
         

    4e nieuwsbrief december 2018 

Beste vrienden van Stichting Romadopt, 

      Als eerste willen we u melden dat het nieuw aangetreden bestuur de taken anders heeft verdeeld dan dat u 

misschien was gewend. Na een lange inwerkperiode gaan we nu echt van start. In het verleden hebben Cees 

en Thea zich ontfermd over de nieuwsbrief en hoe de huisstijl er uitzag. Dit gaat nu veranderen en dit zal 

door het nieuwe bestuur worden gedaan. Het is van belang dat onze werkers zich bezig kunnen houden met 

de beoogde doelstelling van stichting Romadopt. We hopen dat de nieuwe lay-out een betere 

herkenbaarheid heeft ten opzichte van het verleden. Ook zullen we de nieuwe bestuursleden aan u 

voorstellen. Dit zijn: Sjaan Huiskamp  en Kees Muijsert.       

     Kees:  ik ben getrouwd met  Arien en we hebben 2 

kinderen. Op dit moment ben ik werkzaam als parttime 

beheerder binnen de NGK de Lichtboog te Houten. Ik ben 

twee maal naar Fintinele geweest om daar werkzaamheden 

te verrichten. Ik ben al ongeveer 10 jaar betrokken bij het 

werk dat daar gebeurt. Het is een hele uitdaging om de 

splitsing van de boerderij en diaconale taken (die zijn 

ingezet in 2016) tot een goed einde  te brengen. Ook zal ik 

mij gaan bezighouden met de nieuwsbrief en het restylen     

van de website. 

We willen nu u verder informeren over de gang van zaken in Fintinele. 
 
Omkijkend naar het afgelopen jaar zien we veel zegeningen. Vooruitkijkend 

zien we ook nog veel werk dat nodig is om het licht van Gods werk te laten 

schijnen in Fintinele en omgeving. In de afgelopen maanden hebben we 

vrienden op bezoek gehad die ons hebben geholpen met het verven van het 

huis en het sorteren van kleding. We zijn ook heel erg blij dat we ons sociale 

programma hebben kunnen uitbreiden in de vorm van een winkel.  

Tijdens de eerste weken konden wij het sociale karakter van de winkel al in praktijk 

brengen en een vrouw die in de winkel kwam helpen. Ze liep een hele tijd door de 

winkel en ze vond een bepaald kledingstuk wel mooi maar hing het na het passen 

weer terug. 
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Nadat we op ons hart kregen om het haar te geven en voor haar te 

bidden, zijn we bij haar langs geweest om het te brengen. Daar 

aangekomen bleek dat zij de zorg had over haar kleinkinderen en de gift 

was daarom ook erg welkom. Een klein gebaar, maar we geloven dat 

het daar begint.  

Bij de start van de winkel dachten we dat het ongeveer 6 

maanden zou duren voordat  we personeel aan konden nemen. 

Maar na 2 maanden hebben we al onze eerste medewerkster in 

dienst mogen nemen. Ook zijn we door een sociaal programma 

van de overheid in contact gekomen met een man uit het dorp. 

Hij werkte vroeger in de bouw, maar hij is zijn baan kwijtgeraakt. 

Door de vele teleurstellingen in zijn leven is hij aan de drank 

geraakt. Onder strikte voorwaarden hebben wij ook hem een 

proeftijd aangeboden waarin hij leert omgaan met 

verantwoordelijkheid en zo misschien zijn leven weer wat 

structuur kan geven. We hopen dat het een succes is. Ooit 

heeft hij Jezus wel gekend als zijn persoonlijke verlosser maar 

toen sloeg het leven toe. Op dit moment heeft hij veel 

gesprekken met Gheorghe over het geloof. Zo hebben we ook 

Gheorghe in deze 

nieuwe situatie 

kunnen betrekken.  

Met de kerstdagen zijn wij een weekje in Nederland bij onze 

kinderen. We zien uit naar een leuke tijd met elkaar. Via deze weg 

willen wij jullie ook heel erg bedanken voor al jullie gebeden, 

steun en giften. We voelen ons erdoor gesterkt. We zien uit naar 

komend jaar.  

 

Rest ons nog een laatste wens: ‘Gezegende kerstdagen en een mooi gezegend nieuwjaar!’  

 

Wij danken u hartelijk voor uw steun en bijdrage!              Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze  
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Gebedspunten: 
- wijsheid voor het bestuur met de nieuwe plannen 
- Voor de nieuwe medewerkers van de winkel en complex 
- Voor de samenwerking met onze partners in Fintinele 
- Financiën voor de projecten 
- Gezondheid voor Gheorghe 
- Voldoende medewerkers voor de nieuwe plannen 

Dankpunten: 
- Voor alle sponsors en zegeningen voor de projecten 

 

 

 

 

Adres van Cees en Thea: 
Asosiatia Crestere 
T.a.v. Cees en Thea van 
Oudenallen 
Nr. 375 Sat Fintinele  
727230 com Fintinele 
Jud Suceava 
Romania 
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