NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - VOORJAAR 2012

Lieve mensen,

Hierbij een nieuwsbrief vanuit Alphen aan de Rijn.
Toen we onze laatste nieuwsbrief schreven in november 2011 hadden we
geen flauw idee van wat ons allemaal boven het hoofd zou hangen. In een
bijgaand schrijven van het bestuur heeft u kunnen lezen van de brand die er
gewoed heeft op 19 november. Deze brand heeft het atelier, de aangrenzende
kamers en de opslag verwoest. Alleen kale muren bleven staan.
De kinderen kwamen direct de volgende dag om ‘gewoon’ door te gaan. In
eerste instantie gingen we daar in mee, maar rond de kerstdagen konden we
niet meer improviseren. Onze energie
raakte op en elke dag beseften we meer wat we
kwijt waren geraakt. Het waren niet alleen de
materiële zaken die we verloren hadden, maar
ook alle liefde en enthousiasme die we er in
hadden gestopt. Bijna alles was weg… bijna
alles. Want de hoop en het vertrouwen hebben
we behouden!

Bestolen

In december gebeurde er nog meer wat ons
leven op zijn kop zette: we werden bestolen
door iemand die al onze liefde en aandacht
had gekregen. We probeerden dit met elkaar
op te lossen. Helaas was dit niet meer mogelijk
toen er in het dorp leugens over ons werden
verteld en de politie ingeschakeld werd. Gelukkig is het gesust en is het vertrouwen terug
gewonnen. Toch heeft het ons diep geraakt en
een wond veroorzaakt.

Kerst

Het was moeilijk om het kerstfeest te vieren zoals we gewend waren met de
kinderen. We raakten leeg en hadden geen ruimte om een viering te houden.
Toch hebben we in de keuken kerst gevierd met zo’n 35 kinderen. We kregen
een gift om alle kinderen naar de kapper te laten
gaan. Dat was een groot succes! In een slaapkamer hebben we een kapsalon gemaakt waar
een echte kapper de hele dag heeft geknipt. Er
waren kinderen bij die nog nooit naar een kapper waren geweest; het was dus ook spannend.
Maar een zeer geslaagde dag!

Puinruimen

Ondertussen waren we nog steeds aan het puinruimen en bekijken wat er
behouden kon blijven. De verzekeringen waren lastig en aan het touwtrekken.
Dit kostte ook erg veel energie.
Toen al het puin weg was en alles was opgeruimd, zijn we 26 januari jl. naar
Nederland gegaan. Na een week Nederland kwamen we erachter hoe moe
we waren en hoe weinig we echt verwerkt hadden. Daar hebben we met hulp
hard aan gewerkt.
We genieten enorm van de kleinkinderen en dat geeft geweldige afleiding en
energie.

13. Wat u in onze brieven leest en eruit begrijpt, hebben we ook precies zo bedoeld . Ik hoop
dat u eens ten volle zult
begrijpen 14 wat u al
gedeeltelijk begrepen hebt,
namelijk dat u op de dag
van onze Heere Jezus trots
op ons kunt zijn , zoals
wij op u.
Corinthiërs 2

Materiaal

Door de brand is er veel
materiaal verloren gegaan,
zoals bijv. alle tenten voor
het zomerkamp. Door dit
bekend te maken hebben we
ook al weer andere tenten
gekregen en kunnen we toch
zomerkampen draaien. Nu
nog luchtbedden…..

Dorine

Dorine komt de hele zomervakantie naar Popesti en zal
weer op haar plek stralen.
Ze gaat weer aan de slag met
haar koor en zal tijdens het
zomerkamp haar kookkunsten laten proeven!

Klussenweek

Ook is er, zoals elk jaar, de
klussenweek in de eerste
week van mei. Dit jaar is er
extra veel werk. Een groep
enthousiaste klussers staat
te popelen om aan de slag te
gaan!
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Nu is het maart en kijken we uit om weer terug te gaan naar Popesti, maar
we moeten nog wel het een en ander afronden. We hebben een vliegticket
gekocht om tweede Paasdag weer terug te gaan naar Popesti. We kijken vol
verwachting uit naar Popesti in het voorjaar!

Zomerkampen

De voorbereidingen voor de zomerkampen zijn al weer in volle gang! De
zomerkampen voor de kinderen van Popesti vallen dit jaar samen met de
Nederlandse jongerenweken. Op deze manier hebben we veel leiding en dus
veel aandacht voor de kinderen. Inmiddels is dit een terugkomend evenement
geworden dat bij de kinderen in Popesti werkt als een vitamine waar ze de
hele winter mee kunnen doen. Bijna dagelijks worden herinneringen van het
afgelopen jaar opgehaald, maar ook wordt er gefantaseerd over wat er komen
gaat. De kinderen in Popesti kijken ernaar uit!

We vragen u te blijven bidden voor ons en voor de kinderen van Popesti.
Hartelijke groeten

Herman en Tineke Verheij-Bos

12 We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op
ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat
voorstaan in plaats van op innerlijke. 13 Zijn we in extase, dan is het voor God;
zijn we bij zinnen, dan is het voor u. 14 Wat ons drijft is de liefde van Christus,
omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven (2 Corinthiërs 5)

n

e
Ver zekering

We hebben te horen gekregen dat de opstalverzekering niet uitkeert. Dit is een
enorme tegenslag. Toch hebben we er vertrouwen in, dat
dit nog kan veranderen door
een proces aan te gaan met
de Roemeense verzekeringsmaatschappij. De Nederlandse inboedelverzekering heeft
wel uitgekeerd. Ondertussen
is de aannemer begonnen
met een nieuw dak. Dat
wordt prachtig! Herman is
met Wim Pont terug geweest
naar Popesti om te kijken wat
de vorderingen waren van de
aannemer en zij kwamen na
5 dagen erg enthousiast weer
terug.
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