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Lieve familie, vrienden en betrokkenen,
Wat een waarheid dat we zonder God niks
kunnen doen. We staan er regelmatig bij stil
en willen Hem overal bij betrekken. In Hem
te blijven is een groot geheimenis wat elke
storm aan kan! Bert en ik zeiden laatst tegen elkaar, we zouden gelijk weer de stap
naar Roemenië nemen omdat we willen zijn
in Zijn wil. En er is geen betere plaats om te
zijn. Gods hand beweegt in de wijk!
Onze zoon Benny heeft sinds 8 maanden een
volledige baan bij een transport bedrijf. Hij
zit op het kantoor en spreekt regelmatig in
het Duits, Nederlands, Engels en Roemeens
natuurlijk. Hij moest er even in komen, maar
doet het geweldig! Wij zijn erg blij te zien dat
Benny beter in zijn vel zit!

Sinds 6 maand heeft onderwijzeres Loredana
een 1 kamer flat. Ze heeft precies 1 jaar bij
ons in huis gewoond. Ze ervaarde dat het
tijd was om een flat te zoeken. Binnen twee
weken heeft ze de perfecte woning gevonden. Ze is er erg blij mee. Het was een hele
goede tijd met haar! Het was vreemd dat ze
weg was. Wat bijzonder is, is dat de relatie met haar ouders veel beter is geworden.
Ook zij zijn blij dat ze op kamers woont en
groeit naar zelfstandigheid. Dat ze op zichzelf woont is uniek voor een jonge meid uit
Patarat!
Bert is 59 jaar oud geworden! Ik dank God,
onze Vader, voor Zijn zorg voor Bert. Hij is
gezond en heeft een hart dat zich zet op het
liefhebben en dienen van de Heer. Wat kan
je als vrouw meer wensen! Tot in de details
is zijn zorg rondom ons.
Groeten van
Bert en Margriet

In dit nummer...
Bert & Margriet Looij
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Huisgroep
Kleuterschool
ABC project en tweede kans

Bomen en vruchten
Bouwen en zien bouwen

Huisgroep

We hebben u al eens geschreven dat we met een klein groepje samenkomsten zijn gaan houden. We deden dit altijd in de oude kleuterschool,
een van onze kleinere gebouwtjes. Enige tijd geleden hadden we, toen
we weer een samenkomst hadden, hulp van een groep uit Nehemia,
een gemeente in Zwijndrecht.
Deze groep heeft toen het hele programma verzorgd en we deden dit
in de zaal van het multifunctionele gebouw. Het was een goede avond
en we hadden een aantal nieuwe bezoekers. Sinds die avond hebben
we onze wekelijkse samenkomst elke maandag in deze zaal. Het loopt
geen storm maar we zien een verhoogd verlangen en interesse naar de
dingen van God. We geloven en zien een langzame maar zekere groei in
de geestelijke levens van een aantal van hen.

2

De kinderen zijn zo blij
dat er aandacht aan hen wordt gegeven

Kleuterschool, ABC project en tweede kans

Wat een goed jaar hebben we! Met geweldige vrouwen die zich volledig inzetten voor
het onderwijs van de kinderen. Er is een warme atmosfeer in de kleuterschool! Het
blijft een klein paradijs voor de kinderen.
De directrice van de kleuterschool waaronder
we functioneren is onder de indruk van het
niveau van de kinderen. Wat een vruchten
zullen er komen in deze levens! Als de grote
groep liedjes zingt word je er warm van met
hoeveel passie ze zingen! Voor het komende
schooljaar zijn er 45 kinderen ingeschreven
waarvan er 5 op de wachtlijst komen te staan.
We hebben toestemming voor maximaal 20
kinderen in elke groep.
De bovenverdieping van ons gebouw wordt
gebruikt om twee groepen met oudere
kinderen, die nooit naar school zijn geweest,
te onderwijzen. De kinderen zijn zo blij dat
er aandacht aan hen wordt gegeven! Het
onderwijzen van deze kinderen is intensiever omdat ze minder concentratievermogen
hebben en niet zo gestimuleerd worden door
hun ouders.
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Bomen en vruchten

Johannes 15:5
Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij mij blijft en ik blijf in
u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder mij kunt u niks doen!

Vorig jaar ben ik, Bert, begonnen met
rozenstruikjes te planten en een tuintje
aan te leggen. Deze zomer stonden de
rozenstruiken volop in bloei. En de lucht
van vuil werd verdreven door de lucht
van de heerlijke rozen. Het geeft mij
veel plezier dit te doen en ik zie dat de
families in de omgeving ook zin krijgen
om te gaan planten en dit voorbeeld te
volgen.
Een boom die bij ons niet groeit is de
geldboom. We hebben geen geldboom
waar we regelmatig van kunnen plukken
als we noden hebben. Terugkijkend naar
25 jaar op het zendingsveld zien we hoe

de Vader altijd heeft voorzien. Een aantal
van jullie die deze nieuwsbrief lezen behoren tot de groep mensen die ons al 25
jaar of langer ondersteunen. Dit is een
woord en wonder van God onze Hemelse
Vader, waar we jullie en de Vader ontzettend dankbaar voor zijn.
Natuurlijk gaat onze dankbaarheid uit
naar iedereen die het werk ondersteund
of dit nu is voor 25 jaar of met een eenmalige gift of een maandelijks bedrag.
Het werk is een Godswerk en we danken
dan ook iedereen voor al de gebeden die
het mogelijk maken dat we kunnen doen
wat we doen.
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Bouwen en zien bouwen

Het was vele jaren geleden dat we de indruk hadden dat God van ons vroeg om van het getto
een woonwijk te maken. Ik hou niet van tellen en achterom kijken maar wel zeker is dat er al
meer dan 100 huisjes gebouwd en/ of gerenoveerd zijn. Ook dit jaar vanaf het moment dat het
mooi weer werd, hebben we al weer vele bouwgroepen mogen ontvangen. Ondertussen zijn
er al weer 8 huisjes gebouwd sinds het voorjaar.
Boven dit stukje staat bouwen en zien bouwen en dit is werkelijk waar we dat zien gebeuren.
We hebben nooit hoeven bedelen of er een groep wilde komen om te bouwen en renoveren.
Het tegendeel is waar, we krijgen zo veel aanbod dat we een aantal groepen kunnen doorverwijzen naar Frank en Rita. Frank en Rita zijn vooral bezig met programma’s voor kinderen,
jeugd en tieners. Maar ook hebben ze veel bouw en renovatie projecten.
Het is fijn dat we een aantal groepen
kunnen doorsturen naar Frank en Rita
en hun team, die een geweldig werk
doen in al de wijken op en rond de vuilnisbelt. Alle groepen en individuen die
op welke wijze dan ook investeren in dit
werk, hartelijk dank. Jullie zijn van God
gezonden.
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We willen iedereen die bij ons betrokken is, ons ondersteunen in gebed en/ of financiën heel hartelijk
danken. We zien duidelijk dat er nog groei in het
werk zit en we kunnen dit alleen volhouden dankzij
uw gebeden en uw financiële hulp.
Bert, Margiet & Benny.

Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk!
Binnenkort zal de website van ProRomi worden vernieuwd.
Iedereen die in ons e-mail bestand staat, zullen wij op de
hoogte brengen. Staat u nog niet in ons e-mail bestand
meldt u zich dan aan via info@proromi.nl.

Wilt u God’s werk in Roemenië ondersteunen:
Stichting ProRomi Nederland
Laarweg 30, 6721 DE, Bennekom
E: info@proromi.nl
T: 0318-640933
B: NL17ABNA0443925798
Automatische maandelijkse incasso van een zelf te
bepalen bedrag is mogelijk op aanvraag.

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via info@proromi.nl of op de website.
Stichting ProRomi Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’. Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar
inkomen. Het ANBI nummer van ProRomi Nederland is 17551.
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