
NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - SEPTEMBER 2008

Hoe kostbaar is Uw liefde, God! 
In de schaduw van Uw vleugels 
schuilen de mensen, zij laven zich 
aan de overvloed van Uw huis, U 
lest hun dorst met een stroom van 
vreugden, want bij U is de bron 
van het leven, door Uw licht zien 
wij licht.
Psalm 36 vers 8, 9 en 10.

Lieve mensen,
Hier is weer een brief vanuit Popesti. In april stuurden we de laatste nieuws-
brief. Voor ons lijkt het wel meer dan een jaar geleden. We beleven namelijk 
zoveel, de tijd vliegt hier gewoon. We willen u allemaal hartelijk bedanken 
voor uw meeleven. Als we terug denken aan het voorjaar kunnen we niet 
bevatten dat er zoveel gebeurd is. Misschien dat het daarom zo lang geduurd 
heeft voor u deze nieuwsbrief heeft gekregen.
Als we u verwaarloosd hebben, dan spijt dat ons. Veel mensen hebben lang 
moeten wachten op een reactie van ons en in sommige gevallen hebben we 
helemaal nog niet gereageerd. Dit is geen onwil. Het werk hier heeft ons zo 
opgeslokt dat we dingen vergeten en het te druk hadden om op deze zaken te 
letten. We hebben weer het een en ander van onze zomerse belevenissen op 
papier gezet en hopen dat u het met plezier zult lezen. We houden er van om 
de positieve belevenissen te belichten. Dat neemt niet weg dat er heel veel din-
gen zijn die mislopen: mensonwaardige situaties, frustraties en tegenvallers. 
We delen graag met u de resultaten en het plezier van deze zomer. Tot slot zal 
in deze nieuwsbrief een greep uit het dagboek van Tineke worden opgeno-
men, zodat we u kunnen meenemen in ons dagelijks leven.

In oktober komen we naar Ne-
derland. Herman zegt zijn werk 
dan officieel op. Hij had immers 
een jaar onbetaald verlof. Omdat 
we alles voor een jaar hadden 
geregeld, moeten we nu alles 
voor langere tijd voor elkaar 
maken. We willen ook graag ons 
meer presenteren, meer vertel-
len over het werk wat we hier 
doen in Popesti. Zodat we een 
breder draagvlak krijgen. We 
blijven tot januari in Nederland 
om de decembermaand bij de 
familie te zijn.

Het werk gaat door...
Allereerst hadden we eind april/begin mei de 
klussenweek. De grootte van de groep en al 
het werk wat gedaan is, was overweldigend! 
Maar liefst voor 19 man werd elke dag de tafel 
gedekt. Er is hard gewerkt en het resultaat mag 
er zijn. Niet alles kon in korte tijd afgemaakt 
worden, maar Herman heeft de weken erna veel 
tot een eindresultaat gebracht. 
Begin juli zijn we samen een week op de Dorcas camping in Hongarije ge-
weest. Dat is hier anderhalf uur rijden vandaan. We hadden het hard nodig 
om even samen te zijn. Even proberen om niet te werken. We hebben ervan 
genoten!
De schoolvakantie begon hier in Popesti 13 juni en eindigt 15 september. Drie 
maanden geen ritme, maar veel verveling. Het programma bij de containers 
trok tussen de 40 en de 60 kinderen per keer. Eigelijk te veel kinderen voor 
ons twee. De kinderen hadden veel plezier en waren dankbaar. We zijn deze 
zomer door het alfabet heen gegaan. Elk deel van het programma behandelden 
we een nieuwe letter.
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Simone in het zwembad

Zomaar een foto...

Eén van de zomeractiviteiten is: logeren bij Her-
man en Tineke. Alle kinderen uit de wijk mogen 
een keer komen slapen, met alles wat daar bij 
komt kijken. Van te voren leggen we een nieuwe 
tandenborstel en een pyjama klaar op een 
schoon bed. 
Per keer komen er 5 of 6 kinderen. Eerst eten 
we om 5 uur patat. Allemaal tegelijk aan tafel 
gaan, is iets wat de kinderen niet kennen, maar waar ze wel enorm 
van genieten. Ze krijgen cola uit een wijnglas en er is een echt tafellaken! Daar-
na gaan ze allemaal onder de douche, pyjama aan en dan in een echt bed die 
helemaal schoon is. De grote kinderen willen nagels lakken en haren vlechten 
en de kleintjes kleuren of in bad spelen. En dat is alles! 
De meeste kinderen zijn gewend om met 2 of 3 in 1 bed te liggen. 

Het eten in de televisie

De zeephelling...

Zomaar een foto...

Naar Nederland
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Het circus, zwemmen en vlinders
Het circus in popesti...Met 60 kinderen zijn we 
naar het circus geweest. Kinderen uit de allerarmste 
gezinnen kregen de gelegenheid om met ons naar het 
circus te gaan. Een attractie voor deze kinderen om 
weer een jaar van na te genieten. Het voldeed lang niet 
aan de westerse maatstaven. De goochelaar was bijvoor-
beeld doorzichtig, maar de kinderen zaten ademloos en met open monden te 
kijken naar een hond die bleef zitten op een krukje. En naar een python die uit 
zijn mandje kwam. Het was een geslaagd uitje voor de kinderen! 
Zwemmen...Alle kinderen zijn een keer mee geweest om te gaan zwemmen. 
In groepjes van 5 tot 10 kinderen zijn we een dag naar het zwembad in de 
stad gegaan. Ze genoten met volle teugen en aan het eind van de dag waren ze 
helemaal schoon. Stapels brood gingen er door. Worst, tomaten, komkommer 
en jam waren niet aan te slepen. 
We hebben ook allemaal een placinta (een gerezen pannenkoek met kaas/
kool/of aardappel) op. En als slot kregen ze een ijsje. Jaren terug hadden we 
vaak moeilijkheden om met zigeunerkinderen naar het zwembad te gaan. 
Gelukkig gaat het nu een stuk beter. We lieten de kinderen netjes gedag zeggen 
tegen de caissière, met als gevolg dat we de volgende dag ‘Hollandse’ korting 
kregen. 
Vlinders...Herman legt een vlinderverzameling aan, omdat hij het erg leuk 

vindt. Ook doet hij het om de kinderen erbij te betrekken, zodat ze zich 
bewust worden van de alledaagse dingen van de natuur. 
Met een groepje kinderen in de tuin of in het bos praat 
hij dan over wat voor soort vlinders er zijn. Maar ook 
over hoe je ze vangt en hoe ze worden opgezet. Hoe mooi 
en teer een vlinder kan zijn. Dit heeft als gevolg dat er re-
gelmatig kinderen bij het hek staan: “Herman we hebben 
een vlinder voor je verzameling”. De grote verscheidenheid 
van kleur en soort brengt ons dan bij de schepping en de 

grootheid van God.

Het is dus maar vreemd om een bed voor jezelf te 
hebben. Er zijn kinderen die hun ogen uitkijken hoe 
het er allemaal aan toe gaat. Ook al is alles super 
simpel! Toen er twee kleine meisjes mij aan het 
helpen waren in de keuken riepen ze verbaasd naar 
buiten “Tineke zet het eten in de televisie”, terwijl 
ik het in de magnetron zette. 
Om 10 uur ‘s avonds komt iedereen zo’n beetje 
met de boodschap dat ze honger hebben. Dus 
halen we een brood tevoorschijn. We smeren deze 

dik met margarine. Zo zijn ze het gewend, maar als 
er dan ook nog chocoladepasta op mag gaat er een gejuich op! Na het 

brood eten vliegen de kussens ons om de oren en moet er nog even gedanst 
worden op de muziek van de tv. Als iedereen ligt te slapen, zitten wij nog even 
na te genieten van de uitspraken en het smullen aan tafel. De volgende morgen 
wil iedereen natuurlijk blijven, maar gaan ze (zonder dat wij iets zeggen) 
nadat ze hun kamer hebben geveegd en de bedden hebben opgemaakt, weer 
naar huis. Dat zoiets simpels zo’n feest kan zijn!

Tineke smeert broodjes

Zomaar 

De liefde doorgeven....
Met al deze situaties (logeren, het circus, zwembad en de vlinders) geven we 
de kinderen aandacht en liefde. Dat is wat de meeste kinderen niet krijgen. 
God geeft ons zoveel liefde. En dat mogen we allemaal door geven aan deze 
kinderen. We voelen ons bevoorrecht om deze opdracht te vervullen.
De kinderen van de zondagschool mochten mee met een kamp. Stichting Ko-
ningskinderen kon het mogelijk maken dat een aantal kinderen uit de zigeu-
nerwijk mee konden om een week te kamperen. En ze hebben genoten!!!! 

Op dit moment zijn we druk 
bezig om alle kinderen op school 
te krijgen. Er komt een hoop bij 
kijken om de kinderen met 

een sociale 
achterstand 
naar een 
speciale 
school te 

brengen. 
We hebben medewerking 

nodig van de overheid, maar ook 
van de psycholoog, neuroloog en 
van de huisartsen. Een enorm 

‘van het 
kastje naar 
de muur’ 
verhaal 
met stapels 
papieren en 
documenten 
(en een hele-
boel geduld).

“recht” op school...

We doen dan ook een oproep 
aan u. Bent u enthousiast over 
het werk in Popesti en wilt u een 
steentje bijdragen? 
Organiseer dan een bijeenkomst, 
dan komen wij naar u toe met 
een presentatie. En maken we 
er wat gezelligs van! Misschien 
is er een gelegenheid bij u in de 
gemeente, een vrouwenochtend, 
op school of gewoon bij u thuis. 
We hebben u nodig!

oproep....

13 december informatiedag 
Stichting Koningskinderen in 
Gebouw Ouverture in Alphen 
aan de Rijn.

Onder voorbehoud:
Klussenweek: 26 april tot 3 mei 
2009
Tienerkamp ‘De week van je 
leven’: 19 juli tot 30 juli 2009

voor de agenda

zomaar een foto...



Stichting koningskinderen | www.koningskinderen.info | derde Pagina

Als u de nieuwsbrief niet        
meer wilt ontvangen.
Als u de nieuwsbrief per 
e-mail/post wilt ontvangen.
Als u voor iemand persoon-
lijk wilt bidden.

Laat het ons weten...

koningskinderen@orange.nl
v/a 1 oktober 2008:
koningskinderenroemenie@
gmail.com

Stuur een mail

Stichting Koningskinderen, 
K.v.K.Rijnland nr. 28086714,

Fortisbank rekening nr. 
892.304.871 / Girorekening 

8828301

Alexandra, Januţ en Cristi

Clown Florin

Zomaar een foto...

Dagboek 4 augustus 2008
Het bericht dat Ximena ernstig ziek is, is ingeslagen als een bom. Ik was 
eigelijk meer onder de indruk van alle kinderen die gingen bidden in de kerk 
gisteravond. Ze is niet zomaar geliefd bij alle kinderen. Ik heb er in ieder geval 
niet goed van geslapen. We zijn om 6 uur opgestaan. Met de wetenschap dat 
het erg warm wordt overdag, kunnen we ‘s morgens vroeg actief zijn. De mor-
genstond heeft goud in de mond. 
We begonnen vanmorgen met een stuk uit Psalm 36: De zonde sust zijn ge-
weten in slaap (vers 3) en dat op maandagmorgen. Nu werd er hier wel een 
goddeloze bedoeld, maar het geweten is toch iets wat ik gemakkelijk probeer 
te verstoppen. Maar wat doen we met zo’n stemmetje. Ik wil maar zeggen, 
zo actief zijn we niet begonnen. Voor je het weet hebben we God een hoop te 
vertellen.
Het was de bedoeling dat Herman vandaag de hele dag ging klussen aan de 
badkamer. Dit om de laatste kleine dingetjes af te maken. Hij had er alles voor 
in huis gehaald. 
Om 10 uur hadden we een afspraak op school. Donita moest voor een com-
missie komen of ze toegelaten zou worden op school. Daarna zou Herman met 
Claudia (hoogzwanger) naar haar werk gaan om de verzekeringspapieren in 
orde te maken, zodat ze gratis kan bevallen in het ziekenhuis. 
Maar Claudia en Donita waren er al om 9 uur. Herman is toen eerst met Clau-
dia op stap geweest. Daarna begon hij met het verhaal van Donita: formulieren 
invullen, naar de dokter gaan voor een keuring en weer terug naar school. Net 
voordat Herman wilde vertrekken, stond Maria voor de deur met Gaby (een 
baby) op haar arm. Ze vertelde dat ze naar de dokter ging en dat ze zeerwaar-
schijnlijk naar het ziekenhuis moest. Vraag aan Herman was of hij mee wilde. 
Herman vroeg: “Maar waarom denk je dat je naar ziekenhuis moet?”. “Nou kijk 
maar”, zei Maria. En ze gooide het armpje van Gaby omhoog. Het hing slap en 
zag er gebroken uit. 
Herman gaf aan dat hij bezet was deze morgen. Hij gaf Maria geld om met de 
bus naar Marghita te reizen. Herman ging toen op pad en ik bleef thuis om aan 
de nieuwsbrief te werken. Ondertussen stond Catelien bij mij aan de deur. Hij 
vroeg of hij bij mij mocht zijn. Hij had een behuild gezicht, was vies en stonk. 
Cateliens moeder is erg ziek en kan de spanning in haar gezin vaak niet aan. 
Om die reden heb ik hem binnengelaten en onder de douche gezet. Binnen 10 
minuten stond hij te zingen onder de douche. 
Even later stond er een oudere vrouw aan de deur. Ze vroeg of ik wat te eten 
had, want ze had honger. Samen spraken we wat. Ze vertelde dat ze weinig had 
geslapen, omdat ze afgelopen nacht met het kind van Maria op haar armen 
had gezeten. De kleine had de hele nacht gehuild, vanwege de pijn.
Ik gaf haar wat te eten. Ook gaf ik haar zeep, want ze wilde zich wassen. Ze 
vroeg toen bescheiden om wat waspoeder. Ik keek naar haar en zag dat dat 
beslist geen luxe was. ze ging blij naar huis om aan het werk te gaan. 

Biddend verder gaan
Dankpunten: 
         Steeds meer openingen en medewerking bij de overheid.
         Samenwerking met de speciale school in Popesti.
         Een hechtere band met steeds meer kinderen.

Gebedspunten:
         Geduld wat betreft alle bureaucratie.
         Onze gezondheid en vermoeidheid.
         Een open hart voor de kinderen zodat zij Gods liefde leren kennen.

We danken u voor het lezen van de nieuwsbrief en groeten u vanuit het zon-
nige Popesti.  We wensen u Gods onmisbare zegen toe.

Herman en Tineke Verheij

Heimwee is....
Erwtensoep eten bij 35 
graden.

PS...



Lieve mensen,
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Catelien was onder de douche vandaan gekomen en was lief gaan spelen. Ik wilde graag aan de nieuws- en ge-
bedsbrief werken. Als hij zo zit te spelen moet dat toch kunnen, dacht ik. En ik ging dus weer vrolijk verder. 
Toen ging ik even naar de markt om groenten te kopen. Verder ben ik naar het postkantoor geweest om een pak-
ketje voor Joeri te posten. Ondertussen kreeg ik een berichtje van Herman: Het duurt allemaal erg lang, dus het 
duurt nog wel even voor ik er weer ben. Wil je voor me bidden? 
Als Herman vraagt of ik voor hem wil bidden, dan is het meestal voor geduld. En hij heeft al zoveel. 
Om 2 uur in de middag kwam Herman weer terug. Hij vertelde zijn verhaal van de hele ochtend en samen hebben 
we dat bij de Heer gebracht. Herman was ook Radu tegengekomen. Een gemeentelid uit de baptistengemeente in 
Popesti. Hij vroeg of Herman wilde helpen. Radu wil bij een oudere zuster een kachel maken, maar had daar hulp 
bij nodig. Verder moest bij twee zusters het dak gerepareerd worden. Herman stemde ermee in om te helpen. Ik 
dacht gelijk ‘Hoe kan dat nou? We hebben zelf al zoveel’.Maar het is Herman zijn pakkie an. 
Herman en ik spreken onze twijfels naar elkaar uit over het ongelukje van het breken van het armpje van Gaby. 
Herman ging daarna even op bed liggen om uit te rusten. Het is zo lekker dat hij gewoon midden op de dag in 
slaap kan komen. Daar ben ik dikwijls jaloers op. 
Ik heb geen kind aan Catelien; hij is heel rustig en valt zelfs ook even in slaap. Ik kruip achter de computer om 
een stuk te schrijven. Als Herman wakker wordt, gaat hij klussen in de badkamer. Om 6 uur komen er weer 
klanten om te douchen. Ik denk aan Catelien, die wel verdacht stil en rustig is. Ik vraag aan hem wanneer hij naar 
huis gaat. “Ik ga niet meer”, zegt hij. Ik zeg hem dat zijn moeder op hem wacht, dat ze hem al een tijdje niet heeft 
gezien. Hij zegt dat dat niet geeft. Ik vraag of zijn moeder vanmorgen boos op hem was. Dat geeft hij toe en hij 
vertelt erbij dat hij heel stout was.
‘Oeps, ik herberg een kind dat vlucht voor zijn boze moeder’, denk ik. Ik zeg tegen Catelien dat het dan tijd is om 
naar huis te gaan en dat hij moet zeggen dat het hem spijt. Daar gaat hij, de staart tussen zijn benen. Terwijl ik 
hem de poort uitlaat, komt Maria aanlopen met haar moeder en de kinderen. Het armpje van Gaby zit in het gips. 
Ze komt naar binnen, want ze wil met ons praten. Salonici, haar moeder heeft duidelijk gehuild. Eerst krijgen we 
een verhaal over het ziekenhuis te horen. Gaby’s armpje zit in het gips, maar ze moet morgen naar Oradea (daar 
is het kinderziekenhuis) omdat het een gecompliceerde breuk is. De röntgenfoto’s, die in een poezelig zakje zit-
ten, moeten dan mee. Ze vraagt of Herman mee wil gaan. Dat vindt hij goed, maar hij wil wel eens weten hoe het 
gebeurd is.
Wat blijkt? Het was dus al zaterdag gebroken. Ze had dit niet opgemerkt. Ze had wel gezien dat het dik geworden 
was, maar ze dacht dat hij door een wesp gestoken was. Goed, het was een heel verhaal. 
We hebben nog steeds onze twijfels hierover, maar we hebben geen duidelijkheid. We spraken af om de volgende 
ochtend om 7 uur te vertrekken. Dan zegt Maria dat er nog iets is. En plotseling barst ze in snikken uit. Ongelofe-
lijk wat deze vrouw allemaal door moet maken, dacht ik. Maar een gebroken armpje is toch niet zo erg? Maar er 
komt een heel ander verhaal. De politie is aan de deur geweest en er moet morgenochtend een groot bedrag aan 
geld betaald worden in Marghita. Ze vraagt of Herman kan helpen. 
We willen weten wat er aan de hand is en waarvoor er betaald moet worden. Het is moeilijk voor Maria om het 
duidelijk uit te leggen. We begrijpen dat haar zoon Romeo misschien in december iets gestolen heeft. Maar hij 
heeft het niet gedaan, zegt ze. En ze vertelt hoeveel ruzie er al over geweest is. Maar volgens de politie moet het 
geld betaald worden. Ze kan niet goed verwoorden welk geld betaald moet worden. 
Herman legt heel duidelijk en langzaam uit dat Romeo zelf verantwoordelijk is voor zijn daden en dat zij niet 
bang hoeft te zijn voor de politie. Maria zegt dat Romeo aan het werk is en dat de politie dan bij haar komt en 
haar gaat slaan. Ze is dus erg bang. Herman probeert op haar in te praten en het duurt een hele tijd voordat ze 
rustig accepteert, dat het Romeo zijn verantwoording is. En dat zij niet bang hoeft te zijn. 
Als ze de deur weer uit zijn, zijn we even met zijn tweeën. Ik ga bij Herman zitten om nog even over alles te pra-
ten. Als ik aan het eten begin, staan de eerste gasten voor de douche weer voor de deur. Ze komen alle 6 tegelijk. 
Eén voor één gaan ze douchen, dus de rest moet wat geduld opbrengen. Nou is geduld hier een toverwoord. Ik leg 
wat kleurplaten en spelletjes op tafel. Vanuit de douche wordt geroepen dat er weer luizenshampoo is. Gesmoes 
aan tafel, dat het wel heel goed uitkomt dat het er weer is. 
Ze zijn al snel uitgekleurd. Ze zien Herman zitten met de pruimenoogst van vandaag. En dan willen ze natuurlijk 
helpen met ontpitten. Allemaal krijgen ze een mes. Aangezien ze beter met een groot mes om kunnen gaan dan 
met papier en pen, gaat het ontpitten als een speer. Ze vragen of Herman Palenca maakt. Herman geeft aan dat hij 
pruimenjam maakt en dat hij niet weet hoe hij Palenca moet maken. Iedereen weet ons haarfijn uit te leggen hoe 
je dat maakt, want bij ieder thuis wordt het gestookt. 
Claudia die ook kwam om te douchen, wil graag een foto van haar dikke buik, want die heeft ze nog niet. Ze is 
over drie weken uitgerekend. Als iedereen de deur uitgebonjourd is, hebben we even tijd om samen aan de tafel 
te zitten. Het is dan half negen. Herman heeft nog energie genoeg om 40 potten pruimenjam te vullen. Ik wil graag 
even muziek luisteren. Ik ben nog steeds blij dat Dirk me attent heeft gemaakt op www.aanbidding.net. Voor het 
eerst lukt het om te bellen via MSN. Heerlijk! Ik ben er erg blij mee. Om half 12 is het tijd om te gaan slapen. Het is 
nog boven de 25 graden dus erg aanlokkelijk is het niet. Welterusten.


