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Rondzendbrief TRUD Bulgarije 

 
 "Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 

ongerust en verlies de moed niet." Johannes 14:27 

 
 

 

  

Beste vrienden, 
Nee, een rustig half jaar was het niet. Waar we eerst dachten dat Bulgarije op slot zou blijven door Corona, zijn 

nu alle reisbeperkingen opgeheven. Natalia en haar gezin & familie zijn opgeknapt van Corona. Zij is nu bezig om 

een tweede serie voedselpakketten uit te delen. Tegen de tijd dat u dit leest, is Natalia op uitnodiging van de GZB 

in Nederland op bezoek geweest. Verder zet de groei van de huisgemeenten door. In deze nieuwsbrief leest u 

hier meer over. Daarnaast hebben we contact met stichting Nofam in Vriezenveen. En we krijgen frequente 

updates via Foka en de GZB. Ten slotte hebben we, na wat perikelen, uiteindelijk de UBO-registratie bij de Kamer 

van Koophandel volledig kunnen afronden.  

Kortom: er gebeurt veel! Wij zijn blij met dit alles en voelen ons daarin gezegend!  

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

 

Huisvestingsproblemen in Ravna Gora en mogelijke oplossing! 
De huisgemeente in Ravna Gora is flink gegroeid. In 2016 bestond deze gemeente uit 10 tot 15 personen. Maart 

2022 stond de teller al op 70 leden. U kunt zich voorstellen dat de huidige stacaravan geen plek biedt voor al deze 

mensen. Met andere woorden: er ontstaat een huisvestingsprobleem. God werkt, ook hier, op wonderbaarlijke 

wijze: in Ravna Gora was een bevriende pastor bezig met een stukje grond en Protestantse Gemeente De 

Ontmoeting te Almelo had óók dit huisvestigingsprobleem in gedachten. Elk volledig onwetend van elkaar! Vanuit 

dit huisvestingsprobleem is er een samenwerking tussen meerdere partijen ontstaan. Door Trud, Protestantse 

Gemeente De Ontmoeting en netwerk uit de gemeente Hulshorst wordt het idee van een chalet-bouw kerkje 

(capaciteit 100 man) steeds concreter. Het is financieel zeker nog niet rond, maar het overige deel is redelijk 

helder.  

De registratie van de huisgemeente is in gang gezet, wat een voorwaarde is om een stukje grond te kunnen 

bestemmen als bouwgrond. Ook in Bulgarije speelt bureaucratie een rol… Al gaat het niet met stoom en kokend 

water: als de Heer een kerkje in Ravna Gora wenst, dan kómt er dus een kerkje! Prachtig om te zien wat er 

allemaal al in beweging is gezet, in Nederland en in Bulgarije. Eén en al zegeningen! 

In januari én rond Pasen mocht 
Natalia voedselpakketten uitdelen! 
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Financiën  
Tot nu toe mochten wij dit jaar ruim € 3.600,- ontvangen. Grote dank aan God! Onze speciale dank gaat ook uit 

naar onze broeders en zusters van de Baptistengemeente Almelo, die een geweldig bedrag bij elkaar hebben 

gecollecteerd en dit hebben overgemaakt! 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 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. We hebben dit jaar al met ruim € 7.700,- het geweldige werk  in 

Bulgarije kunnen ondersteunen. 

 
Nogmaals onze dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid! 

 

Verhalen uit Bulgarije | Foka v/d Beek 
Een hartelijke groet uit Burgas, mede namens Natalia en de broeders en zusters hier. Net als in Nederland is de 

coronasituatie een stuk verbeterd en zijn de (meeste) maatregelen afgeschaft. Dat geeft dus weer meer 

mogelijkheden om samen te komen. Eind maart waren twee mensen van de GZB hier en samen met hen hebben 

Natalia en ik verschillende huisgemeenten bezocht om samen te bidden, Bijbel te lezen en door te spreken over 

het geloof en het leven hier. Het waren mooie en bemoedigende bijeenkomsten. 

Ook hier stijgen de prijzen van levensmiddelen, benzine en elektriciteit. Voor veel mensen was het leven al niet 

makkelijk en hierdoor wordt het nog moeilijker. Het is goed dat de zomer er nu weer aankomt. Mensen kunnen 

dan weer tijdelijk werk vinden in bijvoorbeeld het toerisme of de tuinbouw en men heeft geen stookkosten. Het 

blijft natuurlijk een onzekere situatie. 

De oorlog in Oekraïne houdt ons ook bezig. Bulgarije vangt momenteel 100.000 vluchtelingen op. Velen van hen 

verblijven in hotels in deze regio, omdat die in het winterseizoen toch leeg staan. Nu het hoogseizoen er aankomt, 

is de vraag wat er gaat gebeuren, aangezien er elders in het land nog te weinig opvangplekken zijn. Veel kerken 

geven hulp en organiseren activiteiten. Ook komen er elke zondag hier in de stad in verschillende kerkgebouwen 

Oekraïense gemeenten samen. 

 

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. 

Sponsorkinderen 
Het afgelopen jaar werden 16 schoolkinderen gesponsord van 
de school in Kableshkovo. Dit aantal was groter dan 
voorgaande jaren. De school vroeg om extra hulp voor meer 
kinderen die in grote armoede leven. Aan het einde van dit 
schooljaar sluiten een aantal kinderen de basisschoolperiode 
af en een ander sponsorkind verhuisde met het hele gezin naar 
Frankrijk. De betreffende sponsoren worden hiervan begin 
juni op de hoogte gebracht. Ook komend schooljaar zullen er 
warme maaltijden worden verzorgd aan de kinderen die 
gesponsord worden via TRUD. Met dank aan alle 
sponsorouders die dit mogelijk maken! 

Kledingdepot | Jan v/d Klis  
Jan v/d Klis heeft extra hulp gekregen bij het 
sorteren van kleding. Een vrijwilligster, die 
oorspronkelijk uit Bulgarije komt, heeft zich 
zelf bij ons aangemeld. Een mooie 
aanvulling! 
 
Jan zoekt vanaf begin juni een ruimte om 
verzamelde kleding te kunnen sorteren 
(5x10m). De ruimte die hij eerst gebruikte, 
wordt afgebroken. Heeft u tips voor in de 
omgeving Almelo? Dan horen wij het graag! 
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