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Toen ik op een vroege winterochtend de deur uitstapte om als eerste het ijs van mijn voorruit 
van de auto te schrapen, werd ik even helemaal stil van verwondering dat ik een zo mooi 
“zingen” hoorde vanuit onze volière! Bert heeft namelijk 11 kanaries die zelfs met -15 buiten 
vertoeven… Ik was in het begin wat afwachtend toen Bert met deze hobby begon omdat ik 
dacht: dat wordt wat met die strenge winters…arme vogeltjes. Maar de kanaries hebben me 
een les geleerd dat als de kanaries kunnen zingen bij -7, kan ik God prijzen ondanks alles wat 
er om mij heen gebeurd of wat er op mijn pad komt!!! 

Psalm 146: 1-2 Prijs de Here! Laat alles in mij de Here prijzen. Ik wil de Here eren zolang als ik 
leef. Ik wil psalm zingen voor mijn God zolang ik daarvoor de adem heb. Felicia 37 jaar, een 
moeder van 3 kinderen 18, 16 en 13 jaar op Patarat kreeg borstkanker. Ze was zo bang voor 
dokters dat ze geen behandeling wilde of operatie ondanks vele goede adviezen van mensen 
om haar heen. In de laatste week van haar leven is er een orthodoxe priester geweest die met 
haar heeft gebeden. Ze erkende God als Vader, Jezus als Zoon van God en de Heilige Geest 
die in ons woont. Bert en ik gingen voor de begrafenis nog een keer kijken en met de familie 
praten. Daar lag haar lichaam op de koude vloer in een helemaal lege kamer. Ze bezat echt niks. 
Arm was ze. Dit trof me diep. We komen op de wereld met niks en nemen niks mee als we naar 
de hemel gaan. Het zien van de armoede is niet gewoon voor ons. We worden zo bevestigd dat 
God ons geroepen heeft mensen te dienen en te zegenen vanuit het hart van God. 



Wat was het een verrassing dat ik door de directrice van de kleuterschool waar we 
al jaren onder functioneren in augustus 2021 gevraagd werd weer les te komen geven.

Geen juf of meester had gereageerd op de vacature om les te geven op de kleuterschool op Patarat. 
Normaal gesproken wil ik geen les geven om eerst de gelegenheid te geven aan een Roemeen om les 
te geven. We zien het allebei als een bevestiging dat God mij terug wilde plaatsen op de kleuterschool. 
Ik geniet van het les geven al moet ik wel toegeven dat ik geen 20 meer ben. Wat betreft de pandemie 
konden we gewoon functioneren zonder problemen. De kinderen lijken lichamelijk sterk te zijn. Er 
was een maand dat er veel kinderen ziek waren. Het bemoedigd mij dat na een half jaar een grote 
verandering zie in de kinderen in vele opzichten. Ze kunnen rustig op een stoeltje zitten en luisteren en 
netjes eten. Geweldig te zien hoe ze leren speelgoed te delen. Niet meer te schreeuwen al blijven ze 
luid in hun spel…. Hoe netjes ze kleuren en een werkje afmaken en een werkblad kunnen begrijpen. Fijn 
is het om samen een spel te doen zoals roodkapje! Ze zingen altijd uit volle borst de liedjes! De tijd dat 
we samen eten om 10 uur is een feest en ook de fruit pauze, je hoort ze smullen.

Kleuterschool



Elke donderdag delen we brood, water, 
warme maaltijd, pampers en broodjes uit aan 
3 verschillende groepen die bij de vuilnisbelt 
wonen. Het is elke keer weer confronterend 
hoe ze wonen en echt overleven. Zonder gas, 
water en elektriciteit. We weten dat we hier toe 
geroepen zijn om hun te bezoeken ook al is het 
niet veel wat je geeft, toch geef je ze aandacht 
en een glimlach! In “Dallas” waar we meer als 
100 huisjes hebben gebouwd met vrijwilligers, 
is geen plaats meer dus gaan we dit voorjaar 2 
huisjes voor deze families bouwen.

Vuilnisbelt



Zoals hierboven al geschreven we doen nog steeds waartoe we geroepen zijn. We geven 
basishulp door het uitdelen van goederen zoals kleding, eten, medicijnen, kachels, we 
helpen financieel met begrafenissen en operaties. We spreken dagelijks met de families 
over de LIEFDE van DE VADER en bidden met de mensen waar nodig. 

We zouden veel kunnen getuigen in deze nieuwsbrief over de trouw van onze hemelse 
Vader maar dat zou een hele lange brief worden. Een ding is wel echt mooi om te vertellen. 
Zo’n 3 jaar gelden hebben we veel kachels uitgedeeld aan de families waarmee ze hun huis 
konden verwarmen en hun eten op konden koken. Een paar families hadden mij laten zien dat 
hun kachels echt versleten waren en alleen nog maar rook produceerden. Ik wilde ze graag 
helpen maar ik hou er niet van om de een wel wat te geven en de ander niet. Dus mijn gebed 
was: ‘Vader er is wel flink wat geld nodig voor nieuwe kachels.’ Zoveel hebben we momenteel 
niet beschikbaar. Niets is echter meer deprimerend als het hebben van een koud huisje. Ik 
ben dus maar begonnen met het uitdelen van kachels voor zo ver daar geld voor was. Wat 
gebeurde er op het moment dat we de laatste kachel hadden gekocht en weggegeven, 
kregen we weer nieuwe donaties voor kachels. Dit gebeurde elke keer weer. Laatste kachel 
gekoch,t nieuwe donaties kwamen binnen. Onze VADER heeft weer voorzien. We hebben nu 
rond de 85 families een nieuw kachel kunnen geven. We hebben nog nieuwe kachels klaar 
staan als een familie er nog om komt vragen. Alle eer en dank aan God onze Hemelse Vader .

Heden

Het is dit jaar 30 jaar geleden dat we naar Roemenië zijn verhuist. Terugkijkend is het 
een groot wonder hoe we door DE VADER GOD gebruikt zijn en nog gebruikt worden. 
Heel bijzonder hoe we stap voor stap geleidt zijn. We zijn erg dankbaar dat we in al die 
jaren GODS liefde hebben mogen laten zien. Terugkijkend zie ik moeilijke momenten en 
periodes van strijd. Maar we strijden de goede strijd en dat is een strijd die je wint. Er waren 
momenten waarop het leek dat situaties ons manipuleerde om het werk wat GOD ons heeft 
opgedragen te stoppen. Nu 30 jaar verder doen we nog steeds waartoe we geroepen zijn 
en zullen dit blijven doen zolang de VADER dit wil en mogelijk maakt. 

Terugblik



Preken

Preken is voor mij meer gewoon getuigen van 
wat God doet. Dit is altijd erg bemoedigend 
voor degene die dit horen. Ik doe dit graag en 
krijg ook meer de gelegenheid hiertoe. 

Met regelmaat spreek ik een paar 
zigeunerkerken en de provincie Bihor. 
Ook bij onze vrienden in Floresti mag ik 
regelmatig preken/getuigen. Ook tijdens mijn 
laatste bezoek aan Engeland heb ik daar in 
verschillende kerken mogen preken. Ook 
heb ik nog een uitnodiging van een kerk in 
Hongarije. We zijn God dankbaar dat Hij ons 
wil gebruiken om andere te bemoedigen en 
bekend te maken met ZIJN liefde voor een 
verloren wereld. 
 
Hartelijke groetjes
Bert & Margriet, en Benny 



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 8062.77.610.

Wilt u God’s werk in Roemenië ondersteunen:

Stichting ProRomi Nederland
Laarweg 30, 6721 DE, Bennekom
E: info@proromi.nl
T: 085 - 8768966
B: NL17ABNA0443925798

De website van ProRomi is vernieuwd. Indien u zich ook op 
onze digitale nieuwsbrief wil abonneren kunt u zich aanmelden 
via info@proromi.nl

Automatische maandelijkse incasso van een zelf te bepalen 
bedrag is mogelijk op aanvraag.
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We willen iedereen bedanken die ons
ondersteund in gebed en financieel.
Dat Hij u mag zegenen met Zijn
kracht en liefde

Bert, Margiet & Benny.

Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk!


