
Nieuwsbrief 18  ‘werkgroep ‘Cofratiam’                                 Datum:  November 2018  

  

Gemeente van Ameide en Tienhoven,  

   

Voor u ligt de 18e nieuwsbrief van de werkgroep ‘Cofratiam’. Er is zoveel te vertellen, dat 

we maar meteen beginnen. 

 

Bezoek Louisa en Leon aan Copăceni 

Op woensdag 11 oktober om ongeveer half vijf waren we  in Copăceni. Florin was weer 

op de been en kwam zonder krukken naar buiten om ons te verwelkomen. Om acht uur 

begon de Bijbelstudie, er waren 8 gemeenteleden aanwezig. We hebben de toen 

aanwezige gemeenteleden gelijk maar de groeten overgebracht. Donderdag hebben we 

spullen uitgezocht, en de rolstoelen en rollators weer gebruiksklaar gemaakt. 

Vrijdagmorgen op pad geweest om spullen in te kopen voor 

de paardenmarkt helaas zonder resultaat. Na de middag in 

het verpleegtehuis geweest waar we veel incontinentie- en 

verzorgingsmateriaal hebben achtergelaten, en ook nog even 

“ons” opaatje hebben ontmoet. Bij terugkomst was de 

jeugdclub al begonnen. Ds. Dorin was ook gearriveerd. Er 

waren ruim 40 kinderen gekomen, zodat de groep werd 

gesplitst. Gelukkig kon Florin weer een groep voor zijn 

rekening nemen. Ruth bleef in de kerk met de meiden, en 

Florin ging met de jongens naar het speelveld. Daar is een 

grote boomhut gebouwd waar zij naar toe gingen. Na de club 

hebben we nog even symbolisch de eerste spa in de grond gezet voor de nieuwbouw van de kerk. 

Op zaterdagmorgen hebben we iets bijzonders meegemaakt. Een aantal gemeenteleden had afgesproken 
om het onderkomen van een echtpaar op te knappen, want een huis kun je zoiets niet noemen. Deze man 
is verlamd  vanwege een hersenbloeding, zijn vrouw is ver-
slaafd aan alcohol en roken. Het woonoppervlak is 3,5 bij 4, 
de muren bestonden uit houten ribben met daartussen klei. 
De vloer was van aangestampte klei, er stond een kachel, 
een kast, een dekenkist en een slaapbank in. Het plafond is 
zo laag dat we er net rechtop konden staan. Er is geen gas, 
geen water en geen elektriciteit. Er is een houten 
buitentoilet, toiletpapier heb ik niet gezien, wel een schriftje 
waar een aantal blaadjes waren uitgescheurd…..De 
gemeenteleden hadden 2 bedden meegenomen met 
matrassen, lakens, dekens en ook een matrasbeschermer 
hadden ze uit de spullen gehaald die wij hadden 
meegenomen. De man was buiten op één van de bedden gelegd en Costel en Lena waren bezig om hem 
te wassen en zijn haren te knippen .Verder lag de hele inboedel buiten, de vrouwen waren bezig om alles 
schoon te maken. Florin en Nicu waren de vloer aan het egaliseren, later is er een laagje cement 
aangebracht met daarop een laag chip Wood. Ook werden het plafond en de wanden, geschilderd en werd 
er nieuw glas in de ramen gezet. Na een dag hard werken zag alles er een beetje frisser uit.   
Op zondag waren er natuurlijk de kerkdiensten. Florin kon zelf weer voorgaan in de diensten. Eerst werd er 

gezongen, en als laatste zongen 2 gemeenteleden een solo.  Één van de twee solisten was Eveline. Zij is 

pas gedoopt en haar man had gezegd, dat als zij zich zou laten dopen, hij zich van haar zou laten 

scheiden. Zij heeft zich toch laten dopen, en is vervolgens door hem het huis uitgezet en heeft een poos bij  

haar ouders gewoond. Inmiddels wonen ze weer bij elkaar. De preek van Florin ging over wat wijsheid is,  

Psalm 90 vers 12 was de centrale tekst. Er waren 20 volwassenen en een aantal kinderen, tijdens de 

dienst hebben we ook de groeten van onze gemeente overgebracht.  

 

Stand van zaken nieuwbouw kerk. 
Afgelopen voorjaar en zomer zijn de plannen concreet geworden, en zijn de tekeningen en de  

Vergunningen zijn gereed. Er is inmiddels gestart met de bouw: er is cement gestort voor de fundering van 

de kerk.  

 



Wij zullen het plan binnenkort in de gemeente presenteren en ook acties op touw zetten om het benodigde 

geld in te zamelen. Natuurlijk draagt de gemeente in Copăceni zelf ook haar steentje bij, zowel financieel 

als door het leveren van eigen werkzaamheden. 

 
     impressie binnenzijde kerkgebouw       de fundering wordt gestort 

 

Zomer project 2019 

Hierbij willen wij een oproep doen aan gemeenteleden die de handen uit de mouwen willen steken om 

aankomende zomer in juli/augustus gezamenlijk met onze broeders en zusters in Copăceni aan de nieuwe 

kerk te bouwen. De werkzaamheden zullen inhouden o.a. metselen/timmerwerk en kinderwerk en natuurlijk  

blijf er ook tijd over voor kennis making met de omgeving  

Voor informatie over het zomerproject 2019 kunt u contact opnemen met Jan Lakerveld. 

 

Peren plukken 

In september hebben een aantal vrijwilligers 

(waaronder enkele diakenen) peren geplukt bij 

Wilfred Zweeren en bij André v/d Berg. 

De opbrengst, ruim €700, was voor Cofratiam.  

Alle plukkers: Hartelijk dank! 

Plukt  u volgend jaar ook mee? 

 

 

 

 

Paardenmarkt 2018 

Ook dit jaar waren we weer present met een kraam om onze 

zustergemeente onder de aandacht te brengen en om ons 

budget wat aan te vullen. Er is overigens nog Roemeense 

honing te koop bij Léon v/d Zijden. De opbrengst van deze 

dag was 413,00 euro. 
  

Voedselpakketten en kerstgroeten 

In december zullen er weer voedselpakketten en stookhout 

worden uitgedeeld onder de armste inwoners van Copăceni. Ook willen we weer kerstgroeten vanuit onze 

gemeente meezenden. Daarom vragen we u/jou om een kerstgroet te deponeren in de bus die bij de 

ingang zal staan op zondag 2 en zondag 9 december. 

 

Winterwandeling: Save the Date 

Op D.V. vrijdag 28 december hopen we weer een winterwandeling te houden. Voor verder informatie zie de 

berichtgeving hierover in de Zaaier, en op onze facebook pagina. 

 

Facebook: 

Sinds kort zijn we ook op Facebook te vinden! Kom snel kijken op onze pagina:  

Copăceni zustergemeente Ameide/Tienhoven. Hier kunt u/jij op de hoogte blijven van al 

onze acties en nieuws van onze zustergemeente in Copăceni.  

 

 

Secretariaat van de werkgroep: Addy Versluis, te bereiken via addyversluis@gmail.com  of 0183-602886 .  

  Bankrekening van de werkgroep: NL73RABO0144064014  


