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Rondzendbrief TRUD Bulgarije 

 
 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.’ (Psalm 119:105) 

 

Bezoek van Foka in Almelo 
 
Op 12 september heeft Foka v/d Beek na de dienst 
in de Ontmoeting in Almelo een toelichting 
gegeven op het werk dat zij in Bulgarije uitvoert. 
Mooi om zo de gemeente te laten horen over wat 
zij doet. Hoewel Foka is uitgezonden door de GZB, 
werkt ze veel samen met Natalia. Na de dienst 
hebben Foka en een gedeelte van Stichting TRUD 
in de kerk een broodje met elkaar gegeten.  

Beste vrienden, 
Wij zijn dankbaar voor wat wij in het afgelopen jaar in Bulgarije mochten doen. Uiteraard in samenwerking met 
de Samaritaanse vrouwen. Ook dit jaar was het zwaar voor de mensen in Bulgarije. Corona blijft en slechts 20% 
van de bevolking is gevaccineerd. Onder deze omstandigheden is materiële hulp, voedselhulp, kindersponsoring 
en geestelijke bemoediging méér dan welkom. En dat alles konden wij, dankzij uw bijdragen, mede mogelijk 
maken! We zijn blij om te zien dat in de bergdorpjes de huisgemeentes groeien. Daarnaast hebben wij dit jaar de 
kans gehad om Bulgarije eindelijk weer te bezoeken.  
 
We hopen dat u (net als wij) Gods leiding mag herkennen in al het mooie dat plaatsvindt, ondanks de 
omstandigheden. Veel leesplezier toegewenst, 

 
 Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,  

Rob de Lange, voorzitter 

 

De reis van Rob en Agnes de Lange naar Bulgarije 
23 september was het eindelijk zo ver: Rob en Agnes mochten afreizen naar Bulgarije. Daar werden zes dorpjes 
bezocht. In die paar dagen is veel gebeurd. Het Woord is verkondigd in de huisgemeenten, er is gebeden, gedankt, 
het Heilig Avondmaal is gevierd en last but not least; vier mensen mochten gedoopt worden.  
 
In sommige dorpjes gaat het hard: de huisgemeenten groeien in aantal, daarnaast groeien leden in hun geloof 
en vertrouwen. Prachtig om te zien dat mensen bij elkaar steun vinden en kracht putten uit het Woord. Juist ook 
in deze Corona-tijd. Vooral de huisgemeente in Ravna Gora is de laatste jaren sterk gegroeid. Tijdens het eerste 
bezoek in 2016 zaten er zo’n tien leden onder een afdakje. Ondertussen telt de huisgemeente 50-60 leden. Er is 
sprake van een serieus huisvestingsprobleem. De stacaravan is veel te klein geworden. Wordt vervolgd! 
 
Natalia is druk. Bij haar kunnen de dames van de Samaritaanse Vrouwen terecht zodra er in de bergdorpjes zich 
iets voordoet. Een aantal huisgemeentes zijn groot geworden. We hebben haar daarom geadviseerd om een deel 
van haar werk in zo’n dorpje af te schalen. Een eerste stap naar een zelfstandige huisgemeente. Dit bevordert de 
samenwerking in het dorp zelf én het geeft Natalia de tijd en focus om haar pionierswerk te kunnen uitvoeren. 
Denk hierbij aan contacten leggen, relaties opbouwen en het Woord brengen. 

Garrelsweer 
 
Vanuit Garrelsweer zijn weer prachtige 
truitjes, vestjes, mutsjes, sokjes en dekentjes 
gebreid door een stel lieve oudere dames. Via 
Jan v/d Klis werd er al het een en ander 
afgeleverd en Rob en Agnes brachten wat 
mee in koffers om uit te delen. Op 
bijgevoegde foto een kindje met een mooi 
truitje. Bedankt Garrelsweer! 
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Sponsorkinderen 
Ook het afgelopen jaar werden er negen kinderen gesponsord door sponsoren uit Nederland. Er werden warme 
maaltijden en toetjes verzorgd voor deze kinderen op de basisschool in Kableshkovo. Door de oplopende 
besmetting door het Covid virus, ook onder de kinderen, konden we de kinderen jammer genoeg niet bezoeken 
tijdens onze reis. Via Natalia heeft de school aangegeven dat er nog acht andere kinderen in armoedige 
omstandigheden leven. In overleg met het bestuur van TRUD, hebben we besloten om ook voor deze kinderen  
warme maaltijden aan te bieden op school. 

Financiën  
We hebben dit jaar tot nu toe ruim €11.700,- mogen ontvangen. De giften van vaste en incidentele donateurs 
blijven ons verwonderen en bemoedigen. Onze dank allereerst gaat uit naar God, die dit alles mogelijk maakt. 
Ook onze hartelijke dank aan alle meelevende gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en organisaties die 
ons dit jaar hebben willen steunen. 
 
Mede door uw giften hebben wij dit jaar opnieuw kunnen ondersteunen met voedselpakketten en bijdragen aan 
sponsoring van kinderen in arme gezinnen. Ook kunnen we door uw donaties het werk van de stichting 
Samaritaanse Vrouwen mede mogelijk maken. Richting het eind van het jaar hopen we opnieuw een geldbedrag 
naar Bulgarije over te maken, zodat er weer voedselpakketten voor de armste gezinnen kunnen worden verspreid 
in de dorpen. In totaal mogen we daarmee dit jaar met ruim €15.300,- het geweldige werk  in Bulgarije 
ondersteunen. 
 

Nogmaals onze dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid! 
 

Verslag van hulpreis naar Bulgarije, door Jan en Herma vd Klis 
Eindelijk was het weer mogelijk om op reis te gaan naar Bulgarije. De VW-bus werd op 15 juli volgeladen met 
kleding en op 18 juli begon onze reis. Eerst door Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. Om uiteindelijk 
ook aan te komen in Bulgarije, waar we in Kableskovo hartelijk werden ontvangen door Natalia. Daar laadden we 
de kleding en andere benodigdheden uit voor de huisgemeentes in de dorpen, in regio Burgas. Ook is er kleding 
gebracht voor de kerkgemeente in Rudnik. De dagen daarna hebben we in verschillende dorpen huisgemeentes 
bezocht. Er is een samenkomst gehouden waar gezongen, gepreekt en gebeden werd. Ook het Avondmaal werd 
gevierd, tot slot is de kledinghulp gegeven. In Ravna Gora vond een doopdienst plaats en lieten 14 personen zich 
dopen in het waterbad, jongeren en ouderen. Fijn dat zovelen kozen voor een nieuw leven met God! 
 

Wilt u uw gegevens (naam, adres) vermelden bij uw donatie? Zo kunnen wij onze sponsors bedanken. 
Help mee om onze porto-kosten te drukken, door uw email-adres aan ons door te geven. 

Doop door Rob & Agnes Kleding uit Garrelsweer Doop door Jan v/d Klis Deel van de huisgemeente in Ravna Gora 
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