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Gemeente van Ameide en Tienhoven, 
 
 
Voor u ligt de 16e nieuwsbrief van onze werkgroep ‘Cofratiam’. In deze nieuwsbrief doen wij 
verslag over de aankoop van een bus, de gezondheid van Florin, operatie schoenendoos, 
de nieuwbouw van de kerk, voedselpakketten en het zomerproject 2018. 
 
Aankoop nieuwe bus     
In December vorig jaar hebben wij u medegedeeld dat Florin, Rut en ds. Dorin betrokken 
zijn geweest bij een behoorlijk bus ongeluk, de bus is daarbij total loss geraakt. Wij als 
werkgroep Cofratiam hebben tijdens de kerstdagen een oproep aan u gedaan voor een financiële bijdrage 
voor een vervangende bus. Als werkgroep zijn wij verheugd dat u als 
gemeente een grote bijdrage heeft geven zodat wij het mooie bedrag kunnen 
overmaken van 7600 euro.  
Als Florin zijn activiteiten weer kan hervatten zal hij zo spoedig mogelijk een 
bus gaan kopen.  
De bus kan dan weer ingezet worden voor diverse kerkelijke activiteiten 
zoals;   

• Het halen en thuis brengen van gemeenteleden die zonder              
vervoersmiddel niet de mogelijkheid hebben de kerkdiensten bij te  
wonen 

• Het vervoeren van mensen naar het ziekenhuis en de dokter  

• Het transporteren van voedselpakketten 
• Activiteiten organiseren voor de jeugd van de gemeente 

 
 

De gezondheid van Florin 
Florin is herstellende van een gecompliceerde beenbreuk. Halverwege februari is hij terug geweest naar 
het ziekenhuis. De foto´s tonen aan dat zijn botten helaas nog niet goed aan elkaar gegroeid zijn. In maart 
of april zal hij daarom voor ruim een week opgenomen worden in het ziekenhuis en daar een behandeling 
volgen die de aangroei van het bot moet bevorderen. Florin gebruikt thuis een looprek om te mobiliseren. 
Als het goed weer is, neemt Rut hem in zijn rolstoel mee naar buiten. Florin en Rut wonen op de eerste 
verdieping. De trap naar beneden is nog steeds een obstakel voor Florin. De jeugdclub die hij leidt, wordt 
daarom tijdelijk  bij hen boven gehouden in plaats van in de kerkzaal.  
Het is voor Florin die altijd bezig is moeilijk om nu zo weinig te kunnen ondernemen. Misschien wilt u hem 
een kaartje sturen ter bemoediging? 

 
Het adres van Florin en Rut 
Florin Guguianu 
Sat Copăceni 8 
Copăceni 247105 
Romania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Winter in Copaceni 
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De schoenendoosactie 
De schoenendoosactie is zeer geslaagd geweest! 
Met tweeënvijftig mooi versierde en goed gevulde schoenendozen hebben 
we vele arme kinderen in onze zustergemeente blij kunnen maken. Door 
het ongeluk van Florin zijn ze wel wat later dan de Kerst uitgedeeld. Maar 
daarom niet minder dankbaar ontvangen. Voor vele kinderen is dit het enige 
cadeau dat ze in een jaar ontvangen.  
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft, heel hartelijk bedankt! 
     
 
 
Nieuwbouw van de kerk  
Meerdere keren hebben we u geïnformeerd over de nieuwbouw van de kerk 
in Copaceni. Inmiddels zijn de eerste ´artist impressions´ bekend. Dit geeft een globaal beeld hoe de kerk 
er uit gaat zien. De definitieve tekeningen volgen nog.  
De verwachting is nog steeds dat in 
april of mei a.s. gestart kan worden 
met de funderingswerkzaamheden. 
De gemeenteleden van Copăceni 
zullen zelf meewerken met het 
aannemersbedrijf die voor een deel 
de kerk zal bouwen.  

 
 
De voedselpakketten 

Wellicht had u een verslag en/of foto’s verwacht van het uitdelen van de 
voedselpakketten met Kerst. Echter in verband met het ongeluk van Florin 
is het er niet van gekomen om deze uit te delen. Wel is in december 
stookhout gekocht en uitgedeeld. Ook met Pasen worden er de jaarlijks 
voedselpakketten uitgedeeld. Nu zal Florin de bedragen die voor Kerst en 
Pasen beschikbaar zijn, samenvoegen zodat de pakketten met Pasen dit 
jaar groter worden en er bij meer gezinnen een pakket kan worden 
bezorgd.     
 
 

Het zomerproject 2018 
Deze zomer willen we ook weer met een groep vanuit onze gemeente een bezoek brengen aan onze 
zustergemeente. Op dit moment zijn er vier jongeren die belangstelling hebben om van de zomer naar 
Roemenië te gaan. Er is nog ruimte om je aan te melden, jong en oud is welkom om mee te gaan.  
Florin heeft aangegeven dat de beste tijd hiervoor tussen half juli en halverwege augustus zal zijn. 
Uiteraard zullen we dit in overleg met de groep bespreken. Louisa en Leon van der zijden zullen de groep 
begeleiden. Als de groep echter te groot wordt, zullen we nog een paar begeleiders vragen.  
In Copăceni kunnen we ons op een aantal verschillende manieren nuttig maken. We kunnen helpen met de 
bouw van de kerk, of er kunnen een aantal werkzaamheden worden verricht zoals het hek rond het terrein 
vernieuwen en het afmaken van de gemaakte waterput. 
Daarnaast zal ook weer kinderwerk gedaan worden en de mensen in Copăceni bezocht worden.  
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