
 

Bouwbrief nummer 1. 
In samenwerking met de BER-kerk in Roemenië hebben we  plannen ontwikkeld om te komen tot  uitbreiding van 
het kerkgebouw. Dit is noodzakelijk vanwege het toegenomen aantal kerkgangers en  activiteiten in deze arme 
Roma-gemeenschap zoals kinderoppas tijdens de zondagse dienst, het verzorgen van maaltijden aan de armen in 
Padureni tijdens de wintermaanden, kinderwerk, naschoolse opvang, kledingdistributie enzovoorts. De opbrengst 
van de sponsortocht ‘Hike & Bike for Padureni’ zal voor dit doel bestemd zijn. 
 
De kosten zullen naar verwachting plus minus  € 22.500, bedragen. 
Het  nieuwe ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de leiding van de BER-kerk, de Roemeense architect  en 
het bestuur van de Vereniging vrienden van Padureni. 

  

 
  
                    Bestaande situatie       Bestaande situatie plattegrond 
 

 
      
     Aanblik kerkzaal tijdens de dienst op zondag 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

Op de foto’s die nu volgen ziet u  schematisch weergegeven in de vorm van een artist impression hoe het ongeveer 
gaat worden en een plattegrond van de situatie na aanbouw. 
 
 

   
 
Situatie na verbouwing schematisch weergegeven            Plattegrond na verbouwing 

 
In de te bouwen ruimte is plaats voor een pantry waar eenvoudige maaltijden kunnen worden bereid. 
Er komt een multifunctionele ruimte, die o.a. bestemd is voor de kinderoppas. Ook zal er een opbergruimte in 
komen. In het bestaande gebouw zal bij de entree de toiletten worden gebouwd. 
 
 

 
         
    Getekende maquette door de architect situatie na verbouwing 



 

 

 
 

Tenslotte: 
Het leek ons goed om u op de hoogte te brengen van 
de activiteiten die er plaats vinden om de kerk in 
Padureni uit te breiden. De aanvragen van de diverse 
vergunningen, waaronder de Bouwvergunning is in 
volle gang. Zodra alles binnen is en er voldoende geld 
beschikbaar is kunnen we beginnen. We hopen dat 
ook dit werk onder de Roma’s in Padureni uw hart en 
interesse heeft en dat u ook financieel letterlijk uw 
steen(tje) zal bij dragen. Zoals geschreven in de 
aanhef zal de opbrengst van de Sponsortocht “Hike & 
Bike for Padureni” bestemd worden voor de bouw. 
 
Wij bidden om Gods zegen over deze plannen.  Het 
gaat om Zijn eer.  1 Kor 1 : 28 En het onaanzienlijke 
van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, 
en wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Dat 
geeft hoop ook voor de Roma’s in Padureni. 
 
Met vriendelijke groet 
De secretaris 
Bert van der Kuijl   

Geschiedenis: 
In 1990 vrij snel na de revolutie waarbij de dictator 
Ceausescue ten val werd gebracht, zijn de broeders van 
de BER-kerk gaan evangeliseren in de dorpen rondom de 
hoofdstad Boekarest. Zo zijn zij ook in Padureni 
terechtgekomen. De verhalen die we hiervan terughoren 
zijn dat de Heere een opwekking gaf onder de 
zigeunerbevolking . Het was als in de dagen van het 
Pinksterfeest, men ging van huis tot huis brood brekende 
en geestelijke liederen zingende. In 1991 is met hulp of 
door de Stichting Hulp Oost-Europa het huidige 
kerkgebouw gebouwd. Als ik goed ingelicht ben is er toen 
geen specifieke gemeente geweest die dit project 
financieel geadopteerd heeft. Wel is er een collecte 
geweest door de Christelijke Gereformeerde kerk te 
Sliedrecht voor de kerkbouw in Padureni. Bekend is 
verder dat de fam Schenau uit Sliedrecht hierbij een rol 
heeft vervuld. Ook is bekend dat er leden van Hervormd 
Bodegraven er in deze periode wat praktische hulp 
hebben geboden en dat Hervormde predikant C. den 
Boer heeft er in de begin jaren een aantal malen  
gepreekt.  Deze jonge Christelijke gemeente is in de jaren 
die achter ons liggen  ook aangevallen door de boze. 
Tweedracht en jaloezie zijn zaken die er voorkomen. Wat 
dat betreft is de situatie niet anders dan in Nederland. In 
2004 is in Padureni de kerk gescheurd. Een gedeelte is 
onder invloed van Amerikaanse charismatische predikers, 
die Roemenië ook ontdekt hadden overgegaan naar een 
Baptistenkerk. Dit doet nog steeds pijn in deze kleine 
gemeenschap. Ondanks alles bouwt God Zijn Kerk en 
staan Hem kerkmuren niet in de weg en zien we een 
opbloei van het geestelijk leven. De BER-kerk in Padureni 
bestaat op dit moment uit 21 gezinnen  van plus minus 
50 personen en dan nog zo’n 15 kinderen waarvan de 
ouders niet naar de kerk komen. Het gebouw groeit uit 
zijn voegen ook vanwege de toegenomen activiteiten die 
we als Vereniging doen, beter gezegd, laten doen onder 
de zeer arme Roma-bevolking. 
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