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Gemeente van Ameide en Tienhoven, 
 

Voor u ligt de 19e nieuwsbrief van onze werkgroep ‘Cofratiam’. In deze nieuwsbrief doen wij 
verslag over de voedselpakketten, kerstkaarten actie, koop honing, winterwandeling, 
bezoek van Ds.Dorin & Florin en Actie koop stenen. 
 
Voedselpakketten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze keer had Florin het uitdelen van voedselpakketten 
anders georganiseerd; ieder lid van de gemeente heeft een lijstje  
ingediend van vijf  voor hen bekende arme gezinnen. 
Totaal kwamen ze aan 50 gezinnen. Hier zijn pakketten voor 
samen gesteld. De gemeenteleden hebben zelf deze pakketten 
rond gebracht. 
 
Kerstkaarten actie   
 

De gemeente van Copăceni was blij met de 
kerstkaarten die er vanuit onze gemeente zijn 
verstuurd. Ze zijn 1e kerstdag uitgedeeld tijdens de 
dienst. Hartelijk bedankt namens hen! 
 
Honing  
 
We hebben het nog steeds, de echte Roemeense 
honing Het kost € 5 per pot, u kunt het komen halen op 
Aaksterveld 144 of bel even 0681239702. 
 
Winterwandeling 

Op vrijdag 28 december hebben we weer onze bekende winterwandeling 
gehouden. We vertrokken deze keer vanaf de parkeerplaats van de 
Fa.Boer. We liepen een stuk over de Nieuwe Steeg, en vervolgens over 
de Schenkelweg naar de Broekseweg. Bij het melkveebedrijf van de 
fam. Blokland hebben een rustpauze gehouden. Onder het genot van 
koffie, thee, fris en een appelflap werden we door Arjan Blokland op de 
hoogte gebracht van het wel en wee van de melkveehouderij.  
Daarna mochten we de stal bezoeken en kregen we uitleg over de 
melkrobot, de voederrobot en de automatische mestafvoer. Nadat we 
alles gezien hadden, zijn we weer teruggelopen naar de auto’s  
en zijn we naar de Hogewaard gereden waar we bij Jan Lakerveld nog 
een poos gezellig bij elkaar zijn 
gebleven rond de vuurkorf. En intussen genoten we van erwtensoep, 
warme chocomel en wat lekkere hapjes. Er waren 21 deelnemers en de 
opbrengst was € 200, kortom weer een geslaagde middag. 



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

 
Donderdagmiddag 7 februari arriveerden Florin en ds. Dorin op 
Schiphol, voor een bezoek aan onze gemeente. Ze werden 
opgewacht door Louisa, Léon en Addy. 
Vrijdag stond er een bezoek aan Den Haag op het programma. 
Naast een kijkje op het Binnenhof zijn ze ook even wezen uitwaaien 
op het strand. ’s Avonds was er een bijeenkomst met de werkgroep 
en de contactpersoon 
van stichting HOE 
(Hulp Oost Europa). 
Via deze organisatie 
zijn we in contact 
gekomen met Florin en 
Rut en de gemeente 
van Copăceni. 
Zaterdag is er o.a. een 
bezoek gebracht aan 
ds. Van Trigt en zijn de 

beide kerken in onze gemeente bekeken. ’s Avonds hebben 
ze samen met de leden van de werkgroep en hun partners 
een pannenkoek gegeten in Vianen. 
In de erediensten op zondag hebben beide mannen een groet 
over gebracht van hun gemeente. Na de morgendienst was er een bijeenkomst in de Hoven, waar Florin en 
ds Dorin e.e.a. hebben verteld over de gemeente van Copăceni en ook over de start van de kerkbouw.  
Tijdens die bijeenkomst is ook de actie “Draagt u een steentje bij?” van start gegaan, waarover hieronder 
meer informatie. Na de avonddienst hebben ze een bezoek gebracht aan de J.V. Maranatha. 
Op maandag en dinsdag hebben ze enkele plaatsen in de omgeving bekeken en zijn er wat souveniers 
voor de thuisblijvers gekocht. Op woensdag morgen zijn Florin en ds Dorin weer naar Roemenië gevlogen, 
uitgezwaaid door Louisa en Léon. We kijken terug op veel goede gesprekken en hopen elkaar nog vele 
malen te zullen ontmoeten. 
 
 
Actie koop stenen  
 
We zijn erg dankbaar dat door alle inzet de gemeente 
blijft groeien. En zoals u wellicht weet is de huidige 
kerkzaal nog gevestigd in een ruimte van het woonhuis 
van Florin. De noodzaak voor een nieuwe ruimte is dan 
ook steeds groter. We zijn verheugd dat alle 
vergunningen inmiddels rond zijn en dat er zelfs al is 
begonnen met de bouw van een kerkje naast het 
woonhuis. De fundering is gelegd. Vanwege de vele 
sneeuw kon de vloer nog niet worden gestort.Tijdens 
het bezoek van Florin en Ds. Dorin zijn we gestart met 
een actie om de financiën rond te krijgen. In de 
bijgevoegde brief leest u er meer over en kunt u 
aangeven hoeveel stenen u wilt sponsoren.  
Draagt u ook een steentje bij aan de nieuwe kerk? 
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