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“Mensen zitten vol plannen, maar uiteindelijk zegt de Heer wat je 
moet doen. Iedereen denkt van zichzelf dat hij op de goede weg is, 
maar de Heer kijkt hoe je werkelijk van binnen bent. Overleg al-
les wat je doet met de Heer. Dan zullen  al je plannen slagen!” 
Spreuken 6:1-3 BB 

                                                                                      Jaargang 15    no.2    Juli 2018 

            De Kro(o)nieken van Charis 
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Yvonne: Net als we in de vorige brief schreven, luidden we 
het begin van de lente in met iets creatiefs voor de kinderen  
van Casa Speranta. 
Het is hier de gewoonte om elkaar op 1 maart broches te 
geven. Die worden hier martisoare ‘s genoemd.  O.l.v. An-
drea hebben de kinderen broches gemaakt met een sneeuw-
klokje er op. Die hebben ze niet aan elkaar gegeven maar 
aan de sponsors van het educatie project. Hiermee wilden 
ze hun dankbaarheid uitdrukken en hen ook een fijne lente 
toewensen! 

1 maart, het begin van de lente 

 
 
 
Marien: Tijdens ons verblijf in Nederland is er door een team een be-
nefiet diner voor ons georganiseerd. Er waren ongeveer 40 gasten en 
we hadden een heerlijk viergangen menu: Soep, een ragoutwafel,  

Het Benefiet diner 
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boontjes met een sjiek vleesgerecht en een heerlijk nagerecht, bestaan-
de uit ijs, pudding en andere verrassingen. Het zaaltje was vol en het 
was supergezellig! Vooral Erik Baak willen we  hartelijk bedanken voor 
zijn inzet en ook iedereen die kwam! Het heeft een mooie opbrengst 
opgeleverd! Het geld hebben we gebruikt voor de kin-
deren van Casa Speranta voor onder andere hun eind-
feest.  
Hopelijk komt er volgend jaar wederom een benefiet 
diner. U bent nu al vast van harte uitgenodigd. Zodra 
de datum bekend is, laten wij het u weten. 

 
 
 
 
 
Yvonne: Vanwege de ziekte en het overlijden van mijn moeder, waren 
we langer in Nederland dan de planning was. 
We konden dus niets voorbereiden voor de paasviering. 
Toch wilden de tieners heel graag een toneelstukje opvoeren. 
Het was heel bijzonder dat ze uiteindelijk in twee weken iets sterks 
hadden neergezet, dat ook heel mooi aan-
sloot bij wat de kinderen van                   
Casa Speranta deden. 
De vrouwen hebben ook nog iets gedaan 
en het mooie was, dat niet wij, maar één 
van de vrouwen het heeft geleid! Zes vrou-
wen hebben een koortje gevormd en 
prachtig gezongen. Zo mooi, dat we dit 
zeker een vervolg willen geven. Het is zo bemoedigend om te zien hoe 
de vrouwen geestelijk groeien en hun talenten gaan gebruiken. 

 
De gemeenteleden namen weer een “gast” 
mee en we konden hen allen zegenen en 
een levensmiddelenpakket meegeven. 
Stichting van de Heerik, heel hartelijk be-
dankt voor dit geschenk! 

Paasviering 



 

4 

 

 

Dit schooljaar sloten we weer af met een 
spetterend eindfeest! 

De kinderen kregen een diploma voor hun 
prestaties en het doorlopen van de lessen.     
We hebben genoten van een optreden van de 
kinderen, spelletjes en lekker eten! Vier 
kinderen van klas 8 werden extra in het 
zonnetje gezet omdat zij na dit afscheid in de stad het voortgezet 
onderwijs gaan volgen. We hebben hen financiele steun aangeboden 
voor vervoer en schoolspullen. Dat hebben we voor andere tieners ook 
al gedaan die nu in dit project zitten. Twee van hen hebben hun 
opleiding afgerond en één heeft zelfs al een baan. Positieve berichten 
dus!  We zijn heel trots op een jonge vrouw van in de dertig, die weer 
in de schoolbanken is gaan zitten. Via "à doua change”  ( vertaald: een 
tweede kans)                                        Ondanks haar zorg voor drie kin-
deren en twee nichtjes heeft ze klas vier afgerond en gaat ze in Sep-
tember naar klas vijf! Ze wil 10 klassen halen en we ondersteunen haar 
aan alle kanten. Het versterkt onze visie opnieuw hoe belangrijk on-
derwijs is! 

Marien:  
Met diepe bewondering heb ik samen met de voorzitter van onze stichting in 
Nederland gezien hoe 2800 scholieren allerlei acties op touw hebben gezet 
om  geld voor onze stichting bij elkaar te krijgen; paardrijden, kroketten bak-
ken, klusjes in de tuin, enz. In mei hoorden we dat er een enorm bedrag is 
opgehaald en inmiddels  hebben we deze gift ontvangen!  Hier kunnen we de 
komende twee jaar een lerares  van betalen en nog 10 extra kinderen aanne-
men in het educatiecentrum! Een diepe buiging  voor jullie hoor!  Alle leer-
krachten , leerlingen en anderen die hier bij betrokken waren: Heel hartelijk 
dank! Ook bedankt voor jullie inzet in de periode dat jullie in Roemenië wa-
ren! Hopelijk snel tot ziens! 

Steun van het Groevenbeek college 

 Casa Speranta 
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Marien: 
Ook andere groepen hebben ons verblijd met een bezoek. Behalve het Groe-
venbeek college, hebben ook “De Passie” uit Wierden en Utrecht ,  “De Kata-
pult”( bijbelschool voor kinderwerkers) en een groep uit Zwitserland ons 
geholpen met het opknappen van huizen en  het organiseren van kinder– 
tiener– en vrouwenprogramma ‘s.  
Een kostbare tijd was het zowel voor hen als voor ons!  

 
 
Marien:  
Heel onverwachts nodigde de stichting 
Gain ons uit om met hen bij hun stand  te 
staan op de conferentie van Opwekking. 
Het doel was om hun werk te promoten, 
maar ook aandacht te vragen voor de Roma
-problematiek. 
Dit gaf ons ook de gelegenheid om over ons werk te vertellen. Het was 
een geweldige ervaring! Ook voor Ianos, een Roemeense vriend die 
met ons mee was. Hij werkt op Patarat, de wijk bij de vuilnisbelt van 
Cluj. We hebben mooie gesprekken gehad en veel bewondering gekre-
gen voor de medewerkers en actie-kids, die schoenendozen uitdelen. 
Het is zo mooi om te zien hoe je met elkaar kunt samenwerken en aan 
Gods koninkrijk bouwt met ieders talenten en dezelfde visie! We wil-
len nogmaals onze dank uitspreken voor alle goede zorgen en hoe we 
in de gemeente van Hugo werden opgenomen! We hebben nog wat 
diensten kunnen meemaken op de conferentie. Hierdoor keerden we 
verfrist en gezegend naar huis. In juni kwam er nog een delegatie van 
Gain naar Roemenië. We hopen dat dit onze samenwerking nog meer 
zal verdiepen; vele handen maken licht werk! 

Groepen 

Gain en Opwekking 
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De kerk “Apa Vie” 

  Project Liana en website verzorger 

 
Yvonne:  
De kerk groeit langzaam, maar wordt sterker. 
Met de kinderen van het kinderprogramma  
zijn we op avontuur gegaan. Hierin hebben ze 
geleerd hoe met angst om te gaan, de juiste 
weg te blijven volgen en elkaar te beschermen! 
Met de vrouwen spraken we over de tuin van 
hun hart. In beide groepen zien we geestelijke 
groei! 

 
 Het gevolg was dan eind april drie mensen zich 
 hebben laten dopen! Een van hen werd door haar  
 kinderen (die naar het kinderprogramma komen),   
 aangemoedigd om naar de kerk te komen!  Behalve 
 dat ze nu gedoopt is, wil ze ook graag trouwen!   
 Een nieuw avontuur voor haar! 
 

Marien: In onze vorige nieuwsbrief 
vroegen wij steun voor onze buur-
vrouw Liana om haar te helpen een 
eigen bloemenwinkeltje op te zet-
ten. 
Daar kwam geen reactie op, maar 
inmiddels werkt zij bij een restau-
rant in de bediening. Dit heeft zij al 

vaker gedaan. Niet de ideale baan, omdat het lange werkdagen zijn. 
Toch zijn wij blij dat zij nu in elk geval een vast inkomen heeft. We 
zetten dit project nu even in de wacht. Mocht u toch nog interesse 
hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Ook op de vraag of u ons kunt helpen als website ver-
zorger, is nog niet gereageerd. 
Kent u iemand, of wilt u ons helpen om eventuele pro-
blemen op te lossen, dan horen wij het graag!  
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 Ons gezin 

  
Na het overlijden van Yvonne’s moeder hadden we een periode wat 
tijd nodig om de draad weer op te pakken. 
Nu zijn we weer helemaal gericht op ons werk en de kerk! 
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van Lisanne’s verhuizing naar Engeland. Ze 
heeft het afgelopen jaar intensief pianoles ge-
had. Omdat ons keyboard nu echt aan z’n eind 
is, zoeken we een gebruikt, nog goed key-
board, dat ze mee kan nemen naar Engeland. 
Als u er misschien een weet, die we voor een redelijk bedrag kunnen 
overnemen, dan zouden we graag een berichtje van u ontvangen!  
We kunnen het dan in augustus zelf ophalen en naar Engeland 
brengen met alle andere spullen. 
Behalve dit, hebben we nog een andere heel be-
langrijke vraag: 
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Lisanne in 
ieder geval een jaar naar de Life Church College gaat, een Bijbel-
school in Bradford. 
Ze heeft er een jaar lang hard voor gewerkt en ge-
spaard. 
Hiervan kan ze de opleiding en de huur van haar 
kamer betalen. Voor haar levensonderhoud ech-
ter, heeft ze nog extra geld nodig. Ze hoopt wel 
een baantje te vinden, maar dat is nog niet zeker. 
Lisanne zoekt vrienden die haar voor een jaar financieel willen steu-
nen. Wilt u haar helpen of weet u iemand?  
We zouden het enorm waarderen. Natuurlijk zal zij u regelmatig op 
de hoogte houden van haar belevenissen. U kunt een gift overmaken 
via onze stichting o.v.v. studieondersteuning Lisanne. 
 NL25 RABO 03668.36.242 t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen of 
via IDEAL Onze stichting heft een ANBI status. 
Alvast onze hartelijke dank! 
 
Met Milou gaat het nog steeds goed. Ze heeft haar plekje gevonden 
in Boekarest. Elke zondag belt ze ons op om bij te kletsen. 
Ze zal een deel van de zomervakantie samen met ons doorbrengen. 
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Adres in Roemenië: 
  

Marien & Yvonne Kroon 
Tudor Vladimirescu 50 
407280 Floresti Cluj    
Roemenië  
0040 - 364-404490 
krooniek@gmail.com 

www.stcharis.org 

Contactadres in Nederland: 
 

Fam H.C. van Noort, 
Zuidplaslaan 532 
2743 KG Waddinxveen 
0182 - 649074 

Giften kunt u storten op bankrekeningnr. NL25RABO 0366836242 
t.n.v. Stichting Charis Waddinxveen.  
We hebben een Ambistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. 

Met vriendelijke groeten, 
Marien,Yvonne, Milou, Lisanne en  
Francisc Kroon 
 

Francisc heeft nu klas 11 afgerond en zal nu nog twee jaar seral moe-
ten doen. Dat is een soort cursus om toch het diploma te krijgen dat 
nodig is voor het voortgezet onderwijs. 
Nog even te gaan, maar toch al vast een diploma voor 11 klassen.           
Helaas heeft hij geen baantje meer, maar in sep-
tember gaan we kijken hoe dit te combineren is 
met zijn schooluren.                                                     
Al onze drie kinderen hebben inmiddels hun ver-
jaardag gevierd en zijn nu inmiddels  22, 19 en 17 
jaar bijna alle drie volwassen.  

Prachtig om te zien! Worden we nu oud?  

 

 

           We wensen u allen een prachtige zomer 
toe en heel veel zegen in alles wat u doet! Ge-
niet en ontspan, zodat u weer nieuwe energie 
krijgt in de vakantietijd! 


