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Frits de Romph, bestuurslid 
 
Verontschuldigingen? 
 
Het gebeurde in Padureni, tijdens de viering van het 
Heilig Avondmaal. Het was de vierde maal dat na 
een lange periode het Avondmaal bediend werd. 
Het is daar de gewoonte dat dit voorafgaand aan de 
eigenlijke dienst plaats vind, er waren slechts 
enkele gemeenteleden aanwezig. Het was allemaal 
heel eenvoudig en sober, maar voor mij was deze 
viering van het Heilig Avondmaal wel het meest 
indrukwekkende wat ik daar meegemaakt heb.  
 
Vele gedachten gingen door mij heen toen ik daar 
zat tussen deze verweerde en getekende mensen, 
die zich in veel gevallen economisch gezien in een 
uitzichtloze situatie bevinden.   
 
Ik moest denken aan een gedeelte uit de Bijbel 
(Lucas 14:15-24) waar de uitnodiging er is voor de 
maaltijd. En dat de een na de ander zich 
verontschuldigde want de een zei "Ik heb een akker 
gekocht" en een ander "Ik heb 5 span ossen ...." 
etc.  Wat een confrontatie! En dan komt ook de 
vraag naar ons. Zijn er bij ons ook van die obstakels 
die wij gebruiken om de nodiging af te wijzen? 
Misschien is het wel zo dat wij veel meer onze 
verontschuldigingen hebben om de nodiging af te 
wijzen en niet te komen, dan deze mensen  die daar 
naast mij zaten in de kerk?  
 
Met deze gedachte keek ik weer naar deze 
verweerde en getekende mensen in de kerk die 
daar zeker niet in hun de zondagse kleren zaten, 
want die hebben die meesten niet.  
 

Mijn ervaring was, dat we in dat kerkje van Padureni meer 
ontvangen dan dat we er brengen. 
 
Frits de Romph, Bodegraven 

 
Concert 5 mei 
Op DV 5 mei  aanvang 20.00 uur zal er een 
bevrijdingsconcert plaats vinden in de Hervormde kerk te 
Bodegraven. Tijdens dit  concert zullen de koren Con 
Forza en Jong Forza uit Woerden o.l.v. Bert Mol het 
hoofdprogramma verzorgen. Ook zal er een solist(e) of 
een ensemble te beluisteren zijn.  
 

 
Hervormde kerk te Bodegraven. 

 
De kosten worden gesponsord door 
www.vandertoorn.visgilde.nl uit Bodegraven en  
www.deromphopticiens.nl uit Waddinxveen. Onze 
voorzitter Ds.M. Messemaker zal de meditatie verzorgen. 
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan 
het werk van de  “Vereniging vrienden van Padureni”.  
 

Uno Animo 
Voor het tweede jaar ging onze voorzitter in de 
Voorjaarsvakantie voor in een vakantiedienst van de 
reisorganisatie www.unoanimo.net De collecte was voor 
onze vereniging bestemd en leverde ruim €500,- op. Ook 
in de komende zomer mag er in Frankrijk weer voor de 
vereniging gecollecteerd worden. We zijn blij met deze 
‘samenwerking’!  
 
 
 
 

http://www.vandertoorn.visgilde.nl/
http://www.deromphopticiens.nl/
http://www.unoanimo.net/


 
Op ongedachte plaatsen en ongedachte momenten 
doet Hij Zijn wonderlijke werk door Zijn Woord en 
Geest. We zijn steeds dankbaar dat er in Nederland 
mensen met een bewogen hart dit werk willen 
steunen. 
 
Ds. M.Messemaker, Woudenberg 

Sponsortocht 
“Hike and Bike for Padureni” 
 

Op 4 en 5 september 2015 willen we ten bate van 
het nieuwe verenigingsgebouw in Padureni een 
sponsortocht organiseren. Wandelend of met de 
racefiets gaan we de afstand tussen Oud-Beijerland 
en Woudenberg afleggen. 

 
De wandelaars beginnen op vrijdag 4 september in 
Oud-Beijerland en hopen in twee dagen de afstand 
naar Woudenberg af te leggen. In de buurt van 
Schoonhoven en Groot Ammers zal overnacht 
worden. De totale afstand van deze wandeltocht is 
90km.  Er is ook een mogelijkheid om deze 
wandeltocht voor de helft af te leggen . 

 
Op zaterdag 5 september volgt er een fietstocht. 
Vanuit Woudenberg zal een groep racefietsers de 
afstand naar Oud-Beijerland v.v. gaan afleggen. Een 
rit van 200km. Op zaterdagmiddag zullen de 
wandelaars en fietsers ongeveer tegelijk in 
Woudenberg arriveren. 
 
Aanmelden voor de fietstocht en wandeltocht kan 
door een mailtje te sturen naar 
vriendenvanpadureni@solcon.nl. Verdere info zal 
volgen op de website en de Facebookpagina van de 
vereniging en door een extra nieuwsbrief. 
 
De sportieve coaching en begeleiding van de 
wandeling zal plaatsvinden door Liesbeth Terdu; een 
ervaren vierdaagse loopster. De fietstocht staat 
onder leiding van een geoefende en ervaren 
racefietsgroep uit Woudenberg, die al vele 
toertochten op zijn naam heeft staan (o.a. Cycle for 
Hope). 
 

Van de voorzitter 

 
 

In de afgelopen periode zijn we als vereniging erg actief 
geweest. Dat had uiteraard alles te maken met de 
Winterhulp die we elk jaar in Padureni geven. Met 
name het hout waarvoor we als vereniging zorgen, 
geeft de mensen veel steun in de rug en letterlijke 
warmte. Maar ook de jaarlijkse voedselhulp is een 
welkome aanvulling voor de straatarme bevolking. 
 
Tegelijk  mag het werk in Gods koninkrijk volop 
doorgang vinden. Daar zijn we God dankbaar voor. 
Zondag aan zondag vult de kleine Padureense kerk zich 
met dorpsbewoners, die hun heil en hulp bij de HEERE 
zoeken. Maar ook op doordeweekse dagen vindt er 
elke ochtend Bijbelstudie in de kerk plaats, waar 
verschillende gemeenteleden trouw op af komen.  

 
Bijbelstudie in Padereni 
 

Omdat  de kerk te klein wordt om de hele gemeente te 
herbergen, hebben we als vereniging besloten om 
naast de kerk een klein verenigingsgebouw te gaan 
realiseren. Op zondag kan hier dan kinderoppas 
gehouden worden voor de allerkleinsten. Dit zal meer 
ruimte en meer rust in de kerkdiensten geven. Maar 
ook voor de toenemende doordeweekse activiteiten is 
een verenigingsgebouw in toenemende mate nodig 
 
Het komend jaar zal voor onze vereniging dan voor een 
groot deel in het teken staan van de realisering van het 
verenigingsgebouw. Om daarvoor gelden bij elkaar te 
krijgen, hopen we verschillende activiteiten te 
organiseren, zoals een concert op 5 mei en een 
sponsortocht op 4 en 5 september. We zijn dankbaar 
dat het werk in Padureni steeds voortgang mag 
hebben. We mogen met eigen ogen zien, dat de HEERE 
het werk zegent.  
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Tenslotte 
Help ons helpen, daarmee  zijn  we geëindigd in de 
laatste nieuwsbrief van vorig jaar. Wel dat heeft u 
gedaan, waarvoor dank. Als u dat met een blij hart 
gedaan heeft , mag u weten dat de Heere u liefheeft. 
Ook dit jaar gaan we door met diaconale 
ondersteuning en het realiseren van projecten die tot 
opbouw van de Christelijke gemeente mogen dienen. 
We hopen dat u ook dit jaar weer zal besluiten om 
mee te helpen. In de eerste plaats door uw gebed 
maar ook door uw financiële bijdrage. 
 
Ontvangt een hartelijke groet,  
namens het bestuur. 
 
De secretaris 
Bert van der Kuijl 

Werkbezoek december 2014 
Afgelopen december bracht ds. Messemaker met een 
drietal andere vrienden van onze vereniging een bezoek 
aan Roemenië. We stelden ons o.a. op de hoogte van 
wijze waarop de uitdeling van de voedselhulp in het werk 
gaat. Ook werden bezoeken gebracht aan verschillende 
families in Padureni, Babele en Ghimpati. Daarbij stuitten 
we regelmatig op zeer schrijnende situaties, waarin we 
als vereniging iets proberen te betekenen.  

 
Typisch Roma huisje in Babele 
 

Op zondag ging de voorzitter voor in de kerkdiensten. Dat 
waren zeer zegenrijke momenten!  
 

 
kerkdienst in Babele 
 
Daarnaast vonden er ook uitgebreide gesprekken plaats 
met onze pastor Petru Mircea en de voorzitter van de 
synode ds. Botgros over het vele werk dat er te doen is. 
Ook hier spraken we over dingen waarin we als 
vereniging iets kunnen betekenen. Uit de gesprekken 
blijkt, dat de nood vaak veel groter is dan de hulp die we 
ooit kunnen bieden.   
 
We waren blij te zien, dat er veel goed werk mag worden 
gedaan en dat de hulp ook daadwerkelijk bij de mensen 
aankomt. In het bijzonder zijn we dankbaar voor het 
voortgaande werk van de HEERE. Pastor Petru Mircea 
verzet veel werk en weet met de (muzikale) gaven die hij 
heeft, de mensen te bereiken.  
 
 
 

Colofon 
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Facebook:   www.facebook.com/vriendenvanpadureni 
Twitter:       @padureni 
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