NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - APRIL 2008

Beste Mensen...
Heel hartelijk bedankt voor jullie steun: lieve post, gebed, financiële en mentale steun.
We hebben een heftige tijd achter de rug. Hierbij hadden we u hard nodig. In
januari waren we even in Nederland voor de begrafenis van Ruud (met Ruud
zijn we 20 jaar verbonden in Jezus). In maart was er een gepland bezoek aan
Nederland voor onder andere presentaties, vergaderingen en een operatie aan
Tineke’s linkerhand. De operatie is niet door gegaan.
We waren 13 dagen terug in Roemenië, toen Tineke’s moeder overleed. En ook
hier in Popesti is het leven turbulent. Wat een rijkdom te weten dat God ons
draagt dag in dag uit!
Toen we in januari terug waren in Nederland,
voor de begrafenis van Ruud, zijn ons zoveel
envelopjes met geld toegestopt dat we precies
onze reis konden betalen. Er was niet teveel en
niet te weinig gegeven!!!
Ondanks dat het verdrietig was, was het ook
een goede week in Nederland. We werden erg
opgebouwd en bemoedigd. Bovendien kregen
we de middelen om een auto te kopen. We zijn
dan ook met de auto terug naar Roemenië gegaan. We kwamen in Roemenië
aan met exportkentekens en dat bleek een grote tegenvaller. We moesten €
3.500 betalen om de auto in te voeren. En die hadden we niet, dus ging de auto
de garage in. We mochten er niet mee rijden. Gelukkig kregen we na veel geduld en frustraties de mogelijkheden om dit alles in orde te maken. We mochten vrijdag 28 maart in de auto rijden! Niet wetende, dat we drie dagen later,
halsoverkop naar Nederland zouden moeten. Tineke’s moeder, die al lange tijd
ziek was, was toch heel onverwachts overleden.

2 Het moet u tot grote blijdschap
stemmen, broeders en zusters, als
u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw
geloof op de proef wordt gesteld,
leidt dat tot standvastigheid.
4 Als die standvastigheid ook
daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder
enige tekortkoming.
Jacobus 1:2-4

Eindelijk...
Ook ons geduld wordt beloond
met een wc en een douche. Op
dit moment wordt er hard gewerkt aan twee badkamers. Een
voor de gasten en een voor ons
zelf. We kunnen dan de kinderen
uit de wijk bij ons laten douchen
en vrij maken van ongedierte.
Zelf verlangen we ook naar alle
toiletgelegenheden!

Speciaal onderwijs

In Popesti is een school voor kinderen met leerproblemen of een licht verstandelijke handicap. We krijgen steeds meer te maken met deze school. Veel van
de kinderen uit de zigeunerbuurt gaan naar deze school. De kinderen krijgen
maaltijden op school. Er zijn kleine klasjes, dus er is extra aandacht. Regelmatig zijn we op school om een nieuw kind aan te melden of soms gewoon
om interesse te tonen naar de kinderen. De school heeft ons gevraagd om de
kinderen thuis te bezoeken. Kinderen blijven snel een paar weken thuis. Vaak
om een simpele reden. Bijvoorbeeld omdat ze vlooien of luizen hebben, of
geen schone kleren. De bedoeling is dat wij de leerkrachten helpen om deze
problemen op te lossen.

foto...
Zomaar een

Voorjaar

We hebben al dagen gehad met 23 graden De
zomer komt er aan! Dat betekent ook dat er een
hoop werk te doen is op het land. En dat is voor
ons allemaal nieuw. We vinden het erg leuk
en genieten van de tuinbonen die al boven de
grond staan.

We raken ook al aardig thuis in een Baptistengemeente in Popesti. En dan bedoelen we niet alleen op de zondag. We leren steeds
meer mensen kennen die met ons mee willen denken en bidden. We stimuleren de kinderen uit de wijk ook om naar de zondagschool te gaan.

Groene vingers!
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Donita en Gaby

Wij zijn op zoek naar mensen die Donita en Gaby financieel willen ondersteunen. Donita en Gaby zijn twee zusjes met verschillende vaders. Hun moeder is
10 jaar geleden weggegaan en nooit meer teruggekomen. Donita is 13 jaar en
Gaby is 11 jaar. Voorheen was de een bij de ene oma en de ander bij de andere
oma. Nu er een oma overleden was, had Donita geen dak boven haar hoofd.
Ondertussen slaapt ze nu bij een tante.
U moet zich voorstellen dat deze mensen geen financiële middelen hebben.
Bovendien is er een fout gemaakt bij de aangifte van de zusjes, waardoor
er maar 1 recht heeft op kinderbijslag. Ze delen dit samen, maar het is net
genoeg om van te eten. Dus er is geen mogelijkheid om kleding, schoenen,
tandarts, school en de dokter te betalen. We helpen ze zoveel mogelijk, maar
hebben niet alle middelen.

Bine ai venit!

Voor de mensen die gezegd hebben om deze zomer naar ons toe te komen,
jullie zijn van harte welkom in Casa Speranta! Wij willen alleen graag weten
wanneer u komt. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Dus als u al een datum
weet, graag even mailen naar: koningskinderen@orange.nl
Mocht u ook interesse hebben om naar ons toe te komen, er is voor iedereen
iets. U kunt ons helpen, maar u kunt ook heerlijk vakantie houden. In beide
gevallen bent u welkom!

Wat zijn jouw gaven en talenten?

Voor het zomerprogramma zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen.
Waar ben jij goed in?
De kinderen in Roemenië hebben drie maanden zomervakantie.
Dat is erg lang als je niets hebt om jezelf te
vermaken.
Kom je ons helpen? Mail ons en stel je vragen!
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Zomaar een

Genieten van het weer

Pasen!

27 en 28 april is het in Roemenië
Pasen. Dat Pasen meer is dan
eitje tik en een extra vrije dag
hopen we de komende tijd met
de kinderen te delen. Voor de
tieners draaien we een film over
het leven van Jezus. En met de
jonge kinderen houden we een
paasmaaltijd.
Neem eens een kijkje op de
website!
www.koningskinderen.info
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Gebedspunten

Wilt u ons gedenken in uw gebeden?
Wij danken God voor de mogelijkheden die we krijgen voor de be
voorechte positie die we dagelijks ervaren. En voor de mensen die op
ons pad komen.
Wij vragen u gebed voor wijsheid in tegenslag en beproevingen.
Dat we evenwicht vinden in werk en onze relatie.

Dat we rust vinden als dat nodig is. Ons leven hier is soms nogal
turbulent.
We danken u voor het lezen van de nieuwsbrief en wensen u Gods onmisbare
zegen.
Hartelijke groeten Herman en Tineke Verheij
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Op transport!

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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