOR MIJN KINDEREN EN HOE 
ZORG IK DAT MIJN KINDEREN 
ONDERWIJS KRIJGEN?”
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inmiddels ook bestuurslid geworden. 
Als algemeen adjunct kan hij zich met 
alles bezig houden. En ook dát is een 
welkome aanvulling.

Beide nieuwe collega’s zullen zich in de 
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Vrijwilligers
Voor het eerst sinds 2019 konden we 
een vrijwilligersavond houden. Zo’n 
40 mensen ondernamen de reis naar de 
broederij ’Het Anker’ van de familie van 

onze secretaris in Ochten. We mochten 
daar ook drie jonge mensen ontmoeten 
uit Ouderkerk aan den IJssel. Een groep 
deed een werkproject in Bacau in de 
zomer en een deel hoopt deze winter 
nog te gaan. 

Voor een impressie van hun project kunt 
u kijken op Polarsteps - Automatic Travel 
Tracker | Werkgroep JOW






