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Het begon voor mij allemaal in 2014, toen ik gevraagd werd als voorganger van de EG 

Rafaël de Rivier. Zij hadden op dat moment een project in Turda, maar de kerk daar 

was sterk aan het krimpen. Veel van hun leden vertrokken naar een nieuwe gemeente 

in Turda en tenslotte bleef er een groepje van zo’n 5 mensen over die als huiskerk bij 

elkaar kwamen. De oude voorganger had mij hier al voor gewaarschuwd en toen ik in 

2015 voor de eerste maal naar Roemenië vertrok was dat om het contant te beëindigen 

en nieuwe bronnen aan te boren. 

Wij vertrokken met 4 man naar de gemeente in 

Turda en één van de mannen, Willem, wilde ook 

langs een klein plaatsje in de provincie Mures, 

om daar een kerkgebouw te bekijken. Dit kerkge-

bouw betrof het oude kleedlokaal en kantine van 

de tennisvereniging in Capelle aan den IJssel. 

Willem had dit gebouw geregeld voor Roemenië 

en hij had het via Oost Europa Zending naar 

Roemenië laten transporteren. Het had drie jaar 

bij de voorganger van de gemeente in Bahnea op 

het erf gelegen en zij hadden het tenslotte in het plaatsje Laslau Mic als kerkgebouw 

kunnen neerzetten. 

Toen wij in Bahnea aankwamen troffen wij daar de pastor van de kerk in Laslau Mic, 

Moise Cocos. Zijn broer, leading pastor en verantwoordelijk voor de kerk in Bahnea, 

was naar een conferentie in Hongarije. Moise liet ons het kerkgebouw zien en vertelde 

over de situatie in Roemenië. En toen we met z’n vijven buiten voor de kerk stonden 

viel de Geest op ons allemaal. We wisten vanaf dat moment dat we ons nieuwe zen-

dingsproject onder de Roma’s gevonden hadden en een spannend avontuur begon. 

Ik ga ongeveer twee 

keer per jaar naar Roe-

menië en als ik ga hou-

den we voorgaand aan 

mijn reis een collecte. 

Van dit geld kopen we 

in Roemenië voedsel-

pakketten voor mensen 

die het nodig hebben.  

Dit gaat altijd in nauw 

overleg met Nelu, hij weet wat en waar het nodig is en hij is 

en blijft altijd de ‘baas’, zijn aanwijzingen zijn leidend. We 

kopen de producten in Roemenië bij de plaatselijke mid-

denstand, dit scheelt transportkosten en we sponseren ook de lokale bevolking. 

Als gemeente sparen we daarnaast per jaar ongeveer € 2.500,00, zodat wij iedere 

twee jaar een huisje kunnen laten bouwen. Een huisje kost daar tussen de €4.000 en 

€5.000. Dit is voor alle materialen, het werk doen zij zelf. In de familie en kerk van Nelu 



zijn er veel metselaars en houtbewerkers en zij bouwen een huisje in ongeveer twee 

weken. 

De afgelopen jaren hebben wij, mede door extra giften, al zo’n 

8 huisjes kunnen bou-

wen. Families die nog in 

een lemen huisje woon-

den, kunnen nu in een 

keurig gebouwd huisje 

gaan wonen. Er zijn 

schrijnende gevallen. 

Gezinnen met 8 kin-

deren, wonen met el-

kaar op nog geen 25 m2 en hebben vaak ook te kampen met ziektes als astma en 

artrose. 

 

Op dit moment zijn er 4 kerken gesticht, in Bahnea, Laslau Mic, Ormenis en Coroi en 

is er een project in Livezeni, dit is een plaatsje dat vlak bij Targu Mures, de hoofdstad 

van de provincie Mures. Dit is ruim een half uur 

rijden vanaf Bahnea. In Livezeni is een grote 

Roma populatie, maar wel een bijzondere. Door 

inteelt zijn daar ve-

len gehandicapt 

en gaan de kin-

deren niet naar 

school. Wanneer 

het weer het toe-

laat, worden er in de zomer buitendiensten georgani-

seerd.  

Via een Amerikaanse stichting in Targu Mures hebben we voor een koopje een groot 

stuk land kunnen kopen. Het is de bedoeling dat er daar een kerk gebouwd met extra 

ruimte voor de opvang van de kinderen om ze te 

kunnen voeden en onderwijzen.  

In Bahnea wordt een kerk gehuurd, maar dat gaat 

niet altijd goed. Er mag alleen op zondag kerk ge-

houden worden en verder mag de kerk niet ge-

bruikt worden. Voor een conferentie of iets met 

kinderen of vrouwen, moeten ze dus altijd uitwij-

ken naar elders en de contacten gaan ook niet altijd makkelijk en vriendelijk. 
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Ook in Bahnea (Nelu is hier pas-

tor en tevens leading pastor van 

het gehele werk) hebben we een 

stuk grond kunnen kopen. Daar 

willen we ook een kerk bouwen, 

met extra ruimte voor het hou-

den van conferenties en jeugd-

bijeenkomsten en voor de op-

vang van mensen die op bezoek 

komen, mensen zoals wij dus. 

 

 

 

In Laslau Mic (Moise Cocos is hier pastor) hebben ze dus al een kerk en daar is, o.a. 

voor de jeugd al een extra ruimte aangebouwd. Erg handig wanneer je zoveel handige 

mensen tot je beschikking hebt en dat scheelt ook nog eens ruim 50% in de kosten! 

In Ormenis (Timotei Cocos is hier pastor) heb-

ben we een huis met een stal gekocht. In het 

huis worden gezinnen die nergens anders naar-

toe kunnen tijdelijk opgevangen. Van de stal is 

een klein, maar prachtig kerkzaaltje gebouwd.  

Timotei is verhuisd naar Ormenis, zodat hij dicht 

bij zijn schaapje 

kan leven.  

 

 

 

In Coroi (Jacob Cocos is hier pastor) hebben we afgelo-

pen zomer een kerkgebouw kunnen plaatsen. Wij heb-

ben daar als kerk aan bijgedragen en ook hebben we 

daar nog verschillende giften voor gekregen. Het is een 

schitterend gebouw geworden en hierdoor kunnen in de 

winter de diensten hier ook doorgaan. 

 

 

 

 

Tenslotte zouden we ook graag een VW-busje 

(7.000 lei is ongeveer €1.500) kopen om mensen 

van en naar de kerk te rijden. 

 

 

Er zijn dus nogal wat projecten gaande, een kerkgebouw in Bahnea en een gebouw in 

Livezeni, dat dienst zal doen als kerkgebouw, opvang voor kinderen en school. Een 

busje voor het vervoer en daarnaast zijn er, zeker in de winter, structureel voedselpak-

ketten nodig. Wij organiseren met kerst weer een voedselpakketten-actie om de armen 

daar de winter door te brengen. Verder gaan we natuurlijk ook door met het bouwen 



van huisjes, er staat er op dit moment één in de planning, maar daar kunnen ze pas in 

het voorjaar aan beginnen. 

Ik ben gezegend dat ik aan dit zendingsproject kan deelnemen. Ik spreek altijd over 

wij en niet over zij, omdat we het echt met elkaar doen. We weten niet alleen dat het 

geld allemaal goed besteed wordt, we zien het ook met eigen ogen. 

Vanaf zondag 6 t/m zondag 20 februari zal ik 

weer op zendingsreis naar Roemenië gaan. De 

reis staat ook open voor anderen en als je graag 

meewilt kun je contact met me opnemen. Het is 

natuurlijk ook mogelijk om korter mee te gaan. 

Van 12 t/m 15 juli organiseren wij met de kerken 

uit Mures een jeugdkamp bij Ivo Camp in het 

plaatsje Harghita. Voor dit kamp vertrekken wij 

op zondag 10 juli en vliegen wij terug op zondag 

17 juli 2022. 

Heb je interesse om een 

keer mee te gaan, of wil jij 

ons project ondersteunen 

met een gift, bel of mail 

me dan: 

 

                              

                

                     


