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Maandag 10 oktober | Ridderkerk – Eindhoven – Debrecen - 

Oradea 
We verzamelen deze morgen rond 11 uur bij Jan Bahlman thuis. Tijdens de rit naar Eindhoven 

bespreken we de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Aangekomen 

in Eindhoven, checken we in en brengen we de tijd door met het eten 

van een broodje en drinken we een kop koffie.  

Om 16.20 uur stijgen we op en na een goede vlucht landen we om 

18.20 uur op Debrecen Airport. Een kleine luchthaven waar we al snel 

onze koffers te pakken hebben. We pikken de auto op en vertrekken 

naar Oradea, eindbestemming van deze dag.  

Na een voorspoedige reis komen we aan bij Julia Home, in Oradea. Hier 

worden we hartelijk ontvangen door Sandor Szabo. Nadat we met elkaar, onder het genot van een 

drankje en een hapje, de dag hebben doorgenomen, sluiten we de dag af met Bijbellezen en gebed. 

Dinsdag 11 oktober 2022 | Oradea en omgeving 
Om 8 uur start de dag met een douche en een kop koffie. Met elkaar beginnen we de dag en danken 

we God voor de gaven die we ontvangen. Om 8.45 uur staat het 

ontbijt voor ons klaar. Aan het ontbijt ontmoeten we ook Andrea. Zij 

is coördinator van het Poor Family project. Andrea en Sandor geven 

ons een beeld van de werkzaamheden die verricht worden vanuit 

Julia Home.  

De kledingverkoop wordt per 31 mei 2023 afgerond. Het project is 

niet rendabel meer. De kostprijs is hoger dan opbrengst. Echter, de 

sociale component is ook belangrijk.  Dit dilemma bespreken we ook 

met Sandor. Hij geeft daarbij ook aan dat het goed is om te focussen 

op activiteiten en die goed te doen. 

Andrea is coördinator van het Poor Family project. Doel hiervan is om gezinnen te ondersteunen ten 

einde ze zelf het hoofd boven water kunnen houden. Sommige gezinnen ontvangen geld. Andere 

gezinnen die niet met geld om kunnen gaan, ontvangen spullen. 

Hiermee wordt voorkomen dat men geld uitgeeft aan drank of 

drugs. In totaal kunnen er 50 families geholpen worden en kunnen 

20 studenten gefinancierd worden voor hun studie. We stimuleren 

Andrea om ervaring en kennis van gezinnen die het programma 

hebben doorlopen, te delen met andere/nieuwe gezinnen.   

Een ander project is de Happy hart children club. Dit project werkt 

alleen met vrijwilligers. Twee keer per maand komen, op zaterdag, 

40 kinderen bij elkaar in Julia Home. Ze doen (sportieve) 

activiteiten, horen het Bijbelverhaal en krijgen een Bijbel mee.  

Aansluitend aan het ontbijt gaan we op stap. We bezoeken een 

Roma gezin. Modderige karrensporen brengen ons bij een krot, 

waar binnen in de kamer een moeder met haar vier kinderen 

woont. Een muffe warme lucht komt ons tegemoet. Een ruimte met twee bedden en hopen lompen. 

De armoede, uitzichtloosheid en troosteloze situatie zijn schrijnend om te zien. Tegelijk kunnen we 

een aantal kinderen erg blij maken met een kleurboek en wat stiften.  



We bezoeken ook de kleuterschool en de basisschool in dit dorpje. 

Daar staan we versteld van de creativiteit en passie van de leerkracht. 

Met weinig middelen weet ze op een liefdevolle manier kinderen 

structuur, liefde en de basis van onderwijs bij te brengen. Op onze 

vraag waarin ze concreet steun nodig heeft geeft ze als antwoord: een 

printer, een nieuw vloerkleed en een whiteboard. De eerste wens 

wordt ter plekke geregeld via één van onze 

contacten. Met elkaar beseffen we dat 

mensen uiteindelijk altijd het verschil maken. 

God zegent ons met diverse gaven die we 

mogen inzetten in Zijn Koninkrijk. Na het 

bezoek aan de beide scholen brengen we nog 

een kort bezoek aan een ander Roma gezin waarna we teruggaan naar Julia 

Home voor een lunch. 

Na de lunch een rondleiding door Julia Home (CE House). We ontmoeten 

Isabella. Een slim meisje, wat thuis door middel van het kijken YouTube 

filmpjes de Engelse taal heeft aangeleerd. Zo'n meisje heeft perspectief 

nodig... hoe kunnen we haar helpen? We onderzoeken de mogelijkheid om juist zulke kinderen extra 

uit te dagen en te steunen. Timi, de vrouw van Sandor helpt hierbij. 

In het tweede deel van de middag bezoeken we de stad Oradea. Hoogtepunt is het bezoek aan de 

grote synagoge. De Neologe Synagoge in Oradea is de op één na grootste synagoge van Europa. Rond 

18.00 uur gaan we naar restaurant Allegria waar we een maaltijd hebben met Istvan Visky en Sandor. 

Istvan is pastor in ‘het getto van Oradea’, gevangenispastor en 

eindverantwoordelijk voor de projecten van Julia Home. We 

hebben goede gesprekken, waaruit blijkt dat de ontwikkelingen in 

Roemenië niet stil staan. De wereld veranderd. God blijft echter 

dezelfde en Hij is dagelijks aanwezig met Zijn Woord en Heilige 

Geest. We ervaren met elkaar dat de Heilige Geest in ons midden 

is en elkaar als broeders aan elkaar verbindt. We hebben goede 

gesprekken over de wijze waarop onze goede God werkzaam is in 

Roemenië en hoe we groei zien van Gods Koninkrijk. God zorgt 

voor groei. Groei zit in eerste instantie in de diepte. Omvang komt vanzelf wel. Het is God die waakt 

over Zijn kerk. Istvan zal in april naar Nederland te komen. Op D.V. woensdag 12 april hoopt hij in 

Ridderkerk te zijn. 

Woensdag 12 oktober 2022 | Oradea – Tirgu Mures 
Na een verkwikkende nachtrust en een stevig ontbijt pakken we onze koffers in. Vandaag staat een 

reisdag gepland. Bestemming Tirgu Mures. We nemen afscheid van Sandor en danken hem voor de 

gastvrijheid.  

Jan is driver of the day. En na een voorspoedige reis komen we om 15.30 uur aan bij het CE House in 

Tirgu Mures. We worden hartelijk ontvangen door Katalin Gyűjtő. Om 18.00 uur hebben we een 

ontmoeting met de coördinatoren van de verschillende projecten:  

Szabo R. Istvan: is algemeen manager van alle CE-projecten in Roemenië.  



Tünde Takacs - Dorcas home (CE): een opvangtehuis voor 9 
kinderen.  
Gabriëlla Belényesi (Gaby) – Philothea Club (CE): 
Jeugdevangelisatie en educatie. Drugs, seks, preventie.  
Bea Hodos – Granny project (CE): Ondersteuning en 
evangelisatie van 140 ouderen in Tirgu Mures. 
Zsolt Gyűjtő– Zsolt runt een drietal kleding- en 
tweedehandsspullenwinkels (CE). 
Katalin Gyűjtő: zij is de directeur van het CE-huis en stuurt 
alle activiteiten aan.  

Ook ontmoeten we hier: 

Sandra & Attila Fekete – kindertehuis in Abod welke opvang biedt aan 12 kinderen. Stichting Roki. 
Istvan Adorian - kindertehuis Lydia Home in Tirgu Mures: hier worden 8 kinderen opgevangen. 
 
Gedurende de avond hebben we goede gesprekken en kunnen we in alle rust vragen naar de noden 

en zorgen die er zijn voor ieder project. De gesprekken bespreken we met z’n vieren na. De dag erna, 

op donderdag, zullen we namelijk alle projecten bezoeken en zo kunnen we rustig spreken over en 

besluiten wat we specifiek extra ondersteunen met financiële middelen. 

Donderdag 13 oktober 2022 | Tirgu Mures en omgeving 
We beginnen de dag met een stevig ontbijt in het CE House. Raymond en 

Ed genieten van de lokale lekkernij Palento. Een maïspap met kaas en 

zure room.  

Na het ontbijt hebben we een kort overleg met de verschillende 

projectcoördinatoren van de CE-projecten. Daarna gaan we op pad. Ons 

doel is om vandaag alle projecten te bezoeken in Tirgu Mures en 

omgeving. We beginnen met een bezoek aan één van de winkels met 

tweedehandskleding. Hier komt ook een groot gedeelte van de kleding 

terecht welke maandelijks wordt ingezameld in de Ridderkerks 

gemeenten. We bespreken met Zsolt, die verantwoordelijk is voor de 

winkel, op welke wijze hij werkt aan 

een toekomstbestendig en aansluitend aanbod.  

We brengen een bezoek aan Lydia Home: 16 kinderen worden 

hier opgevangen. We bespreken de financiële situatie. 

Geldinkomsten vanuit de sponsoren en de staat drogen op. 

Tegelijkertijd groeit de vraag naar opvang. Istvan Adorian zoekt 

naar mogelijkheden voor meer geld. De begroting van een 

kinderhuis als Lydia Home is rond de €100.000,- per jaar. 

Iedereen wil wel kinderen helpen maar er moeten ook gewoon 

salarissen betaald worden. Uit dit bezoek nemen we mee dat we 

goed willen bespreken wat nu de echte reden is dat de inkomsten teruglopen. En hoe verhouden we 

ons als stichting Tabitha tot deze ontwikkeling. Een goed onderwerp om over te spreken als we terug 

zijn in Nederland. Concrete vragen voor ondersteuning is er op het gebied van de aanschaf van 

(nieuw) meubilair voor de kamers en ook het loodgieterswerk moet vervangen worden.  

We bezoeken Philotea Club: Gaby zwaait hier de scepter. Ze straalt warmte, enthousiasme en passie 

uit voor de jongeren die haar plek midden in de stad bezoeken. Een veilige plek voor jongeren. Het 

doel van Gabriëlla is om een sterk team te bouwen. Om dat te kunnen zijn er twee extra 



medewerkers nodig. Elke week is ze met haar team aan het werk 

voor 12 tot 14-jarige jongeren. Een preventieprogramma voor 

allerlei soorten van verslaving. Gameverslaving en online pesten 

neemt toe. Tijdens en na de Coronapandemie zijn jongeren meer 

gaan gamen. Het schoolsysteem is slecht en niet toereikend om 

leerling te begeleiden. Ze zijn zeer gedemotiveerd. Jongeren 

steunen en stimuleren is voornaamste taak. Daarbij wordt ook een 

vorm van pastorale steun en zielenzorg geboden.  

Aansluitend bezoeken we Dorcas Home. De plek waar Tünde zich 

dagelijks met haar team inzet voor de kinderen. Tijdens de lunch 

ontmoeten we Monica. Een meisje van 17 jaar oud. Haar droom 

is om als bakker te werken. Ze kan echter de opleiding niet 

volgen, omdat ze Hongaars spreekt. De opleiding is alleen in het 

Roemeens en dat moet je spreken. Dromen worden zo 

geblokkeerd. We eten met vijf jongeren. Allemaal hebben ze 

hun dromen: huizen kunnen bouwen voor arme gezinnen, een 

nagelstudio beginnen of arts worden. Kinderen zonder ouders, 

die hier met warmte en liefde begeleid worden. We bekijken in 

het huis de kamer van Mândra, 17 jaar. Haar naam betekent 

trots en mooi. Ze woont hier al een aantal jaren. Vier jaar 

geleden woonde ze hier al en waren er veel zorgen om haar 

lichamelijke en geestelijke welzijn. Nu gaat het goed met haar.  

Als laatste project bezoeken we Abod. Hier runt de Nederlandse Sandra 

Fekete kindertehuis Kerub. Twaalf kinderen met verschillende 

achtergronden vinden een plek vol liefde en aandacht in dit kleine 

bergdorpje. Hier ontmoeten we ook de Zutphense Sanne. Zij is drie 

maanden lang als vrijwilliger hier aan de slag. In 'the middle of nowhere' 

dienen in het Koninkrijk van God. Een bewonderenswaardige en 

moedige meid. We delen stickervellen en kleurboeken uit aan de 

kinderen. Ze genieten van de aandacht en kleine cadeautjes.  

We sluiten de dag af met een maaltijd samen met Arpad Szabo. Hij 

woont in het kleine dorpje Corunca. Hij is predikant en vrijwilliger bij 

‘Bonus pastor’. De contacten met hem vanuit Tabitha zijn er al jarenlang. 

We hebben goede gesprekken over het leven in Roemenië en de activiteiten van 

broeder Arpad in het werken onder verslaafde medemensen. We lezen met 

elkaar de geschiedenis van de Barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. We mogen 

onze God dienen in Zijn Koninkrijk met onze daden. Niet in de eerste plaats met 

woorden. Het motortje van onze werken is geloof. Zo bouwt de Heere ook hier 

ter plekke Zijn Koninkrijk.  Na een lange en intensieve dag komen we omstreeks 

22.30 uur weer aan bij het CE House om de nacht door te brengen.  

Vrijdag 14 oktober 2022 | Tirgu Mures – Valea lui Mihai 
De dag begint met een goed ontbijt waarna we aansluitend de vrachtwagen 

opvangen die deze week vol met kleding vanuit Ridderkerk is vertrokken. Zo 

zien we exact waar de kleding terechtkomt en kunnen we ook aan deze kant 

van dit proces een handje meehelpen bij het lossen van de vracht.  



Na een kop koffie nemen we afscheid van de mensen van het CE 

House en vertrekken we richting Valea lui Mihai. 

Eindbestemming van de dag.  

Rond 16.30 uur komen we aan bij Areke Wigmans. Een oase in 

het Romadorp. Hier worden iedere werkdag 43 kinderen in 

liefde opgevangen en ontvangen ze ondersteunend onderwijs. 

Kinderen met gedragsproblemen en allerhande 

ondersteuningsvragen. Areke heeft de filosofie...eerst Jezus en 

dan de rest. Dat is merkbaar in haar handelen en spreken! 

Eten, energie en salarissen zijn momenteel de duurste uitgaven. 

Hier worstelt Areke dagelijks mee. Vertrouwen, gehoorzamen 

en luisteren. God voorop laten gaan en hem niet inhalen. Dat is 

we vooral leren uit het verhaal van Areke en haar roeping naar dit deel van Gods koninkrijk. 

In de avond hebben we met elkaar een maaltijd.  

Zaterdag 15 oktober 2022 | Valea lui Mihai – Jármi – Mátészalka – Valea lui Mihai 
We ontbijten waarna we aansluitend een paar klusjes voor Areke doen.  

Rond 11.15 uur vertrekken we naar Hongarije. Hier brengen we een bezoek aan Tibor Evesi en zijn 

gemeenteleden. Zij zijn onder leiding van voorganger Viktor Poskor in februari gevlucht uit Oekraïne 

i.v.m. de oorlog daar.  

Om 12 uur (lokale tijd) komen we aan in het dorp Jármi. We worden ontvangen door Tibor Evesi, zijn 

vrouw en vier kinderen. Even later voegt zich voorganger Viktor Poskor bij ons. Viktor vertelt ons 

over het leven in Oekraïne. Angst en spanning bepalen daar het leven. Hier in Hongarije kunnen de 

gezinnen uit de gemeente een nieuw leven opbouwen. 

We brengen een bezoek aan Levente en Marianna Bagu met hun drie zonen. Ze hebben een heerlijke 

maaltijd voor ons klaargemaakt. Een bewijs van dank voor de steun 

die is ontvangen in maart jl. De actie welke in Ridderkerk is 

gehouden heeft deze gezinnen een bijzonder goede steun in de rug 

gegeven. Alle gezinnen hebben inmiddels een eigen woonplek. 

We ontmoeten 8 jongeren van de gemeente die iedere zaterdag 

onder leiding van de pastor bij elkaar komen. Wat ze doen is het 

zingen van liederen en het bespreken van onderwerpen die hen 

bezighouden. Deze week is het thema: hoe kunnen we sterk zijn in 

Jezus in het leven? De jongeren hebben het moeilijk. Uit je huis en 

dorp weg en een nieuw bestaan opbouwen is zwaar. Nieuwe school, 

nieuw land en een nieuwe omgeving. Met elkaar kracht halen uit je 

geloof, dat is wat ze doen. Samen zingen we Psalm 134. Het bindt 

ons samen om met elkaar God de dank en lof te brengen en elkaar 

de zegen van onze goede God toe te wensen. 

Sandor en Birgitta Kerics ontvangen ons aansluitend in de keuken van hun huis. Hier spreken we ook 

6 andere gemeenteleden. Zij vertellen ons over wat ze hebben meegemaakt bij hun vlucht uit 

Oekraïne en delen hun verlangen en verdriet met ons. Het raakt ons als een oudere vrouw in tranen 

vertelt over haar verdriet. Wat is er toch veel verdriet, maar wat zorgt God toch goed voor Zijn 

gemeente. Hem komt de dank en lof toe. We nemen afscheid en vertrekken weer naar Roemenië 

waar we vanavond zullen koken voor onze gastvrouw Areke. Onderweg kopen we nog even wat 

handgereedschap, zodat we wat kleine klusjes kunnen doen. 

We brengen de avond in alle rust door bij Areke thuis. 



Zondag 16 oktober | Valea lui Mihai 
De zondag start met een lekker geroosterd broodje aan de ontbijttafel van Areke. Daarna lopen we 

naar de kerk van de baptistengemeente in Valea lui Mihai. De Roma Baptista Gyülekezet. En kleine 

gemeente waar we als stichting Tabitha nauw bij betrokken zijn. De ontvangst is hartelijk. Het zingen 

en bidden met elkaar is indrukwekkend. Verschillende gemeenteleden getuigen met woorden of een 

lied en maken op die manier hun Heere Christus groot. De uiting van het geloof is vol van emoties en 

wat theatraler als we gewend zijn. De openheid en 

kwetsbaarheid waarmee gemeenteleden hun geloof 

belijden is verrijkend! 

Namens stichting Tabitha brengt Ed de groeten over van 

de Ridderkerkse gemeenschap. Hij leest uit Psalm 134 

waarna we de gemeente ook deze psalm toezingen. 

Aansluitend zingt de gemeente psalm 134 in hun eigen 

‘berijming’: Kom prijs de Heer… 

De preek van pastor Filep Szilàrd gaat over 2 Korinthe 4 

vanaf vers 15 t/m 2 Korinthe 5 vers 10. Leven met 

Christus. De gemeente wordt opgeroepen om niet naar 

buitenkant te kijken maar navolgers te zijn van Christus. 

Ons huis is in de hemel! De dingen die we niet zien zijn 

eeuwig. Een preek vol aanmoedigingen. Na ruim twee uur 

is de dienst ten einde en nemen we afscheid van de 

gemeenteleden.  

Na een eenvoudige lunch maken we een wandeling door Valea lui 

Mihai. In de namiddag brengen we een bezoek aan de kerk van pastor 

Andras Szabo. Op het terrein van deze kerk ontwikkelt Areke in 

samenwerking met Andras een kampeerplek voor de kinderen uit het 

Rekab huis van Areke. De gezamenlijke wens en het gebed is om in de 

toekomst op deze plek ook vakantiebijbelwerk te kunnen doen. 

Douche, keuken en toiletten zijn al gebouwd. In het voorjaar van 2023 

wordt er een locatie gebouwd om te overnachten. De bedden daarvoor 

komen morgen, 17 oktober, al aan. Ook dit stukje werk wordt in geloof 

en verwachting gedaan.  

Thuisgekomen koken Ed en Raymond een lekkere pasta. De avond 

brengen we door aan de keukentafel waarbij we met elkaar spreken over hoe de Heere werkt in en 

door het leven van ons mensen.  

Maandag 17 oktober | Valea Lui Mihai – Debrecen – Eindhoven – 

Ridderkerk  
De laatste dag van onze reis is aangebroken. Na het ontbijt nemen we 

afscheid van Areke en vetrekken we naar de luchthaven van Debrecen. Na een 

voorspoedige reis komen we rond 17.00 uur aan in Ridderkerk. We zien terug 

op mooie dagen waarin we de voortgang van het werk hebben kunnen zien. 

De effecten van onze steun hebben kunnen ervaren en nieuwe plannen en 

projecten hebben kunnen bespreken. Soli Deo Gloria! 

  

Oktober 2022, 

Jan Bahlman 
Raymond Schrik 

Ed van Ingen 
Pieter Beens 


