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“Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw”                                     Romeinen 15:2 

 

Beste vrienden, 

Zoals gewoonlijk medio het jaar, doen wij u de rondzendbrief toekomen met detail over het afgelopen halfjaar. 

Tezamen met de Samaritaanse vrouwen hebben we weer veel mogen doen in Bulgarije, en daar zijn we dankbaar 

voor. We hopen dat u, net als wij, Gods leiding mag herkennen, alsmede de vreugde en hoop die de Bulgaren 

daardoor mogen ervaren. Veel leesplezier toegewenst! 

 

Bestuur 

Op bestuurlijk nivo is het rustig. De vele activiteiten vergen uiteraard tijd en energie, maar de uitvoering daarvan 

verloopt voorspoedig. Leuk nieuwtje: onze penningmeester Erik Veneman hoopt in Augustus te trouwen!  

Wij realiseren ons dat al dit mooie werk door u, onze sponsors, mogelijk wordt 

gemaakt. Daar danken we u van harte voor. En met ons, al onze broeders en zusters 

in Bulgarije natuurlijk ook! We hopen dat u uw steun voor TRUD blijft geven, zodat 

onze medemensen in Bulgarije gesteund mogen blijven in Woord en daad. 

Onze ere-leden Maarten en Mieke Duiven waren in Februari 60 (!) jaar getrouwd! Zij hebben een mooi feest 

gegeven. Op hun verzoek zijn de geldelijke cadeau’s die ze mochten ontvangen, gedoneerd aan TRUD t.b.v 

voedselpakketten. Prachtig om te ervaren hoe betrokken zij zich blijven voelen. Onze dank voor hun passie en 

steun, is groot. 

  

Kindersponsoring 

Het kindersponsor programma loopt voortvarend. In totaal negen kinderen worden nu volledig gesponsord. Dankzij 

de sponsors krijgen deze kinderen een warme middag-maaltijd (“Een béste maaltijd !” zoals Natalia ons dat meldt), 

en zijn de ouders in staat om de diverse schoolbenodigdheden voor hun zoon/dochter aan te schaffen. 

We hopen dat de sponsors hun bijdrages continuëren zodat elk van deze kinderen de basisschool in Kableshkovo 

volledig kan doorlopen!  

Verderop in deze brief leest u meer over deze kinderen in ’t reisverslag van Rob & Agnes 

 

GZB 

Het overleg met het GZB (Gereformeerde Zendings Bond), dat we de afgelopen twee jaar hebben gevoerd, heeft 

geleid tot o.a. een hele zichtbare actie: Foka van de Beek wordt vanuit het GZB voor de 

duur van 6 jaar uitgezonden als evangeliste, naar Oost-Bulgarije ! 

Dit is voor ons méér dan gebeds-verhoring. Door Foka zal het evangelisatie-werk versterkt 

worden, verbreed en verdiept. We hadden uiteraard hiervóór de Samaritaanse Vrouwen 

gevraagd, hoe zij tegen een mogelijke samenwerking met ’t GZB aankijken. Hun antwoord was en is duidelijk: 

graag! Héél graag. Ondersteuning voor hun werk, theologische lering, studie-materiaal, aan álles is behoefte. 

Belangrijk te melden, is dat Foka in dienst is van het GZB. Haar levensonderhoud en alle zaken die benodigd zijn 

voor haar werkzaamheden worden volledig gefinancierd door ’t GZB, en door haar uitzendende gemeente in 

Nederland (de Vredeskerk, Veenendaal).  Verderop in deze brief vindt u een kort stukje over Foka.  

 
Van ons bestuurslid Jan vd Klis, onze drijvende kracht achter het hulpgoederen transport 

Dit jaar was een onzeker jaar voor Jan of hij weer naar Bulgarije zou kunnen gaan. Zijn gezondheid liet te wensen 

over. Gelukkig ging het met zijn gezondheid in ’t voorjaar weer beter, en heeft Jan in Maart een proef/hulpreis 

gemaakt naar Roemenië. Gelukkig ging dat goed en heeft hij in Mei nóg een hulpreis kunnen maken naar Tsjechië 

en Slowakije. In Juni heeft Jan, energiek als hij is, nóg een hulpreis naar Roemenië gepland! 

We zijn dankbaar dat Jan de komende maand ook weer energie en plannen heeft om naar Bularíje af te reizen, 

mét zijn bus en de aanhanger van gospelkoor Onderweg. De meeste kleding is al door hem in het afgelopen jaar 

gesorteerd, en transportklaar gemaakt. Hier wordt nog de laatste hand aan gelegd. 

Uiteraard wensen wij Jan en zijn vrouw Herma (die met ’t vliegtuig reist) een gezonde, goede en gezegende reis 

toe ! 

 

Voedselpakketten Jan 2019 

Begin dit jaar hebben we 150 voedselpakketten, met een totaal waarde van €3.000,- mogen uitdelen aan de meest 

hulpbehoevenden. Hier zijn de mensen zéér dankbaar voor; de winter in Bulgarije maakt ’t leven nog zwaarder dan 

het al is. De vraag naar voedselpakketten is groot, en komt elk jaar weer terug. We hopen en bidden dat u blijft 

doneren aan TRUD, opdat ook déze vorm van hulp geboden kan blijven. Wellicht ten overvloede: die pakketten 
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worden uitgedeeld aan de meest hulpbehoevenden; dat staat dus los van hun geloof, sexuele geaardheid of wat 

dan ook. Deze mensen hebben die hulp echt nodig. 

 

Vrouwen conferentie December 2018 

Op 17 december 2018 (net na de verschijning van de rondzendbrief Dec 2018) hebben we, samen met de 

Samaritaanse Vrouwen, een ééndaagse vrouwenconferentie georganiseerd. Het centrale thema was Mattheüs 

13:44 “Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker 

verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen 

en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker”.  

Doel van de conferentie was de onderlinge banden tussen de diverse, verspreide 

huisgemeenten, te versterken. Kennismaking, vriendschap, een veilige omgeving, 

lering en ook het vieren van het Heilig Avondmaal stonden daarvoor op de 

agenda. In totaal hebben zo’n 100 (!) vrouwen hieraan deelgenomen. De 

conferentie was een absoluut succes en de dank vanuit die gemeenten groot ! 

 

Bulgarije reis Rob en Agnes 
Ons vierde bezoek aan Bulgarije vond plaats in de laatste week van mei 2019. We hebben vijf huisgemeentes 

bezocht en daar de diensten mogen. De mensen zagen werkelijk uit naar onze 

komst; het blijft hartverwarmend om door hen verwelkomd te worden; het blijft 

hartverscheurend om hun leef-omstandigheden te ervaren. De honderden 

bijbels die we in 2018 uitgedeeld hadden, worden volop gebruikt; men is 

leergierig. Wederom zijn een aantal huisgemeenten gegroeid; zelfs jongeren 

zijn meer en meer present, én actief. Een bemoediging voor ons allen, om dit 

werk voor het Koninkrijk van de Heer, voort te zetten! 

Voor Foka zijn we samen met Natalia in Burgas op zoek gegaan naar 

mogelijke locaties voor haar (lange) verblijf. Via WhatsApp Video hebben Foka en Natalia elkaar al mogen 

“ontmoeten”; beiden zien uit naar samenwerking op ‘t gebied van evangelisatie. De Samaritaanse vrouwen 

bereiden nu een “vliegende start” van Foka voor!  

Op de basisschool in Kableshkovo hebben we acht (van de negen) kinderen, die 

gesponsord worden vanuit Nederland, ontmoet; de kinderen maken het goed. De 

sponsoren hadden ons brieven, kadootjes en foto’s meegegeven die we aan deze 

kinderen hebben doorgegeven. Ook dáár hebben we uiteraard weer foto’s van gemaakt 

voor de sponsoren. Tevens had de schoolleiding, ter voorbereiding van onze komst, een 

aantal rapporten, tekeningen en schriften klaargelegd, die we hier in Nederland 

overhandigden aan de sponsoren. Ook de computers, die TRUD vorig jaar doneerde, staan keurig opgesteld in 

een schoollokaal; netjes, schoon en “running” ! 

 

Foka van de Beek 
Foka is een 48 jarige afgestudeerde theologe, dochter van een theoloog en lerares. Ze 

heeft enkele jaren op ’t buro van ’t GZB gewerkt, waarna ze meer dan 6 jaar gewerkt heeft 

in Roemenië (lerares Zendingswetenschap). Terug in Nederland was ze stafmedewerker bij 

de Nederlandse Zendingsraad. Haar liefde voor “het veldwerk”  brengt haar nu in Bulgarije, 

waarvoor ze taallessen volgt (Nederlands, Hongaars, Duits, Engels, Frans, Roemeens etc 

zijn allemaal al onder de knie…). Foka staat te popelen om te starten in Bulgarije! En de 

Samaritaanse Vrouwen staan klaar om haar met open armen te ontvangen !  

Beste lezer, u ziet: stichting TRUD benut uw donaties ten volle op het gebied van kindersponsoring, hulpgoederen 

en evangelisatie. Steun ons met uw gebed of doneer uw gift op bankrekening NL98 RABO 0301 3808 80 t.n.v. 

Stichting TRUD Bulgarije, zodat het opbouwende werk in Bulgarije doorgang mag blijven vinden.  

Bij voorbaat een heel hartelijk dank! 

Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije, 

Rob de Lange, Voorzitter 

 


