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Rondzendbrief TRUD Bulgarije 

 
‘’Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.’’  

1 Korintiërs 3:9 

 
 

 

Beste vrienden, 
Het was een vol jaar! Jan & Erna, Jan & Herma en Rob & Agnes bezochten allen Bulgarije in de tweede helft van 

2022. Daarnaast mocht er een nieuw bestuurslid toetreden: Marijke v/d Struik. Natalia is op uitnodiging van de 

GZB in Nederland op bezoek geweest. Het kerkje in Ravna Gora kent zijn eigen dynamiek. De Corona perikelen 

lijken wat op de achtergrond te raken, maar de oorlog in Oekraïne zet alles weer op scherp. Toerisme heeft een 

flinke deuk opgelopen. Ook in Bulgarije stijgen de prijzen; zelfs drinkwater begint onbetaalbaar te worden voor 

de mensen in de bergdorpjes. Ondanks al deze mondiale en maatschappelijke onrust zien we ook een intens 

verlangen naar liefdevolle, menselijke ontmoetingen, naar de zekerheid van het geloof, naar een geborgen leven 

bij de Heer. Ik hoop dat u dat mag herkennen in deze rondzendbrief! 

Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,  
Rob de Lange, voorzitter 

 

Ravna Gora 
Samen met gemeente de Ontmoeting, stichting BroDa, gemeente Ravna Gora en een aantal andere partners zijn 

we bezig om de plannen van de bouw van een kerkje in Ravna Gora vorm te geven. Het idee: een (prefab) kerkje 

opzetten met capaciteit voor zo’n 100-150 mensen. In Bulgarije hebben ze de bouwtekeningen inmiddels gezien.  

Toen Rob en Agnes in september in Ravna Gora waren, hebben ze hier uitgebreid met de burgemeester over 

gesproken. Een van de bureaucratische hobbels is het toekennen van een stuk grond waarop de kerk gebouwd 

mag worden. We vroegen daar zo’n 300 m2 voor. De burgemeester, zelf ook christen, ziet dit letterlijk ruimer: hij 

maakt zich sterk om een lap grond van 600 m2 hiervoor te gebruiken. In een uitgebreid telefoongesprek met zijn 

leidinggevende is duidelijk geworden bij wie welke taak ligt. Daar is ook een rol weggelegd voor de huisgemeente 

Ravna Gora zelf. Naar verwachting duurt deze wijziging van bestemmingsplan tot ergens in de winter. 

Het beoogde stuk grond ligt aan de rand van de bebouwde kom, aan een goed begaanbare weg. De burgemeester 

schetste zelf al een soort indeling van dat stuk grond. Prachtig, hoe er meegedacht wordt! En, oh ja, dat stuk 

grond wordt volledig gratis door de gemeente ter beschikking gesteld! Ja, als de Heer een kerk wenst in Ravna 

Gora, dan komt die kerk er dus. 

Bulgarije reis – Rob en Agnes 
Het wordt elk jaar mooier, zo’n reis naar Bulgarije. Sinds 2016 zijn we al een aantal keer afgereisd naar 

Bulgarije. Tijdens de reis van dit jaar kregen we de ruimte om negen mensen in de Zwarte Zee te dopen en een 

baby’tje op te dragen. Ook werd Agnes meermalen gevraagd om te bidden voor genezing van diverse 

gemeenteleden. Als dan zo’n genezing realtime plaatsvindt, dan gaat er echt heel wat door je heen. Prachtig, 

ontzagwekkend, ontroerend. 

Ondertussen beginnen we de mensen te leren kennen, dus méér dan hérkenning. Het blijft een feest om elkaar 

weer te ontmoeten; de mensen in Bulgarije zien daar echt naar uit. Fraai om te zien dat ook de mannen zich 

meer laten gelden tijdens de huisgemeente bijeenkomsten. Bleef men in ‘t begin nog wel eens in een hoekje 

zitten luisteren, nu nemen ook zij actief deel aan gemeente-zijn. We kunnen er alleen maar dankbaar voor zijn. 
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Financiën  
Tot nu toe mochten wij dit jaar ruim € 8.350,- ontvangen. Grote dank aan God! Ook onze hartelijke dank aan alle 
meelevende gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en organisaties die ons jaar in, jaar uit blijven steunen. 
Mede door uw giften kunnen we het werk van Natalia en de stichting Samaritaanse Vrouwen mogelijk maken. 
Ook konden we dit jaar opnieuw arme gezinnen ondersteunen met voedselpakketten en konden we maaltijden 
voor arme kinderen op scholen aanbieden. Helaas komt het ook in Nederland voor dat kinderen van arme 
gezinnen zonder ontbijt naar school gaan. We hopen en bidden dat ook hier initiatieven worden gezegend, zodat 
deze kinderen geen honger hoeven te lijden.  

We verwachten dit jaar in totaal ruim € 18.000 over te kunnen maken om het werk in Bulgarije te ondersteunen. 
Daarnaast heeft Trud € 5000 toegezegd voor het kerkje in Ravna Gora. De totale kosten voor dit kerkje worden 
geschat op € 25.000. Alle toezeggingen tot nu toe bedragen € 11.500.  

Nogmaals onze dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid! 

Bulgarije reis | Jan en Erna 
Van 5 t/m 15 juli zijn we naar Bulgarije geweest. Het was een indrukwekkende reis en we hebben met Natalia veel 

dorpen, huisgemeentes en kinderen bezocht. We merkten al gauw hoe veel er aan Natalia getrokken werd. Aan 

12 gemeenten diaconaal en pastoraal werk verlenen lijkt bijna een onmogelijke klus. De telefoon was 

roodgloeiend en ondertussen werden er bezoeken afgelegd. Op onze eerste avond bleek dan ook dat er prioriteit 

lag om met Natalia bij God hulp te zoeken. Het Alpha thema ‘Hoe leidt God ons’ kregen we op ons hart en gaf 

bemoedigende antwoorden. Natalia meldde zich de volgende dag als herboren en vol rust terug. We konden in 

verwondering en vol verwachting verder. 

Sponsorkinderen  
Met z’n drieën zochten we de sponsorkinderen op. Het was mooi om te zien en te horen dat het programma 

positieve gevolgen heeft voor het kind en diens omgeving. De een werkt al, de ander leert door op middelbare 

school. Ouders of grootouders zijn dankbaar voor de giften, liefde en aandacht. We spraken en/of baden samen 

voor een hoopvolle toekomst. In dat geloof voelden we een sterke verbinding die alles te boven gaat. Geen 

armoede, geen rijkdom, geen macht, geen uiterlijke pracht, maar samen in Zijn naam bijeen komen om te vertellen 

over die verwachtingsvolle hoop. Dat is wat er boven uitstak wanneer je ons zou vragen wat ons in Bulgarije het 

meest raakte. Tot slot hebben we een dag met Foka opgetrokken en spraken we over haar inzet voor de naasten. 

Kledinghulpreis | Jan en Herma v/d Klis 
Op 11 juni begon onze reis, om uiteindelijk op 13 juni in Bulgarije aan te komen. We hebben 6 dorpen bezocht 
om kleding te brengen. Ook mochten we verschillende bijeenkomsten van de huisgemeentes bijwonen. We 
hebben in elke gemeente een kort woord gesproken, liederen gezongen en het avondmaal gevierd. Op 29 juni 
kwamen we weer veilig thuis. We hebben een gezegende tijd in Bulgarije gehad en we konden voor veel mensen 
en kinderen tot een zegen zijn. 

 De kaartjes 
die Jannie 
gemaakt heeft 
voor de mensen 
in Bulgarije 
werden met dank 
en plezier 
ontvangen! 

Rob en Agnes 
met een aantal 
dopelingen. → 
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