NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - JULI 2007

Wat is er gebeurd sinds november 2006?

Januari: Toen we in januari in Roemenië waren hebben we veel dingen rond

om het huis Casa Speranta gedaan en geregeld. Zoals de Sobâ [soobe] (houtkachel) die was jaren lang niet gebruikt. Toen we hout gingen stoken
kwam het door alle voegen heen. Er is maar
één man in het dorp die weet hoe deze kachels
gerepareerd moeten worden. We hebben veel
gesproken met Leontina, afspraken gemaakt
over het reilen en zeilen in Casa Speranţa [sperantsa]. Maar we hebben ook naar de toekomst
gekeken: Leontina wilde trouwen en haar zoon
Cristi zou in februari ook bij haar komen wonen.
Het leek allemaal voorspoedig te gaan.

Februari: In februari hebben we een transsport verstuurd met hulpgoederen,

materiaal voor de klussenweek in mei en privé spullen van ons zelf.
Maart: 8 maart is onze kleinzoon Joeri geboren!

April: Eind april zijn we weer naar Roemenië geweest voor o.a. de klussen week. Bij aankomst bleek de helft van het transsport gestolen te zijn. En
Leontina vertrokken naar Italië. De kinderen had ze achter gelaten bij haar
toekomstige echtgenoot.

Mei: De klussen week was wederom een succes, de stemming zat er goed in
en er zijn bergen werk verzet. Zeven klussers uit Nederland
hebben zich ingezet om zoveel mogelijk werk te
verrichten. We hebben een keuken gehad, die is
geplaatst. Elektriciteit is vernieuwd! Een houten
voorgevel in één van de containers. Kleine reparaties gelast aan de containers en, de containers
zijn prachtig geschilderd. Een aantal klussers
zijn tot de conclusie gekomen dat ze verborgen
talenten hadden!

De minder leuke gebeurtenissen

In de periode van mei zijn we ook meerdere keren bestolen in Casa Speranta.
Soms dagen achter elkaar misten we dingen en geld. Dat gaf een onveilig en
naar gevoel.
Andrea en Cristi, de kinderen van Leontina, gingen nauwelijks naar school. Ze
werden daar niet op gewezen of gestimuleerd. Ook zijn we achter andere intieme zaken gekomen, die we moeilijk kunnen verwoorden op papier: Ernstig
genoeg om Leontina te dwingen terug te komen uit Italië.
In de tweede helft van mei was Tineke met Frank Vos (stichting SOK) in Roemenië. Stichting SOK is de eigenaar van het Casa Speranţa. SOK heeft dit huis
gekocht om Leontina en haar kinderen onderdak te geven. Omdat er veel is
ontspoord, moesten we rond de tafel gaan zitten hoe we met elkaar dit weer
op de rails zouden krijgen. Met de pijnlijke uitkomst dat Leontina niet meer in
het huis wil wonen en met haar kinderen naar Italië wil. Omdat we veel van
deze mensen houden, is het moeilijk om ze op deze wijze los te moeten laten.

Ik wil Uw woord belijden
Schijnen om mij heen.
Maar help mij eerst
Echt te leven voor U.
En als het goed gaat, Heer,
Behoed mij dan voor eigenroem
Want wat ik wil
Is enkel eer en glorie voor U.
Oorspronkelijke tekst: Keith Green, “Lord ,You ‘re beautiful”

deel...
Zijn tiende
Tijdens de klussenweek had
Tony, een kleine helper, alle
restjes elektriciteitsdraad van de
grond geraapt. Aan het eind van
de week had hij er een bundeltje
van gemaakt en in de kachel
gestopt. Zo kon het plastic er
van af smelten en bleef er koper
over. Toen hij en twee andere
kinderen zaterdag mee mochten
naar de stad om boodschappen te doen heeft hij zijn koper
ingeleverd. Thuis heeft Tony
werkelijk niets, het gezin is erg
arm. Toen we bij de markt aan
kwamen gaf hij als eerste een
zwerfster ruim geld en van het
geld dat overbleef trakteerde hij
ons op aardbeien. Hij gaf niet
zijn tiende,
maar hield
zelf zijn
tiende
en dat
verdween
in zijn
maag.

foto...
Zomaar een

De rotary...

Frank had de Rotary uit Goes en RC Gravesend & Meopham (Engeland) uitgenodigd om projecten van SOK te bezoeken. Deze twee afdelingen van de

het gewone leven in popesţi.
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Rotary hebben meerdere projecten gesponsord.
Zo konden ze bekijken waar hun geld gebleven was,
maar we konden ze ook laten zien waar geld nodig
is. Ik zag tegen deze dagen op, maar ik heb er ook
van genoten. In Popesti zijn we bij de containers
geweest en met één kleine groep door de wijk koffie gedronken in Casa Speranta en een rondleiding
door het huis.
Doordat ik meerder malen heb kunnen getuigen
werd ik herinnerd hoe schatrijk ik zelf ben!

orden...
zo is het gew

Een maandje bezinning

Juni: Tijd voor bezinning, er is zoveel gebeurd en we willen kijken wat hier de
bedoeling van is. We zoeken hier Gods wijsheid in.

Wat er komen gaat!

Juli en Augustus: Het zomerprogramma heeft als thema: Alles heeft zijn
tijd. Tellen van 1 tot 12, leren klokkijken, op tijd komen, God heeft de aarde
geschapen in 7 dagen, spelletjes op tijd. En met het eindfeest krijgt elk gezin
een klok.
Deze zomer willen voor het eerst een excursie organiseren. De meeste kinderen zijn nog nooit het dorp uit geweest. We willen graag naar de dierentuin in
Oradea. We hopen dat we dit kunnen realiseren.
We krijgen bezoek van de gospelgroep 4REAL. Zij zullen optreden tussen de
containers, dat zal een spetterend concert worden. Het zou mooi zijn als het
dorp leegloopt en naar de containers komt. Om bijvoorbeeld de excursie door
te laten gaan hebben we uw financiële hulp nodig.
Aan het eind van dit jaar hopen we te verhuizen naar Popesti om ons te vestigen in Casa Speranta. Continuïteit en liefde lijken nu het belangrijkste. Om
de kinderen te motiveren om naar school te gaan, naar elkaar om te zien, de
hygiëne, de opvang na school, contact en binding met de kinderen. We zetten
door om de dingen waar we ons al zo lang voor inzetten en kijken wat deze
continuïteit voor uitwerking zal hebben.
En hopen zo te groeien naar een sociaal centrum voor de zigeuners. Op dit
moment wonen we bij Bas en Krista in huis, dit is een onderdeel van het voorbereiden van vertrek.

De voorgevel...

De zijkant...

Vind u ze niet prachtig
geworden? Alle klussers
bedankt!

foto...
Zomaar een

Gebedspunten

Wilt u ons gedenken in uw gebeden?
We zijn dankbaar dat zo veel mensen met ons meeleven. Dat is een 		
geweldige bemoediging!
We zijn ook dankbaar voor de geweldige plek Casa Speranta.
Wilt u voor ons bidden dat we alle dingen die we onder ogen hebben
gehad zullen verwerken en dat we er van zullen leren.
We hebben veel wijsheid en inzicht nodig. Maar ook vrijmoedigheid
(Handelingen 4:29).
Herman heeft longontsteking gehad en knapt heel langzaam op. Hij 		
heeft nog weinig energie.
We voelen ons dikwijls in onze relatie aangevallen op de momenten
dat we samen sterk moeten staan. Wilt u daarvoor bidden?

We danken u voor het lezen van de vernieuwde nieuwsbrief. Henk Wever zal
voortaan onze nieuwsbrief in elkaar sleutelen. Bedankt Henk!
Hartelijke groeten,
Herman en Tineke Verheij
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Een jongetje uit het dorp.

s weten...
Laat het on
Als u de nieuwsbrief niet
meer wilt ontvangen.
Als u de nieuwsbrief per
e-mail/post wilt ontvangen.
Als u voor iemand persoonlijk wilt bidden.

ail
Stuur een m

koningskinderen@orange.nl
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