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“Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar ”

Romeinen 12:5

Beste vrienden,
We zijn dankbaar voor wat wij dit jaar, tezamen met de Samaritaanse vrouwen, hebben mogen doen in Bulgarije.
Het is en blijft hartverwarmend om mensen in armoede praktische hulp te kunnen bieden.
Voor uw bijdrage, mede waardoor dit werk kan blijven plaatsvinden, danken we u zeer!
Groot nieuws dit jaar was uiteraard de uitzending van Foka van de Beek, die voor zes (!)
jaar namens het GZB, in Bulgarije werkzaam is. In deze rondzendbrief geven we haar alle
ruimte voor haar ervaringen, opgedaan grotendeels in samenwerking met de
Samaritaanse vrouwen.
Hulpgoederen. Reisverslag Jan en Herma van der Klis
Van 17 juli tot 5 augustus zijn Jan en Herma naar Bulgarije geweest. Jan schrijft het volgende:
“Ik kwam met mijn bus en geleende aanhanger (van Gospelkoor Onderweg Almelo) in Bulgarije (Varna) de 19e aan
en de 20ste kwam ik in Kableshkovo, waar ik de lading uit de bus en
de aanhanger uitgeladen heb met hulp van anderen. Aanhanger
aldaar achter gelaten en met de bus door naar Rudnik. Ook daar
nog een klein deel uitgeladen in het opgeknapte kerkje. Daarna met
Natalia naar Burgas gereden waar ik bij haar bleef logeren omdat
het appartement nog niet beschikbaar was. De 21ste kwam ook
Herma aan op Burgas airport. Samen zijn we vertrokken naar het
appartement in Pomorie. De dagen erna zijn we op bezoek geweest
bij diverse huisgemeentes, zoals Rhazitsa, Goritsa, Stratsin en
Poroij. In Poroij was ook een doopdienst, waar ik 9 personen mocht
dopen. Het was een indrukwekkende dienst. We zijn ook nog naar
de huisgemeente in Ravna Gora geweest. Deze kerk is in een
caravan op een heuvel. Zondagmorgen zijn we naar het kerkje in
Rudnik geweest. Ook daar mocht ik de evangelie-boodschap
brengen en met Herma samen een paar liederen met gitaar zingen.
Na 9 dagen was het weer tijd om afscheid te nemen van de
Samaritaanse vrouwen en weer op de terugreis te gaan van Bulgarije naar Nederland. Deze reis was in totaal 5680
km heen en terug. Een lange reis, maar het was ‘t meer dan waard. We zijn dankbaar dat we ook op deze reis in
Bulgarije weer voor vele mensen tot zegen mochten zijn, door het bezoeken van de huisgemeentes,
samenkomsten die we hebben gehouden en hulpgoederen die we konden laten verdelen onder de allerarmsten,
groot en klein. Zo mochten we de huisgemeentes bemoedigen, ondersteunen en helpen”.
Evangelisatie. Verslag van Foka van de Beek
“Intussen woon ik nu al ruim vier maanden in Burgas. Bij mijn aankomst hier werd ik zeer hartelijk ontvangen
door Natalia en Maria, een van de andere Samaritaanse vrouwen. Van tevoren vond ik het best spannend, want ik
kende Natalia helemaal niet, maar zou de komende jaren wel intensief met haar moeten samenwerken. Wat als
het niet zo klikken…? De mensen van TRUD hadden al gezegd,
dat ik daar niet bang voor hoefde te zijn. En ze hadden
helemaal gelijk! Natalia is zo vol van geloof, liefde en
zorgzaamheid. Ik voelde me gelijk thuis bij haar. En in de
afgelopen maanden stond ze ook steeds klaar, als er iets
geregeld moest worden, zoals de huisvesting en mijn
verblijfsvergunning.
Geen moeite is haar te veel. Ook hebben we onderweg naar
de dorpen fijne geloofsgesprekken en deelt ze haar zorgen
rond de vrouwen (armoede, vrouwen die geslagen worden
door hun man omdat ze Christen zijn geworden enz.).
Mooi was, dat al heel snel toen ik in Burgas aangekomen was,
Jan en Herma van TRUD ruim een week hier waren. Samen
met hen en Natalia hebben we meerdere dorpen bezocht en
daar Avondmaal gevierd. Ook was er een doopdienst waar
Jan v.d. Klis (5de van rechts), Foka v.d. Beek (3de
meerdere mensen uit verschillende dorpen gedoopt werden.
van rechts) en Herma v.d. Klis (2de van rechts)
Een grote vreugde voor hen – en natuurlijk ook voor ons. Door
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de hartelijkheid van alle broeders en zusters hier voelde ik me gauw thuis. Het is mooi om samen te zijn, naar
Gods Woord te luisteren, samen te bidden en het geloof te delen.
Het enige struikelblok is de taal…… Ik leer elke dag bij, maar Bulgaars is geen eenvoudige taal, dus het kost
nog veel moeite. Gelukkig vertaalt Natalia alles. Maar ik hoop dat ik het zelf ook snel onder de knie krijg.
Binnenkort willen we weer een (tweedaagse) conferentie organiseren voor de mensen uit de dorpen. Daar kijken
ze echt naar uit… Mensen verlangen echt naar een stuk geloofsverdieping, bemoediging en de ontmoeting met de
Christenen uit de andere dorpen
Een hartelijke groet van alle broeders en zusters hier. En vooral: Gods zegen! ”.
Kleding. Verslag vanuit Garrelsweer
Wat was het gezellig! Een lekker bakje koffie in de huiskamer van mevrouw Bouma in Garrelsweer (Groningen).
Ze is al ruim de tachtig gepasseerd maar bruist nog van energie
en ze heeft een missie: samen met nog een aantal oudere dames
wordt baby- en kinderkleding gebreid en gehaakt voor de
allerarmsten in oost Europa.
Mevr. Bouma, die dit ook vele jaren deed voor de kinderen in
Nepal, helpt sinds twee jaar met haar dames stichting TRUD.
De dames breien behalve truitjes, vestjes en sokjes in de
prachtigste kleuren ook nog bijpassende shawls, mutsjes en
wantjes voor als het heel koud wordt in de winter. En koud wordt
het in Bulgarije, Roemenië en overige Oost-Europese landen.
Mevr. Bouma hoopt zich nog lang in te zetten voor de kinderen
en ze vertelt dat zij en de andere dames zich bevoorrecht voelen
dat ze dit mogen doen. De kinderen liggen haar na aan het hart,
dat is duidelijk te zien. Enthousiast vertelt ze dat er nog een lieve dame prachtige dekentjes heeft gehaakt en ook
die mogen we meenemen. Met maar liefst negen grote tassen vol komen we weer terug in Almelo waar Jan van
de Klis zich erover ontfermt om de kleding uit te delen in verschillende landen in Oost-Europa.
Hartelijke groet, Agnes de Lange
Sponsorkinderen
Het gaat goed met de sponsorkinderen. We mochten acht van de negen
kinderen ontmoeten op de basisschool in Kableshkovo. Daar krijgen de kinderen
een warme maaltijd op school en schoolbenodigdheden voor het hele jaar,
evenals gymkleding en rugtas indien nodig. Inmiddels heeft een van de
sponsorkinderen de school met succes afgerond en is een nieuw kindje (het
tiende!) aangemeld. Voor dit meisje is een sponsor gevonden waar we dankbaar
voor zijn, maar we hoorden via Natalia van de Samaritaanse vrouwen dat er
meer kinderen in extreme armoede leven. Mogelijk komen er meer aanvragen
voor sponsors. We vertrouwen erop dat God ons hierin zal leiden om ook dan
hulp te kunnen bieden.
Financiën
Uw sponsorgelden zijn ook dit jaar weer ten volle benut: zo zijn er
voedselpakketten rond Pasen (50 stuks, € 1.000) én rond Kerst (150 stuks, €
3.000) uitgedeeld aan de allerarmsten, is er kleding en schoeisel (een bestelbus + aanhanger vol, transport €
1.400) verdeeld, hebben we een 1-daagse conferentie georganiseerd voor versterking van de onderlinge banden
tussen de dorpen(€ 1.000), is Natalia voorzien in haar levensonderhoud (€ 2.500), hebben we het kerkje in Rudnik
technisch laten opknappen (€ 500), etc. etc. En, zoals bekend, de gelden voor de sponsorkinderen (10 kinderen
ontvangen schoolbenodigdheden plus een warme maaltijd, € 3.200) worden volledig gescheiden van de gelden
voor de overige programmapunten.
De dorpsgemeentes in Bulgarije danken u hiervoor! En natuurlijk hopen en bidden we, dat wij ook in 2020
bovenstaande activiteiten kunnen continueren.
Beste lezer,
Steun ons met uw gebed of doneer uw gift op bankrekening NL98 RABO 0301 3808 80 t.n.v. Stichting TRUD
Bulgarije, zodat we ook in 2020 deze mensen kunnen helpen met voedselhulp, kindersponsoring en hulpgoederen
en hen te bemoedigen in woord en gebed.
Bij voorbaat een heel hartelijk dank!
Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,
Rob de Lange, voorzitter
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