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      Ds M.Messemaker 

 
Kerstdrukte-Kerstrust 
 
En Zijn rust zal heerlijk zijn 
Jesaja 11 vers 10b 
 
Voor veel mensen is de decembermaand een meer 
dan drukke tijd. Zeker rond de kerstdagen is er enorm 
veel drukte in kerk, gezin en daarbuiten. Niet voor 
niets heet de laatste maand van het jaar: ‘de drukke 
decembermaand’. Iedereen lijkt druk te zijn.  
Schrijnend genoeg staat deze drukte in schril contrast 
met de drukte die veel mensen in Oost-Europa 
ervaren. Zij zijn in deze wintermaanden druk met 
overleven. De felle kou in combinatie met slechte 
huisvesting maakt dat mensen het druk hebben met 
zichzelf en hun gezinnen warm te houden. 
Voor rijk en arm is het echter van het grootste belang 
om te midden van alle drukte te leren, wat de komst 
van de Heere Jezus te betekenen heeft. Jesaja zegt 
dat de Heiland komt om rust te geven. Heeft de 
Heere dat zelf ook niet onderstreept tijdens zijn 
rondwandeling op aarde? ‘Komt tot Mij, allen die 
vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’.  
Jesaja noemt dat een rust die heerlijk is, omdat het 
de zalige rust voor het hart is.  
 
Een rust die de zondaar ervan overtuigt, dat de 
schuld en zonde verzoend zijn door het Lam. Wie dat 
ontdekt en gelooft, krijgt echt rust.  De kerkvader  
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 Augustinus zei: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt 
in God.’ Ik hoop en bid dat  we dit Kerstfeest anno 2014 
mogen ervaren! 
 
Ds Messemaker 
Woudenberg 

 
Van de voorzitter 
In de afgelopen tijd zijn we als vereniging op vele 
terreinen actief geweest. Door de komst van de winter 
hebben we weer veel werk verzet om de allerarmsten 
van Padureni van brandhout te kunnen voorzien. In 
totaal hebben we als vereniging voor maar liefst 26 
(paarden) karrenvrachten stookhout gezorgd.  

 
                                        Een karrenvracht stookhout 

 
Ook zijn er in de afgelopen tijd talloze voedseluitdelingen 
geweest. Mede dankzij de pallets conserven die we van 
HAK hadden kregen en door de Stichting Voor Verre 
Vrienden in Padureni waren bezorgd, kon dit in ruime 
mate plaatsvinden. De dankbaarheid onder de bevolking 
is hiervoor groot. 
 
 

http://www.vriendenvanpadureni.nl/


 Mede dankzij de vele betrokkenen in Nederland 
mogen en kunnen we veel goed werk doen.  
 

 
Het Heilig Avondmaal in Padureni 
 

Juist in deze decembermaand, waarin we in de regel 
heel goed voor onszelf zorgen, hopen we dat we als  
vereniging ook mogen ‘profiteren’ van de 
vrijgevigheid voor onze naaste in nood. Zodoende 
kunnen we blijvend de broodnodige hulp blijven 
geven. Bovenal hopen we dat dit werk een vaste plek 
mag hebben in de voorbede. 
 
De voorzitter 
Ds.M.Messemaker  

 
Mededelingen: 

In november heeft een kleine delegatie van het 
bestuur een werkbezoek afgelegd in Padureni. Het 
hoofddoel van dit bezoek was, evalueren hoe het 
gaat met de evangelist en het vele diaconale werk 
dat hij mag doen en de inventarisatie van de plannen 
voor o.a. volgende jaar.  
 
Verder was het goed om onze betrokkenheid te laten 
blijken bij de mensen in Padureni e.o., door er 
gewoon voor hen te zijn. Tijdens dit bezoek heeft ons 
bestuurslid Frits de Romph tevens opticien  bij 
http://deromphopticiens.nl/   een aantal brillen 
afgeleverd. Het was geweldig om te zien dat mensen 
weer gewoon konden lezen. 

 
                                         Een bril wordt afgeleverd. 

 

 
   Conserven worden afgeleverd bij een zieke vrouw met 5 kinderen. 

 
Verder is onze pastor Petru Mircea heel druk in de 
gemeente. Naast de kerkelijke gemeente in Padureni, 
dient hij ook in de kleine gemeenten van Ghimpati en 
Babele. Met name in deze wintertijd komt er veel op 
hem af. Vanwege de ellendige winterse omstandigheden 
wordt er vaker een beroep op hem gedaan.  
 

 
                               Straatje in Padureni na een fikse regenbui 
 

Vorig jaar is onze broeder in de gemeente begonnen 
met doordeweekse bijeenkomsten met Bijbelstudie en 
gebed bij de mensen thuis. Het was verheugend om te 
horen dat deze bijeenkomsten inmiddels ook voortgang 
hebben als pastor Mircea andere verplichtingen heeft.  
Zo bouwt de HEERE zelf Zijn kerk en zorgt voor de 
voorgang van Zijn Woord 
 
Verwonderd en blij zijn we ook dat er in de gemeente 
van Padureni weer Heilig Avondmaal gevierd wordt. Vele 
jaren konden ze en wilden ze dat niet vieren. Dat heeft 
alles te maken met het feit dat zigeuners zich vaak te 
onwaardig voelen en vinden dat het Heilig Avondmaal 
hen niet toekomt. Lange tijd gold dat ook voor de 
bediening van de Heilige Doop. We zijn dankbaar dat de 
HEERE het werk van pastor Mircea zegent en er nu ook 
weer Heilig Avondmaal gevierd mag worden. We zien in 
dat alles de krachtige en genade hand des HEEREN. 
 
Van harte hopen we dat er velen zijn en blijven die de 
broeders en zusters in Padureni een warm hart 
toedragen.  

http://deromphopticiens.nl/


 

 

 
 
 

 

te gaan. Er zijn wel complicaties geweest na de 
operatie. Het laatste bericht is, dat het wat beter 
gaat met haar. Nogmaals dank aan de Heere en de 
donateurs die deze operatie mogelijk gemaakt 
hebben. Vanuit de zorgverzekering worden namelijk 
geen operaties vergoed, wel de ziekenhuisopname. 
 
Tenslotte 
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief dit jaar die u van 
ons ontvangt. Elk jaar hoop je dat het beter gaat met 
deze mensen die we bezoeken, maar we constateren 
steeds meer in Roemenië,dat de rijken rijker worden 
en de armen armer. De Bijbel leert ons dat we dit 
meer zullen gaan zien in de dagen voorafgaand aan 
Jezus wederkomst. Enfin als u het nieuws volgt dan 
hoef ik u niets te vertellen. Maar ik kan u zeggen dat 
het nooit went, die vaak wanhopige gezichten, het 
komt zo op je over, dat je hun laatste strohalm bent. 
Het krast in je ziel. Wij hopen dat ook u , juist zo rond 
de kerstdagen solidair zal zijn met deze mensen . De 
trouwe lezers van de nieuwsbrief en volgers op 
Facebook en twitter weten wat we doen , om de 
nood een beetje draaglijk te maken . Wij kunnen dit 
echter alleen met uw financiële hulp. Doe mee en 
breng een beetje licht in de duisternis van hun 
bestaan.  Help ons helpen. 
 
Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe. 
Ontvangt een hartelijke groet 
 
Namens het bestuur 
 
De secretaris 
Bert van der Kuijl  
 
 

 
 
 

 

Colofon 

Bestuur:                                                                                     

Voorzitter   Ds. M. Messemaker uit Woudenberg                     

Secretaris                 B van der Kuijl          uit Oud-Beijerland  

Penningmeester   B Oudshoorn            uit Oud-Beijerland                         

Lid                            F de Romph              uit Bodegraven                    

Lid                            C Brussaard              uit Oud-Beijerland 

Redactie nieuwsbrief: B van der Kuijl.                                           

 
Contact::   
 

E-mailadres:             
 vriendenvanpadureni@solcon.nl                             
 

Twitter :               
 @padureni                                                                     
 

Facebook   Groep : 
Thuisfront Vereniging  vrienden van Paduren    
 

Aanmelden bij de  beheerders van deze Facebook groep 
Dominee Messemaker of Bert Van der Kuijl 
                 

Postadres:                                                                                        
Klipper 144                                                                                        
3263 NB Oud-Beijerland 

 
 

We  hebben ook bloembollen (narcissen) laten planten 
de kerk. die we hadden meegekregen van Brussaard 
hoveniers http://www.brussaardhoveniers.nl/  uit Oud-
Beijerland. Dit hebben we door de mensen ter plaatse 
laten doen, dit om hun betrokkenheid te vergroten. Als 
dank hebben we ze allemaal een handje bloembollen 
meegegeven , zodat ze die ook thuis  kunnen planten en 
het een beetje fleur geeft in het voorjaar. 
 

 
       De bollen zijn in de grond gezet.. 

 
Ook hebben we de knuffeldieren die we hadden  
meegekregen van de Kidsbethelclub  , dit is een 
kinderclub, die zich richt in het kader van Evangelisatie  
op  kinderen buiten de kerk in  Oud –Beijerland,   
 

 
Alle kinderen in de kerk van Padureni en Babele kregen een knuffel 

 
uitgedeeld aan de kinderen in Padureni en Babele. 
http://www.kidsclubbethel.nl/  Wat een feest was dit, 
het bracht een stralende lach op het gezicht van deze 
kinderen.  
 
Meer actuele foto’s vindt u op onze website. 
www.vriendenvanpadureni.nl/actuelefotos.html 
 
Operatie Mimi 
Mimi , dochter van de evangelist, is inmiddels 
geopereerd , er is een tumor van 2 cm lang en 1 cm breed 
uit haar hoofd verwijderd. Dit was een zeer ingrijpende 
risicovolle operatie. Het bleek om een goedaardige tumor  
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