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“Verheugt u in de Here, dan zal Hij u geven 
wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. 
Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en 
vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.” 
Psalm 37: 4-5 HTB 
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Het is alweer een jaar geleden dat de 

pandemie begon en we om moesten gaan 

met allerlei restricties en beperkingen om 

ons zelf en anderen te beschermen tegen 

het corona virus. 

Op dit moment moeten wij er ook weer 

aan geloven: De avondklok is vervroegd 

naar 20.00 uur en de winkels sluiten al 

om 18.00 uur. Daar is niet iedereen even 

blij mee en er zijn ook hier in Roemenie verschillende de-

monstraties gehouden.  

Wij kunnen ons echter goed aanpassen en zijn vooral heel 

erg dankbaar dat we ons werk gewoon kunnen doen, hetzij 

met wat kleine aanpassingen. Vooral dankbaar zijn we dat 

we allemaal gezond zijn!  

We praten u graag weer bij! 

 

Persoonlijk 

 
 
 
 
Marien: Dankzij uw steun hebben we tientallen gezinnen kunnen hel-
pen met een levensmiddelenpakket en/of hout om hun huisjes te ver-
warmen.                                           

Het was een prachtige winter met de 
sneeuw, maar ook bitterkoud op de me-
menten dat het kwik –14*  aangaf! 
Door de pandemie hebben verschillende 
mensen hun baan verloren en het was 
een stuk moeilijker voor hen om rond te 
komen. Sommigen kwamen zelfs vroe-
ger naar de kerk om warm te worden 

doordat ze geen hout meer hadden om hun eigen huisje warm te sto-
ken. Wat een zegen dat we dankzij uw hulp in hout konden voorzien! 

Winterproject 

corona 
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Dankzij een collecte die iemand voor ons heeft gehouden, in plaats 
van een verjaardagscadeau te vragen, konden we een oude dame uit 
onze kerk, behalve hout, ook blij maken met een nieuwe houtkachel! 
Nu zit zij er weer lekker warm bij. 
 

Dankzij uw steun konden ook elke week meer dan 100 personen een 
verse, warme maaltijd bij ons halen! 
Afgelopen maanden zijn er meer dan 1000 maaltijden uitgedeeld. 
Het verwarmde onze harten om te zien hoe blij en dankbaar de men-
sen waren. 
Vooral de glimlach op de kindergezichtjes gaf ons veel voldoening! 
Stichting Gain willen we heel hartelijk bedanken voor de broodtrom-
mels en chocoladeletters die we extra konden uitdelen. 
Ook de stichting “van de Heerik”, ontzettend bedankt voor de spon-
soring waardoor we honderden levensmiddelenpakketten uit konden 
delen aan gezinnen in nood. 
Dank zij al uw steun hebben we de winter voor velen iets makkelijker 
kunnen maken. 
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Yvonne: 
We zijn gezegend met een groot gebouw! Daarom kunnen we ons goed hou-
den aan de afstandregels en konden de afgelopen maanden als gemeente sa-
menkomen. 
Om kerst te vieren hebben we twee diensten gehouden. Zodat de kinderen 
van het educatieprogramma met hun ouders konden komen  en de gemeente-
leden met gasten in kleinere groepen. 
Het was een gezegende tijd.  De kerk is daarna zo gegroeid dat wij ons afvroe-
gen of we nog wel in de zaal zouden passen. 
Gelukkig ging het steeds net. Nu de lente er aan komt, kunnen we eventueel 
weer naar buiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben besloten om de kinderen weer apart te nemen in een andere zaal, 
waardoor er meer ruimte is in het kerkgebouw. Steeds meer kinderen van de 
kinderclub komen nu ook op zondag. Soms wel meer dan 20 kinderen. 
Door sommigen van hen, komt nu ook één van de ouders mee. Het zijn net 
kleine evangelisten. 
Net als bij jullie hebben wij met de gemeente ook meegedaan aan de gebeds-
week van 17-24 januari. 
Het was een bijzondere tijd waarin we dichter naar elkaar toe groeiden.  
Nu komen we elke twee weken samen om de bijbel te bestuderen en te bid-
den. 
Het grootste wonder is dat liefde de harten van de mensen verandert. Dat 
hebben we deze week mogen zien. 

 
 

Kerkbijeenkomsten en kerstfeest 
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 Marien:                                 

Na de kerstvakantie besloten we het kinderprogramma weer elke 
week te doen i.p.v. om de twee weken.                                                      
Het was anders te verwarrend voor de kinderen en anders dreigden 
we hen te verliezen. Nu zijn er weer ongeveer 30 kinderen en ze 
gedragen zich beter dan dat we ooit hadden verwacht.                            
We zingen net als voorheen liedjes met hen, vertellen een 
bijbelverhaal, doen aangepaste spelletjes, waarbij ze gewoon op hun 
plaats kunnen blijven zitten.  We doen zelfs stoelendans! Maar in 
plaats van om een grote kring van stoelen, dansen ze om hun eigen 
stoel heen. Zo houden ze toch afstand van elkaar. 

Met de tieners in de leeftijd van 12-17 jaar, komen we om de week 
samen. Ook met oudere tieners van 14-25 jaar zijn we weer begonnen. 
Het is goed om te zien hoe graag ze komen! Er is meer aandacht voor 
de preek en ook zingen ze graag! Natuurlijk doen we ook leuke spellen 
met hen of we kijken naar een goede film. We zien er naar uit dat ze 
weer gaan groeien in geloof. Dit jaar hopen we toch wél met hen op 
kamp te kunnen gaan. Omdat tieners steeds meer blootgesteld 
worden aan verleidingen, zoals het gebruik van alcohol en drugs, 
praten we met hen over dit soort onderwerpen. Zo hopen we hen te 
kunnen beschermen tegen de gevaren. Misschien kunnen we zo een 
verschil maken in hun leven. 

 

 
Yvonne: 
Zoals we u in de vorige nieuwsbrief ook al schreven, is 
Casa Speranta het afgelopen jaar gewoon open geble-
ven! We hadden daarvoor toestemming van de over-
heid.  
Sinds het begin van het tweede semester in februari 
 zijn de kinderen van de kleuterschool, de klassen 1-4 
en de examenklassen weer fysiek naar school gegaan. 
Dit is natuurlijk veel beter voor hen en daardoor heb-
ben ze ook meer motivatie om naar ons educatie centrum te komen. 
Bij de meeste kinderen zien we wel een achterstand, maar we geloven 
dat ze dat snel weer in kunnen halen. 

Kinder-en tienerprogramma 

  Educatiecentrum Casa Speranta 
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Er is ook wat verschuiving geweest in ons lerarenteam.                     
Mihai en Andra hebben namelijk ontslag genomen. De ene vanwege 
andere ambities en de ander vanwege het schema op de universiteit. 

Gelukkig konden we vlak daar voor een lerares aan-
nemen die vorig jaar ook bij ons heeft gewerkt.      
Iulia kende de kinderen al erg goed en ze kan goed 
met hen om gaan. Hier door viel de overgang voor de 
kinderen erg mee. Zij werkt nu fulltime voor ons en 
ze helpt ook bij het vrouwenprogramma en het kin-
derprogramma. 
We vroegen haar of ze wilde vertellen waarom ze 
graag bij ons werkt. Dit is haar antwoord: “Het is 
heel logisch omdat ik vorig jaar vrijwilligerswerk heb 
gedaan bij de stichting totdat de pandemie zich uit-
breidde in Roemenië.  Dus toen ik een baan kreeg 
aangeboden, accepteerde ik die omdat ik precies wist 
waar ik terecht kwam.  Een belangrijke reden is dat ik 
altijd van kinderen heb gehouden, vooral van kinde-
ren die eigenlijk bij hun geboorte niet gewenst zijn. 
Zij hebben ook het recht om geliefd te worden! God 

houdt even veel van ons als van hen en maakt geen 
onderscheid tussen ras en natie. Zijn liefde kan 
door ons heen in de kleinste dingen worden ge-
toond en als een kind  gezond op wil groeien heeft 
het liefde nodig! Dat is het belangrijkste onderdeel 
van de groei! Met andere woorden: “Ik zie dit niet 
als een baan maar als een bediening waartoe God 
mij voor deze periode heeft geroepen.” 
 
Teunieke 
 
Helaas hebben wij ook afscheid genomen van 
Teunieke, onze Nederlandse vrijwilligster. 
Zij was er één uit duizenden en een enorme zegen 
voor ons allemaal. 
We wensen haar het allerbeste op haar nieuwe 
werkplek in Nederland. We houden nog steeds in-
tensief contact met haar. 
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Wij hebben de kerstdagen mogen vieren met al onze kinderen bij 
ons thuis. Dat was uiteraard een heerlijke tijd! 

In januari hebben we Francisc zijn 20ste verjaardag 
gevierd. We zijn heel dankbaar en we kunnen zeggen 
dat het goed met hem gaat.                                          
Inmiddels is hij aangenomen als werknemer in een 
kledingzaak en heeft ook een baan in een fastfood 
restaurant. (We mogen geen namen noemen hè?     
Hij heeft daar nog een proefperiode, maar hopelijk krijgt hij gauw 
een vast contract. Het eerste semester van zijn laatste schooljaar 
heeft hij afgesloten en hij bereidt zich voor op het landelijk exa-
men. 

Lisanne heeft haar semester met zulke hoge cijfers afgesloten, dat 
ze een bonus heeft gekregen, wat natuurlijk zeer welkom is als je 
net bent getrouwd!                                                                                  
Met Andrei haar man gaat het goed en het is een zegen dat ze zo 
vlakbij wonen. Daardoor zien we elkaar regelmatig. 

Milou en Iulian zijn op 30 maart allebei 25 geworden.                 
Omdat Marien op die dag natuurlijk ook jarig is hebben wij het bij 
hen in Boekarest gevierd. Het was een heerlijke midweek waarin 
we konden genieten van elkaars gezelschap.                                                                                   

Gelukkig zijn we allemaal gezond gebleven. Los van de tandartsbe-
handelingen, waarbij we allebei wat tanden zijn kwijtgeraakt, kun-
nen we nog volop glimlachen.                                                             
Geen last van een lege nest syndroom. We genieten juist van de tijd 
die we nu samen hebben. Ook zijn de kontakten met onze vrienden 
weer wat intensiever geworden.                                                           
Natuurlijk genieten we van de kinderen als ze bij ons komen eten, 
kletsen of logeren. Het is een nieuw seizoen met ook weer mooie 
vooruitzichten. 

Ons gezin 



 

8 Mede mogelijk gemaakt door van Noort BV  Waddinxveen  

Adres in Roemenië: 
  
Marien & Yvonne Kroon 
Brãnduselor 20                            
407280 Floreşti Jud Cluj 
Roemenië  
0040 - 752157710 
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 Anbistatus, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marien en Yvonne 
Milou en Iulian  
Lisanne en Andrei 
Francisc 
 

Voor u is het paasfeest al weer achter de rug. We hopen dat u 
een mooie gezegende tijd hebt gehad, waarbij u stil stond bij de 
liefde van God voor ons allen.                                                               
Wij vieren het begin mei en kijken er naar uit om het met de 
kerkgemeenteleden en de kinderen te kunnen vieren.                     
Wanneer we Pasen vieren is de lente gekomen en overal zie je 
tekenen van leven in de natuur. Zij vertegenwoordigen schoon-
heid en hoop! Laten we in deze donkere periode de hoop nooit 
verliezen, wetend dat er betere tijden zullen komen. 

We wensen u allen een mooie 
lente toe vol leven en hoop! 


