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Reisverslag van de najaarsreis 2014 
van Ad van ’t Zelfde, Raymond Schrik en Ingeborg van Ingen 

 

 
Vrijdag 3 oktober 
Na een zeer voorspoedige vlucht de auto opgehaald en richting Oradea vertrokken. Tegen half 9 
(Roemeense tijd!) arriveren we bij Julia Home waar Sandor ons welkom heet. Nadat we ons hebben 
opgefrist, zijn we pizza wezen eten. Onder het eten hebben we uitvoerig over Julia Home gesproken 
maar deze informatie is verwerkt in het verslag van de bespreking van morgen. 

 
 
 
Zaterdag 4 oktober 
Eerst hebben we uitgebreid ontbeten met Sandor, die 
op dit moment overigens leert voor medical assistant. 
Net als gisterenavond hebben we uitgebreid 
gesproken over Julia Home maar ook over het 
christelijke geloof, de moeilijkheden maar ook de 
bemoedigingen die we ervaren. 
Gisterenavond hadden we de € 6.000,00 al 
aangekondigd en hadden zelf al bedacht dat de € 
750,00 die we eerst niet thuis konden brengen het 
geld van de winterfair 2013 is. 
In Julia Home komen nu 24 kinderen naar de 
naschoolse opvang maar als er meer budget zou zijn 
dan zouden ze 30 kinderen willen opvangen. De 
kinderen krijgen een uitgebreide warme maaltijd 
(kosten € 2,50 - € 3,00 per maaltijd) en daarna 
worden ze geholpen met hun huiswerk. Aan de 
ouders van deze kinderen wil Sandor ook 
huisbezoeken gaan afleggen. 
Er zijn 15-16 coworkers en zij eten ook elke dag mee. 

Deze kosten (voedsel van de coworkers) worden gesponsord door een man uit Zwitserland. 
De kosten voor een jaar van de naschoolse opvang en clubs is € 32.000,00 (overzicht volgt nog). Sandor 
is al druk bezig geweest om in de kosten te snoeien waaronder de transportkosten. Er zijn diverse 
andere sponsors waaronder Stout & Partners en een Duitse en Canadese sponsor. Wij hebben gevraagd 
als er van die kant een toezegging komt hij dat met ons wil communiceren zodat wij dan weten waar we 
mee moeten rekenen. Er is een fors gat van € 25.000,00. 
Er wonen nu nog 3 oudere pubers/jong volwassenen in Julia Home. Tijdens de rondleiding hebben we 
nog 1 jongen ontmoet. 
Tijdens het bezoek aan de winkel gaf Sandor aan dat hij meer kleding kan gebruiken. Op de vraag of hij 
nog specifieke kledingwensen heeft, gaf hij aan dat handdoeken, schoenen, bh's, bedlinnen meer dan 
welkom zijn. 
Nadat we nog een rondleiding door het huis hebben gehad, drinken we nog koffie met Sandor en zijn 
vrouw. Bij het afscheid drukken we hem nog een keer op het hart dat als er iets nodig is dat hij dat moet 
laten weten zodat wij kunnen kijken of we kunnen helpen. 
Al met al erg indrukwekkend om te zien hoe en met hoeveel bevlogenheid hier kinderen worden 
opgevangen om een betere toekomst te bieden maar boven alles om ze te leren wie God voor hen wil 
zijn. 
 
Op weg naar Areke zijn we gestopt bij een grote supermarkt voor de noodzakelijke boodschappen. Iets 
na tweeën kwamen we aan in Valea. Na de koffie hebben Ad en Raymond eerst geholpen de 
vrachtwagen van Gain te lossen. Areke's voorraad van blikken groente is aardig aangevuld en haar de 
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laptops die bij Esri klaar liggen toegezegd. Ad en Ingeborg hebben een uitgebreide rondleiding gekregen 
met alle verhalen over God's trouwe zorg die daarbij horen.  
 
 
Op dit moment worden er 65 kinderen 
opgevangen. Per dag 80 maaltijden. De 
samenwerking met SDOK gaat stoppen. Zoals 
het er nu naar uitziet gaat de sponsoring per 1 
januari over naar Gipsy Mission. Onder de vlag 
van SDOK ontvangt Areke nu € 3.500,00 per 
maand voor de opvang en € 1.000,00 voor 
hulp in de wijk. Het is de bedoeling dat Gipsy 
Mission dat overneemt. Met Areke zijn we nog 
wat noodzakelijke boodschappen gaan doen 
bij de plaatselijke supermarkt. Een erg groot 
contrast met de supermarkt aan het begin van 
de middag. 's Avonds zijn we met Areke en 
Goof & Teunie (mensen van Gain) de beroemde schnitzel gaan eten waarna we de dag hebben 
afgesloten met een drankje. 
 
Zondag 5 oktober 
Na een lekker ontbijtje van Areke gaan we met z'n allen op weg naar de zigeunerkerk. Omdat het 
regende zijn we met de auto gegaan. Deze zondag is Avondmaalszondag en het thema is vandaag "tot in 
lengte van jaren". Dat God er voor je wil zijn van de baarmoeder tot je grijsheid toe als jij de deur van je 
hart open doet. En dat het zo belangrijk is dat je dat doet als je jong bent en daarbij werd de tekst 
aangehaald die Jezus tegen Petrus sprak: dat je kan gaan waar je wilt als je jong bent maar als je oud 
bent geworden een ander je zal brengen waar je niet wilt (vrije vertaling iviv). De dominee preekte 
voorafgaand aan de Avondmaalsbediening uit Jesaja 46. Aan het begin van de dienst heeft Ad nog 
gesproken: hij las de verzen 6 en 7 uit Filippenzen 4 waarna hij de wens uitsprak dat onze gemeenten op 
de jongste dag samen mogen zingen. 
Na de dienst hebben we nog diverse gemeenteleden begroet waarna we thuis van Areke 
preekbespreking/uitleg hebben gekregen. Ook heeft zij nog verteld hoe zij aan het achterste stuk grond 
is gekomen en hoe dankbaar zij daar nog steeds voor is. 
Na een late lunch en relaxuurtje vertrekken we naar de boerderij waar Areke in de zomer met de 
kinderen naar toe gaat. Na de bezichtiging en een bosrit gaan we naar Timi waar we hebben gesmuld 
van Timi's kookkunsten. Ook ontmoeten we haar man Andras. 
Laat op de avond hebben we nog een gesprek met Areke alleen. Zij geeft aan alleen over te stappen 
naar Gipsy Mission als giften voor Rekab ook op de Rekab-rekening worden gestort en niet op een Gipsy 
Mission-rekening. De tweede helft van november is Areke in Nederland en zal dan besprekingen hebben 
met GM. 
Raymond vraagt aan Areke wat zij denkt over het project in Oradea en het vertrek van Csongor. Over 
het vertrek van Csongor wil zij alleen maar kwijt dat hij integer is en dat het zo jammer is dat hij weg is. 
Het project moeten we vooral blijven steunen. 
Vervolgens spreken we over het financiële plaatje van Rekab. Areke komt ongeveer € 500,00 per maand 
tekort. Uiteraard kunnen we geen toezeggingen doen maar zullen dit zeker thuis gaan bespreken. Areke 
stuurt ons nog de laatste begroting. 
Verder spreken we nog over de post studiekosten. Deze kan vervallen want dat loopt niet. De laatste 
keer is het daarvoor bestemde geld (met onze instemming) gebruikt voor de kerk. 
Wat betreft de kleding: voor volwassenen is niet nodig maar kleding voor kinderen is erg welkom. 
 
Maandag 6 oktober 
Na een ontbijt nemen we afscheid van Areke en gaan we op weg naar Cluj voor een bezoek aan 
Mariëlle. Echter, halverwege de rit horen we dat ze ziek is en dat Frank Stout (de man waar ze mee 
samenwerkt) ons zal ontvangen. Bij het kamp ontmoeten we Frank. Hij heeft samen met zijn 
Roemeense vrouw de stichting Zody opgericht. Frank wordt gesteund door de gemeente Nehemia uit 
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Zwijndrecht. De stichting valt onder / werkt samen met Pro Roma die is opgericht door Bert Looij en zijn 
vrouw. Bert ontmoeten we even later in het MFC. Ongeveer 18 jaar geleden is Bert begonnen op het 
kamp om huisjes op te knappen, daarna kwam er een kleuterschooltje enz. In het MFC worden ook 
kerkdiensten gehouden. Waar Bert zich richt op het opknappen van het kamp en het aanbieden van 
ruimte voor klasjes en kerk richt Frank zich op de kinderen/tieners. Er komen ongeveer 100 kinderen 
vast op de clubs maar daadwerkelijk zijn dat er 200. Er wordt ook gewerkt in het kamp dat hoger op de 
heuvel ligt. Dan zijn er nog 2 andere kampen maar er is niet genoeg mankracht om daar ook met de 
kinderen aan de slag te gaan. Mariëlle heeft bij het huis van Frank een eigen kamer om apart met 
kinderen te werken. Ook zijn ze druk bezig met een kamp waar ze kinderen mee naar toe kunnen 
nemen. Al met al een mooi project. 
 

 
Daarna door naar Tirgu Mures. 
Aan het eind van de middag arriveren we bij 
Szabo Peter en zijn vrouw Julianna. 's Avonds 
hebben we in Tirgu Mures gegeten bij Dona 
(voorheen Leo) waarna we (lees de heren) nog 
een wijntje hebben gedronken met Peter. 
 
Dinsdag 7 oktober 
In het CE-huis (dat inmiddels is geïsoleerd en 
geverfd) hebben we een gesprek met Halmen 
Istvan en later schuift Szabo Istvan ook aan. Hier 
komt ook naar voren dat de crisis niet de spullen 
betreft maar dat ze geen goede mensen kunnen 
krijgen. 
Sinds 2011 steunen ze een project in Kenia. De 
kinderen uit Dorcas hebben daar ook een 
adoptiekind. Halmen Istvan legt uit dat de mensen 
in Roemenië aan zo'n project wel geven en niet 
aan plaatselijke projecten omdat ze teveel 
gewend zijn aan die misère. 
Het Granny-project loopt goed. Het wordt geleid 
door Gyujto Katalin waarmee we ook kennis 
hebben gemaakt. Een dame die van aanpakken 

weet. Zij leidt ook het Hannah project = het bezoeken en helpen van 30 kinderen waarvan de ouders TB 
hebben en daarvoor worden behandeld (zie de bijgevoegde verslagen van beide projecten). Inmiddels is 
er ook een mobile club: ouderen die ouderen, die door omstandigheden aan huis zijn gebonden, 
bezoeken. Gyujto Katalin zal in het vervolg ook rapporten van haar projecten aan ons sturen. 
Een mooie uitspraak van Halmen Istvan over vragen om steun: they have to follow the rules. If they 
want the seeds we want to see the vegetables. 
In 2006 is Onesimus gestart. Een project lerend werken. Ze hebben contact met christelijke 
zakenmensen want daar krijgen ze de kinderen makkelijker geplaatst. Zij hebben meer geduld met 
sociaal gehandicapte mensen. De kinderen van het Onesimus project werken in de zomer ook op het 
kamp in Bucsin. Het papierwerk voor het Onesimus project is een heel gedoe omdat het salaris van deze 
kinderen deels wordt betaald door de staat. Tel daar de corruptie nog bij op. 
Halmen Istvan's job in de overall organisatie is gehalveerd dus hij heeft nu meer tijd voor de locale CE en 
voor de kampen. 
Ter sprake komt ook nog het vertrek van Csongor. Dit was omdat het project niet meer rendabel was. 
De kosten liepen te hoog op. 
Met Koinonia gaat het wel goed. Geven dit jaar 20 boeken uit omdat ze 20 jaar bestaan. En ze krijgen dit 
jaar ook steun van de Roemeense en Hongaarse overheid. De boekwinkel zit nu op een meer centrale 
plaats en is tegelijkertijd ook een cafetaria. Het magazine staat nu ook online maar dat zijn oude 
exemplaren. Het magazine is gestopt vanwege de te hoge kosten en er was steeds minder vraag naar. 
Met het transport gaat het goed. De kleding van Tabitha is van goede kwaliteit. Wat ze uit Duitsland en 
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via Dorcas krijgen is van mindere en soms zelfs slechte kwaliteit. 
De € 1.800,00 die is overgemaakt voor de Elisabethclub is naar de verkeerde rekening gestuurd. Wij 
zullen het aan Jan doorgeven. 
Al met al zijn er geen financiële bijzonderheden te melden. Er wordt bespaard waar er kan worden 
bespaard. We kregen het financiële overzicht overhandigd. 
 
In het Lidia Home spreken we na de rondleiding met Lidia en Edith. Er zijn nu 18 kinderen in het huis en 
1 kind is terug naar zijn (foster)parents. Met de kinderen gaat het goed, ook op school afgezien van de 
normale problemen. 
De renovatie is een financieel probleem. Eerst gaf de Nordhope shop € 8.000,00 per jaar. Dit jaar 
hebben ze nog maar € 215,00 gekregen. De shop is al zo ongeveer € 5.000,00 per maand kwijt aan 
transportkosten, huur en salaris. Er werken 2 meisjes uit Lidia Home. 
De exploitatie van Lidia Home loopt maar ze hebben geen ruimte voor extra's zoals renovatie. Afgelopen 
januari hadden ze bijvoorbeeld een gasnota van € 1.000,00. De kosten in Roemenië zijn nu op EU-level 
maar de salarissen zitten op € 215,00. 
Er moeten 3 badkamers dringend worden gerenoveerd. De kosten hiervan bedragen € 1.490,00 / € 
962,00 en € 879,00. Een sponsor uit Engeland heeft al toegezegd de renovatiekosten van 2 badkamers 
te zullen betalen maar welk bedrag er dan overblijft weten ze niet. Zodra hier duidelijkheid over is dan 
zullen ze dit laten weten. 
De toekomst van Lidia Home zien ze in combinatie met het huis in Abod. Dat huis willen ze naast opvang 
voor 15 kinderen ook gebruiken voor kamp voor de kinderen uit Lidia Home. Hier willen ze dieren gaan 
houden en groenten verbouwen waarmee ze ook Lidia Home kunnen voorzien zodat ze de kosten 
omlaag kunnen brengen. Het huis in Abod moet ook een werkplaats voor de eerste generatie kinderen 
uit Lidia Home worden. Abod start zoals het er nu naar uitziet in maart. We hebben gevraagd wat ze nog 
nodig hebben en of ze ook aan willen geven wat ze al toegezegd hebben gekregen zodat wij dat in 
december kunnen bespreken. 
 
Vervolgens gaan we op weg naar de Nordhope shop. Hier krijgen ze 1 x in de maand een transport uit 
Duitsland (= € 2.000,00 aan kosten). De laatste maanden hebben ze geen mix van meubels, kleding enz. 
gekregen maar alleen meubels. Dat loopt niet zo goed. Deze week verwachten ze weer een transport 
met hopelijk een gevarieerder aanbod. Er zijn nu 4 shops en een fietsenwerkplaats/winkel. Er is ook nog 
een stuk land waar ze een magazijn op willen bouwen waar jongeren kunnen werken en er boven 
kunnen wonen. 
 
Daarna door naar Dorcas Home waar we worden ontvangen door Halmen Maria. We worden rond 
geleid waarna we een lunch krijgen aangeboden. Van Dorcas Home zijn geen bijzonderheden te melden 
behalve dat Maria om ons gebed heeft gevraagd want af en toe zijn er best problemen met de kinderen. 
 
Op naar het project in Abod met Edith en 
Sandra. Abod ligt in een schitterend gebied 
maar best  afgelegen. Aan het huis zelf moet 
nog veel gebeuren. Er wordt nu in 1 van de 
achterkamers al les gegeven aan 4 kinderen 
(groep 1 tm 4). Er is daar nog een grotere 
ruimte waar ze op termijn ook les hopen te 
gaan geven aan de hogere groepen. Dit 
gebeurt nu in het dorp voor Abod. Er ligt 
achter het huis wel een stukje land maar voor 
de rest hopen ze land in de omgeving te 
pachten. Er ligt daar nu veel land braak. De 
gemeenschap in Abod staat positief tegenover 
het project. De kosten voor een nieuwe bron zullen betaald worden door de gemeente uit Urk. De 
gedachte om kinderen iets te leren waar ze thuis ook iets aan hebben zoals groente verbouwen en ze uit 
de stad, met alle bijbehorende verleidingen, te halen, is mooi en heeft zeker kans van slagen maar er 
moet eerst nog heel wat gebeuren. 
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Eenmaal thuis worden we opgewacht door 
Arpad waarna we bbq'en. Arpad heeft ons 
verteld waar hij het geld van de verleden keer 
aan heeft besteed. We krijgen een map mee 
waar alles in staat evenals de besteding van het 
geld van de winterhulp. Wij laten weer € 500,00 
bij hem achter "omdat er altijd problemen 
komen". 
 
 
 
 

 
Woensdag 8 oktober 
Na een voorspoedige reis en een voor deze contreien snelle grensovergang zijn we rond half 3 bij de 
school. We worden welkom geheten door Andras en Toth Laszlo. Eerst hebben we een algemeen 
gesprek over de situatie in de Oekraïne. De munt is sterk in waarde gedaald en ze zien hier veel mensen 
die uit het oosten zijn vertrokken en zich hier nu vestigen. Maar dat betekent wel dat gebieden waar 
eerst de Hongaren de meerderheid vormden ze een minderheid worden. In deze regio zie je ook de 
gevolgen van een nieuw bestuur. Geen Hongaarse vlag meer op het gemeentehuis en als er iets 
geschilderd moet worden zijn het Oekraïense blauw en geel heel populair. 
Vervolgens spreken we over de school. Er zijn nu 114 leerlingen. Voor de komende winter willen ze 
switchen van gas naar hout omdat de regels voor het stoken op gas zijn veranderd en dat zou betekenen 
dat het stookhuis moet worden aangepast en er 5 man personeel aangenomen moet worden. Ze 
hebben nu 1 stookunit voor hout maar om alles goed te kunnen verwarmen zijn er nog 2 nodig van 
ongeveer € 3.000,00 tot € 4.000,00 per stuk. 
We hebben toegezegd dat wij € 5.000,00 overmaken alsmede het bedrag van de stipendia. Het bedrag 
van de stipendia klopt. Er zijn niet meer aanvragen. 
Vervolgens hebben we de school bekeken. Iedereen slaapt nu in het nieuwe gedeelte. Het oude 
slaapgedeelte van de meiden is terug gegeven aan de gemeente. Over de jongens dormitory denken ze 
nog na. Er zijn plannen om de bibliotheek naar de overkant van de straat te verhuizen want dan kunnen 
er op die plek 2 lokalen worden gerealiseerd. 
Die avond gaan we met Andras en Toth Laszlo eten bij de Gouden Pauw en z'n criminele vrienden. 
Daarna drinken we nog een glaasje palenka met Andras. In het gesprek met hem krijgen we een goed 
beeld van het gewone leven. Ook hier zijn de prijzen gestegen naar EU-level maar blijven de salarissen 
achter. 

 
 
 
 
Donderdag 9 oktober 
Om 09.00 uur zouden we eigenlijk ontbijten met David maar hij heeft onderweg pech gekregen. Na het 
ontbijt vertrekken we met Andras richting MFC waar we een gesprek hebben met Ferenz Homoki en 
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Andras als tolk. In de dienst op zondag komen ongeveer 30 tot 40 mensen. In de kindergarten komen nu 
17 kinderen (op papier) want in het echt 14. Dat is een groei want verleden jaar waren het er maar 5 of 
6. Er zijn 2 groepen in de kindergarten: de gewone klas en een voorbereidend jaar voor school. De 
kindergarten is van maandag t/m vrijdag en de kinderen krijgen dan halverwege de ochtend een 
maaltijd. Op donderdag is er hulp voor oudere kinderen en er wordt aan 4 groepen bijbelles gegeven. 
Er is geen naschoolse opvang meer omdat dat niet meer wordt gesponsord door Gipsy Mission en 
omdat er in de staatsschool naschoolse opvang is. Thuis moeten we uitzoeken wat we hebben we 
betaald voor deze vorm van opvang en dat met Gipsy Mission bespreken. 
Tijdens de rondleiding zien we het klasje van de kindergarten met op dat moment 11 kinderen en een 
heel enthousiaste en leuke juf. 
 

 
 
 
De verwarming van het MFC moet nog steeds vernieuwd worden na de verzakking. 
Of de vraag of hij tevreden is met hoe het nu loopt, antwoordt hij dat er altijd meer gedaan kan worden 
dus in dat opzicht niet. Het grootste probleem is ook hier dat hij niet de juiste mensen heeft en dus niet 
het gewenste resultaat haalt. Maar als hij naar andere programma's kijkt dan is hij wel tevreden want er 
komen wel 30-40 mensen naar de kerk. Er komen uit het bovenste kamp meer mensen naar de kerk 
maar er komen mensen van beide kampen. 
Homoki is bijna elke dag in het MFC. Niet iedere dag dat is teveel. Hij bemiddelt ook in conflicten en dat 
is vermoeiend. Aan het eind van het jaar wil hij een soort kerkenraad samenstellen zodat hij niet alles 
alleen hoeft te doen en dan krijgen zij ook verantwoordelijkheid. 
Halverwege het gesprek komt Diana er ook bij. 
Ter sprake komt dat er ook gipsies zijn die naar een andere kerk overstappen als ze meer bij een dorp 
gaan wonen. Daarmee isoleren ze zichzelf vaak omdat ze zich dan meer gaan voelen. Toch blijven ze de 
mensen proberen te motiveren om niet hier te blijven. 
Homoki werkt met de gipsies aan hun eigen identiteit. Dat is lastig bijvoorbeeld ook omdat ze in hun taal 
al niet het woord toekomst kennen. Hij is blij dat ze nu de kinderen les kunnen geven zodat zij en de 
generatie daarna een andere manier van denken kunnen leren. Daarom werken ze ook het liefst met de 
jonge kinderen want vanaf 11 jaar zijn ze al teveel gevormd. 
Op de vraag of er genoeg sponsoring is, antwoordt hij dat het genoeg is voor het werk dat ze nu doen 
maar niet voor extra dingen zoals bijvoorbeeld het werk in de tuin. 
Hun grootste droom is om de eerste twee klassen les te geven in het MFC. Volgens Homoki schijnt het 
ergens anders goed te werken maar niet helder wordt of de staat dat dan betaalt. De redenen voor een 
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eigen school zijn de te grote klassen op de 
staatsschool, het verschil in kennis met de 
andere kinderen en de discriminatie van 
de zigeunerkinderen. 
Voor een naschools programma zoals bij 
Areke hebben ze geen sponsor en denken 
dat de kinderen daar niet genoeg voor 
gemotiveerd zijn. Uitgelegd dat het bij 
Areke wel werkt met verschillende klasjes. 
Met Diana's gezondheid gaat het nog niet 
erg goed. Dat haar vader een aantal 
maanden terug is overleden doet er ook 
geen goed aan. 
Hierna gaan we de wijk in. Men was druk 
bezig met walnoten kraken. De vrucht 
wordt voor ongeveer € 5,00 per kilo verkocht. Er was hier en daar wel wat verbetering maar het blijft 
schrijnende armoede. 
 
In de middag nemen we een kijkje in Bergensaz. Ook gaan we langs bij Pulzus Radio waar een vriend van 
Andras werkt. Er wordt uitgezonden in het Hongaars. Het wordt door veel Hongaren beluisterd, 
christenen en niet christenen. Er wordt naast "normale" muziek ook veel christelijke muziek gedraaid en 
stukken uit de Bijbel voorgelezen in de hoop op deze manier veel mensen te bereiken. 
 
Aan het eind van de middag drinken we een kopje koffie bij Andras en overhandigen we € 100,00 om te 
besteden aan fruit voor de school. Hierna wonen we de kerkdienst bij van Toth Laszlo. Vervolgens eten 
we met Elemir, Toth Laszo en zijn vrouw, Andras en later schuift David ook nog even aan. 
 
Vrijdag 10 oktober 
De dag start extra vroeg doordat Ingeborg niet meer wist welke tijd ze moest gebruiken de Hongaarse of 
Kiev-time. Op school drinken we nog een kopje koffie. Ad spreekt de kinderen nog toe waarbij hij Psalm 
121:8 aanhaalt waarna de kinderen ons psalm 134:3 toezingen. Nadat we afscheid van iedereen hebben 
genomen, chocola hebben gekregen en een wandkleed waarop psalm 104:31 staat geborduurd, gaan 
we op weg naar de grens. Het passeren van de grens gaat vlot maar 50 km voor Boedapest belanden we 
in een grote verkeersopstopping waardoor we onze vlucht missen. Uiteindelijk landen we om kwart over 
9 op Schiphol.  
 
We mogen terugkijken op een goede reis. We hebben veel gehoord en gezien. Mooie dingen maar ook 
verdrietige en schrijnende zaken. God heeft ons deze week bewaard en weer veilig terug gebracht. Nu 
mogen we met Zijn hulp verder werken in Zijn wijngaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 


