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Doel
Stichting Hulpverlening Christenen in 
Roemenië (HCR) verleent geestelijke, 
materiële en humanitaire hulp, en ondersteunt 
evangelisatieactiviteiten in Roemenië.

Comité van aanbeveling
ds. J. J. van Eckeveld – Zeist; 
ds. A. A. Egas – Damwoude; 
ds. M. Goudriaan – Veenendaal; 
ds. W. Harinck – De Meern;
ds. D. Heemskerk – Uddel; 
ds. J. M. J. Kieviet – Barendrecht;
ds. K. ten Klooster – Ridderkerk; 
ds. R. van Kooten – Apeldoorn; 
ds. A. Kort – Krimpen aan den IJssel; 
ds. P. Molenaar – Lunteren; 
prof. dr. A. de Reuver – Waddinxveen; 
ds. L. W. Ch. Ruijgrok – Waarder; 
dr. R. Seldenrijk – Zeist;
ds. W. Silfhout – Veenendaal;
ir. G.W. Sloof – Moerkapelle
ds. J. G. van Tilburg – Ouderkerk aan den IJssel; 
ds. W. van Vlastuin – Wezep;
ds. K. Visser – Driebergen;
fam. ds. D. Visser – Amersfoort.

Uitgave
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting HCR en verschijnt vier keer per 
jaar. Oplage 10.000. Gratis verzending aan 
begunstigers en belangstellenden.

Inschrijving
Stichting HCR is ingeschreven onder 
nr. 41121455 bij de Kamer van Koophandel 
te Rotterdam en gerangschikt als ANBI, 
een en ander op grond van artikel 6.33 
Wet inkomstenbelasting 2001.

Giften
Stort uw giften op ING BANK-
rekening NL13 INGB 0007 5255 31, 

of RABO BANK-rekening 
NL62 RABO 0314 1255 82, 
t.n.v. Stichting HCR te Kootwijkerbroek.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting!

Legaten
Testamentaire beschikkingen voor onze 
Stichting vermeldt u als volgt:
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een 
bedrag van ... aan Stichting Hulpverlening door 
Christenen in Roemenië (HCR) gevestigd te 
Middelharnis”.

Bestuur
Voorzitter:  drs. P. Eikelboom
Penningmeester:  J. N. van Opijnen
Secretaris: C. Vroegindeweij 
Alg. adjunct  D. P. Boot
Bestuurslid:  J. den Bleker 
 
Secretariaat HCR:
Lindelaan 10, 
4043 MB Opheusden, 
Telefoon: 06-53444791,
E-mailadres: info@stichtinghcr.nl

Presentaties
J. Muit
Telefoon: 06-53217176 
E-mailadres: pr@stichtinghcr.nl

Coördinator in Roemenië: 
André Muit (weblog: www.muit.eu)
Website:	 www.Asociaţiabetania.ro	
of  www.stichtinghcr.nl

Eindredactie, vormgeving, 
correcties 
P. Eikelboom, J. Muit en J.W. Scheurwater

Foto’s
Asociaţia	Betania	Bacău

Druk
Verloop drukkerij, Alblasserdam

2



Het woord van God helpt ons te 
begrijpen hoe noodzakelijk het is om 
het evangelie te verkondigen. Hebben 
de mensen dat ook echt nodig?  
In Romeinen 10:14 staat:  
“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen 
in Wie zij niet geloven? En hoe zullen 
zij in Hem geloven van Wie zij niet 
gehoord hebben? En hoe zullen zij 
horen zonder iemand die predikt?”

Het is nodig dat we het evangelie 
verkondigen en de Heere Jezus aan 
mensen bekend maken, zodat ze 
christen kunnen worden! 

1. In een gesprek dat ik met iemand had, 
vertelde die persoon me dat ze gelovig 
is, maar vond dat zij van mij verschilt, 
omdat ik een praktiserende gelovige 
ben en zij niet.  
 
De echte christen, zei ik haar, 
beoefent het christendom, leeft als 
een christen, kan niet alleen in naam 
een christen zijn. Ik wil je helpen het 
verschil te begrijpen tussen een echte 
christen en een christen in naam. 
Iemand kan de naam Kleermaker 
hebben, het is zijn naam, maar dit 

betekent niet dat hij weet hoe hij 
kleding moet maken. 
 
De naam is geen garantie dat hij 
echt kleermaker is, ook al wordt 
hij zo genoemd. Vergis je niet, 
een christen alleen in naam, een 
niet-praktiserende christen is geen 
christen. Ik bad dat God haar zou 
helpen dit te begrijpen. 

2. Ik predikte het woord van God in de 
gevangenis, toen een gevangene me 
tegenhield en zei: “Ik ben het niet 
eens met uw religie.” Ik keek hem aan 
en vroeg hem: “Ben je het niet eens 
met mijn religie?”  ‘’Nee, helemaal 
niet! antwoordde hij.’’ “Maar wat is 

COLOFON

3

Luigi Rosca 
(evangelist bij Asociatia Betania)

HET EVANGELIE 
VERKONDIGEN



mijn religie?” vroeg ik hem. Dat weet 
ik niet, maar ik ben het er niet 
mee eens.” 
 
Alle andere gedetineerden begonnen 
te lachen. Ik wilde ook glimlachen, 
want ik kon niet geloven wat hij zei. 
Mijn verlangen was om dingen op te 
helderen, zodat ik het evangelie kon 
verkondigen. Ik vroeg: “Heb ik jullie 
iets verteld over een religie?” vroeg ik 
aan de gedetineerden. Nee! riepen ze 
in koor. “Weten jullie waarom?” vroeg 
ik: “Omdat ik geen religie heb, ik ben 
niet geïnteresseerd in religie.” 
 
Religie in het algemeen wordt 
gemaakt door mensen en heeft 
regels die door hen zijn opgesteld, 
zelfs als ze over God praten. 
Wat God wil dat interesseert mij en 
ik verkondig aan u, dat God wil dat 
we een relatie met Hem hebben, 
geen religie. Om in een relatie te 
kunnen functioneren, moet er 
communicatie zijn. 

God is degene die tot ons spreekt 
door de Bijbel, door Zijn woord, zodat 
de relatie levend is. Dit betekent 
dagelijks lezen, weten wat God ons 
wil meedelen. Wij, van onze kant, 
moeten door gebed tot God spreken 
en dit dagelijks doen. We hebben 
geloof nodig, dat ons ervan bewust 
maakt dat God naar ons luistert. 
 
Onze zonden hebben ons van God 
verwijderd, maar de Heere Jezus, die 
voor ons stierf, bood ons vergeving 
aan, betaalde voor onze zonden en 
liet ons een tekst na die in zijn woord 
geschreven is, wat ons vertrouwen 
geeft! Efeziërs 2:13: “Maar nu in 
Christus Jezus zijt gij, die eertijds 
veraf waart, dichtbij gekomen door 
het bloed van Christus.” Alle lof zij de 
Heere	Jezus	voor	Zijn	offer! 
 
Ik wens u allen Gods zegen toe en 
goede kerstdagen!

Wij, van onze kant, 
moeten door gebed 
tot God spreken en 
dit dagelijks doen
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De trouwe lezers van onze nieuwsbrief 
weten dat we ons inzetten om ook 
ernstige medische gevallen te 
helpen. Ons team zet zich in voor 
jonge kankerpatiëntjes maar ook 
voor kinderen met andere ernstige 
en soms zeldzame aandoeningen. De 
medische zorg in Roemenië laat veel 
te wensen over. Specialistische zorg 
is vaak moeilijk te krijgen en vaak 
zijn ouders afhankelijk van medisch 
specialisten uit het buitenland en/
of privéklinieken. En ja, dat vergoedt 
de al zeer beperkte ziekenkosten 
verzekering niet.

Vaak komen ouders naar mij toe 
voor een persoonlijk gesprek over 
de situatie van hun kinderen. 

Dan voeg ik mij bij mijn team om de beste 
oplossing te zoeken. De situatie van deze 
kinderen houd ik dan ook zelf in de gaten 
en ik spreek regelmatig, op kantoor of 
telefonisch, met de ouders. Op dit moment 
ben ik betrokken bij meerdere bijzondere 
situaties en ik begin met Emi (11 jaar) 
en Robert (6 maanden).

Vlinderkinderen
Beiden hebben ze Epidermolysis 
bullosa. Kinderen met deze ziekte 
worden ook wel vlinderkinderen 
genoemd, aangezien hun huid zo teer 
is als vlindervleugels. Epidermolysis 
bullosa is een erfelijke, vooralsnog 
ongeneeslijke huidaandoening die blaren 
op de huid doet ontstaan. Door een 
defect in één van de genen die eiwitten 
aanmaken die zorgen voor de hechting 
van de verschillende huidlagen is die 
hechting verstoord. Hierdoor sluiten de 
verschillende huidlagen niet goed op 
elkaar aan. Door de wrijving tussen de 
‘loszittende’ huidlagen ontstaan blaren 
en andere beschadigingen op de huid en 
de slijmvliezen.

Bij gezonde mensen ontstaan deze blaren 
alleen na langdurige wrijving op de huid, 
zoals voetblaren door verkeerd zittende 
schoenen of een lange wandeling. 
Bij zware EB-patiënten ontstaan blaren al 
door de lichtste wrijving van alledaagse 
dingen. Bijvoorbeeld door douchen, 
kauwen,	knuffelen	of	het	dragen	van	
kleding of schoenen.
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Dure medicatie nodig
Ik ken de ouders van beide kinderen en 
het is schokkend om te zien hoe deze 
beide kinderen van top tot teen onder 
de wonden zitten. We zullen een foto 
publiceren met toestemming van de 
ouders van Emi. Door het voortdurende 
gevaar van infecties en complicaties is 
aangepaste verzorging en verbinding 
noodzakelijk. Dat is geen simpel verband 
of een simpele pleister. Het gaat om 
dure verbandmiddelen, crèmes, dieet en 
speciale kleding. 

Het gaat hier om uitgaven van 
€ 1.000 – € 1.200 per maand! 

Dat is voor de meeste mensen heel 
veel geld en zeker in Roemenië waar 
de salarissen laag zijn is dat het geval. 
Het zal u duidelijk zijn dat deze mensen 
financiële	steun	nodig	hebben	om,	in	
de toch al moeilijke omstandigheden 
in Roemenië, het hoofd boven water 
te houden. 

Ik schrijf nu over een aantal situaties 
waar we ons (ook) mee bezig houden. 
Zo krijgt u een beeld van de situaties waar 
we mee te maken hebben. Het gaat nu 
over Emi en Robert maar er zijn tientallen 
andere kinderen in moeilijke en soms 
dramatische situaties waar we ons voor 
inzetten en zoveel als mogelijk de hulp te 
geven die deze kinderen en hun ouders 
nodig hebben. 

Dit kunnen we doen van uw giften.  
Heel hartelijk dank daarvoor!
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ONDERWIJSARMOEDE

Roemenië blijft nog steeds de 
lidstaat van de Europese Unie met het 
hoogste risico op armoede of sociale 
uitsluiting onder kinderen. 41,5% 
van hen, d.w.z. 1,5 miljoen kinderen, 
wordt getroffen door het gebrek 
aan voldoende gezinsinkomen om te 
kunnen overleven.

In januari 2022 gingen meer dan 
286.150 leerplichtige kinderen (7-17 jaar) 
niet naar school. Voor het basis- en 
voorgezet onderwijs als geheel bedroeg 
de schoolverlating over het schooljaar 
2021/2022 1,3%, dat betekent ongeveer 
20.878 leerlingen.

Het armoederisico varieert van 19,9% in 
grote steden tot 30% in kleine steden en 
voorsteden en bereikt een zorgwekkend 
niveau van 50,5% op het platteland. 

Het meest dramatische is dat 
“onderwijsarmoede” van generatie 
op generatie wordt overgedragen: 
sociale overdracht is minimaal tot 
onmogelijk, d.w.z. een kind dat in een 
kansarme omgeving wordt geboren, 
zal zijn leven slechts met moeite en 

met bovenmenselijke inspanningen 
kunnen verbeteren.

Stichting HCR zet zich in om zoveel 
mogelijk kinderen onderwijs te bieden en 
zoveel als mogelijk ook de continuïteit 
van het onderwijs voor de kinderen in ons 
programma te waarborgen.

Binnen onze projecten in Roemenië 
hechten we er heel veel waarde aan dat 
kinderen naar school gaan. Het thuis 
blijven door welke omstandigheden dan 
ook lost niets op en geeft vaak heel veel 
problemen. In de eerste plaats voor de 
kinderen, die graag willen en niet kunnen 
in de tweede plaats voor de ouders die 
hun kinderen dolgraag op school zien 
maar niet de mogelijkheden hebben om 
dat te realiseren.

Om een kind onderwijs te kunnen bieden 
geven we een studiebeurs van 250 lei  
(€ 50) per schoolmaand en een eenmalige 
bijdrage van € 75 voor de aankoop 
van boeken, schriften en schrijfwaren. 
De totale kosten per schooljaar zijn  
€ 575 per kind.



Ik schreef in de vorige nieuwsbrief 
over de problemen rondom de 
subsidie van de Roemeense overheid. 
De pandemie en de oorlog in Oekraïne 
werden als motief aangegeven om 
de subsidie te verminderen. Of beter 
gezegd stop te zetten. Dit jaar hebben 
we er weer iets beweging in kunnen 
krijgen en werd op 1 september het 
subsidiecontract getekend met de 
provinciale overheid en op 15 oktober 
met de gemeente Bacău. 

Een goed bericht zouden we zeggen, 
dat is gedeeltelijk ook zo. Maar het 
gaat in het geval van de provincie 

over 4 maanden en in bij de subsidie 
van de gemeente over twee maanden. 
De rest van 2022 was er dus geen subsidie. 
Op 31 december staan we dus weer voor 
dezelfde situatie. Het duurt geruime tijd 
tot het moment dat de budgetten weer 

goedgekeurd worden. Op z’n vroegst zullen 
de onderhandelingen op 1 maart starten 
en met een beetje geluk zal de subsidie in 
mei 2023 goedgekeurd worden. Voor onze 
projecten	in	Bacău	geeft	krijgen	we	de	
eerste 4 of misschien wel 5 maanden geen 
subsidie. 

Heel erg krap
Waarom is dat dan zo belangrijk zult 
u zich misschien afvragen. Dat zal ik 
u uitleggen. De projecten die vallen 
onder de armoedebestrijding zoals: 
maandelijkse steun aan 120 gezinnen, 
schoolbeurzen, verspreiding van 
hulpgoederen, hulp bij urgente 
(medische) problemen, evangelisatie 
en pastorale zorg worden betaald 
door stichting HCR. Door middel 
van uw giften! De andere projecten 
zoals therapeutisch centrum “de 
Dolfijn”	voor	kinderen	met	autisme	
in	Bacău	en	Roman,	de	opvang	
voor	weesjongeren	en	slachtoffers	
van mensenhandel, het dagverblijf 
voor personen met verstandelijke 
beperkingen en het revalidatiecentrum 
zijn we afhankelijk van de subsidie van 
de Roemeense overheid. Die hebben 
een verantwoordelijkheid voor hun 
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kinderen. Er komen zeker ook giften 
via HCR voor deze projecten maar 
armoedebestrijding is de prioriteit. 
Door het wegvallen van de subsidie in 
2020, 2021 en een groot gedeelte van 
2022	zijn	de	financiën	heel	erg	krap.	
Ook in Roemenië stijgen de kosten 
van elektriciteit en gas, soms met 
300%. Mede door oproepen via onze 
nieuwsbrief zijn er vaak onverwachte 
oplossingen gekomen. Daar zijn we ook 
heel dankbaar voor. 

Tekort
Op dit moment hebben we nog een tekort 
van € 120.000 over 2022. Dan hebben 
we nog een groot deel van de winter in 
het vooruitzicht en dat betekent hoge 
kosten voor gas en elektriciteit. Daar 
komt dan nog bij dat we in de eerste 
maanden van 2023 ook geen subsidie 
zullen krijgen. Al met al genoeg zorgen en 
we	kunnen	zeker	nog	wel	wat	financiële	
hulp gebruiken!

Moeizaam onderhandelen
Het aanvragen en toekennen van subsidie 
verloopt moeilijk omdat Roemenië geen 

wettelijke kaders kent. Onze cliënten, 
Roemeense kinderen en jongeren, hebben 
dus eigenlijk geen rechten kunnen we 
wel stellen. Het is allemaal afhankelijk 
van onderhandelingen met provincie- en 
gemeentebesturen. Dat ligt soms ook 
politiek gezien heel moeilijk. Het vraagt 
dus “kunst- en vliegwerk” om tot een 
resultaat te komen met de Roemeense 
overheid. We doen er met z’n allen alles 
aan om zoveel als mogelijk tot het beste 
resultaat te komen. Op de weg naar 
zelfstandigheid zijn heel veel kinderen 
en jongeren afhankelijk van diensten 
zoals therapie, behandeling en integratie. 
Andere hebben een steun in de rug nodig 
om onderwijs te kunnen volgen of een 
beter bestaan op te kunnen bouwen. 
Wij bedanken u voor uw steun, inzet 
en giften en ik herhaal het nog maar 
een keer: 

Uw hulp is hun toekomst!

Onze hulpverleners  ontmoeten Onze hulpverleners  ontmoeten 
soms barre situatiessoms barre situaties
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Graag ook nog even de aandacht voor de 
acceptgiro	die	per	1	juni	2023	definitief	
zal verdwijnen.

Geen nood er zijn toch voldoende 
manieren om uw donatie te kunnen geven:
• U kunt ons machtigen – via uw bank of 

een bericht aan HCR – om een bepaald 
bedrag periodiek automatisch te 
laten overschrijven;

• U kunt uw gift doen via 
internetbankieren of de QR-code op de 
achterzijde van de nieuwsbrief;

• Het kan ook via onze website: ga 
rechtstreeks naar ‘Doneren’ voor een 
eenmalige online donatie;

• Een	papieren	overschrijfformulier,	dat	
u aanvraagt bij uw bank. U vult zelf 
het bedrag in en ons IBAN nummer: 
NL13 INGB 0007 5255 31 t.n.v. 
Stichting HCR te Opheusden. 
Het formulier stuurt u op naar uw bank 
en zij regelen de betaling.

Algemeen adjunct
Inmiddels ben ik al een 
aantal maanden aan de 
slag als nieuw bestuurslid 
van HCR. In augustus 
werd ik benaderd of ik het bestuur wilde 

Penningmeester
Tot onze vreugde heeft zich na enkele 
oproepen Johan van Opijnen aangemeld 
om penningmeester van onze stichting te 
willen worden. Na een kennismaking met 
onze voorzitter en secretaris is al gauw 
besloten dat Johan een goede kandidaat is 
om het penningmeesterschap van HCR op 
zich te nemen. 

Johan aan het woord: 
Door mijn vrouw werd ik 
opmerkzaam gemaakt op de 
oproep voor penningmeester. 
Door mijn jarenlange 
ervaring	in	de	fiscale	en	

administratieve dienstverlening voelde 
ik mij aangetrokken tot deze functie. 
Mede ook door mij nu eens belangeloos 
in te zetten voor de allerarmsten daar in 
Roemenië. Inmiddels ben ik al aardig op de 
hoogte gebracht van wat er allemaal komt 
kijken en wat er zoal speelt. De wens is dat 
er een goede en open samenwerking mag 
zijn binnen het bestuur van HCR en ook 
met de diverse lokale werkgroepen.

Met vriendelijk groet.
J.(Johan) N. van Opijnen
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komen versterken. Hoewel ik toen nog 
weinig idee had wat die functie zou 
inhouden, zei ik gelijk: ja! Een stichting, 
die oog en oor heeft voor de christenen 
in Roemenië sprak mij aan. Iets van je tijd 
afstaan om anderen te kunnen helpen 
is bovendien een Bijbelse opdracht. 
En omdat ik – Dirk Peter Boot – begin dit 
jaar met prepensioen ben gegaan wil ik 
graag mijn steentje bijdragen. Zeeuw van 
geboorte en woonachtig op Bru (Bruinisse) 
samen met mijn vrouw. Ik heb een zoon, 
een dochter en schoonzoon en ben 
trotste opa van Loïs. Ik werkte tot 1 maart 
2022 als ICT projectmanager bij CGI in 
Rotterdam. Cijfers hebben mijn interesse. 
Verder ben ik liever op de achtergrond 
aanwezig dan ‘t middelpunt van de 
belangstelling. 
Dit was een korte kennismaking van mijn 
kant. Ik zet me in voor HCR.

Verkoping “IJssel en Lek”
Op D.V. 11 maart 2023 hoopt deze 
werkgroep weer een verkoping te 
organiseren op het Tuyterplein in Krimpen 
aan den IJssel. Twee jaar was dit niet 
mogelijk, maar nu zijn de voorbereidingen 
in volle gang.
Op de website houden we u op de hoogte.

JOW jongerengroep
Een ander bijzonder moment was de komst 
van de JOW jongerengroep uit Ouderkerk 
aan	den	IJssel	in	Bacău.	De	eerste	groep	
na al de corona restricties. Deze groep 
heeft 5 therapieruimtes gerenoveerd 

in	therapeutisch	centrum	“de	Dolfijn”	
voor kinderen met autisme. In een week 
werd er gesausd, geverfd en laminaat 
aangebracht. Ook werd het meubilair 
vernieuwd. Dat was hard nodig en we 
zijn deze groep dankbaar dat we er weer 
een heel aantal jaren tegen aan kunnen! 
De reactie van de werkgroep:

“We kijken terug op een mooi project en 
waardevol contact met de medewerkers 
van Asociaţia Betania en de kinderen 
die we hebben ontmoet in centrum 
de Dolfijn. In de eerste plaats zijn we 
dankbaar dat God ons heeft gegeven 
dat we het project mochten uitvoeren 
en succesvol mochten afronden. 
We zijn dankbaar voor de steun van 
gemeenteleden en anderen buiten de 
gemeente, die een bijdrage hebben 
gedaan bij een van onze acties. 
We hebben niet alle opbrengst tijdens 
dit werkproject besteed, omdat we 
onder andere bewust met het inkopen 
van boodschappen zijn omgegaan. 
Het resterende budget zal worden 
gebruikt voor het tweede deel van 
het werkproject: het uitdelen van 
voedselpakketten in Bacău. Het tweede 
deel van de werkgroep hoopt voor de 
aankomende kerstvakantie naar Bacău 
te gaan, om daar de HCR te steunen met 
de jaarlijkse uitdeelactie.” 

Zoals u kunt lezen verwachten we een deel 
van deze groep deze maand om te helpen 
bij het verspreiden van de kerstpakketten. 
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