
 

Voice of Ecce-Homo 
Oktober 2020 

Van de voorzitter 
Het is moeilijk om een nieuwsbrief te schrijven in een 
crisistijd die heel de wereld raakt. Dit is ook de reden dat 

we met Pinksteren geen nieuwsbrief verzonden.  
De belangrijkste reden was toch wel dat het bestuur van 

mening was dat zij het niet gepast vond om in zo’n 
moeilijke tijd de lezers lastig te vallen met ons nieuws. Een 

andere belangrijke reden was dat er veel mensen in 

verdriet waren wegens verlies of ziekte van een geliefde. 
We hopen dat u hier begrip voor op kan brengen.  
 

Ondanks deze crisis kunnen we niet om onze projecten 

heen. Zoals Nederland zijn ook Roemenië en Moldavië 
getroffen door het virus. Wij mogen dankbaar zijn dat wij 

in Nederland wonen. In veel landen zijn er geen goede 
voorzieningen. We hebben berichten gehad hoe het er aan 

toegaat in de ziekenhuizen in Roemenië en Moldavië. 
Veelal geen bescherming voor de zorgverleners. Vele uren 

maken zonder enige bescherming van de verzorgers en de 

dokters. Bij ons was er een tekort aan bescherming, daar 
nagenoeg niets ter bescherming. In dit alles mogen we 

dankbaar zijn en hopen en bidden we dat Psalm 91 voor 
vele tot steun en hoop mocht zijn.  
 

In deze crisistijd mochten we toch ook wel weer bijzondere 

dingen meemaken. Ondanks dat de geplande reis van april 
niet door kon gaan, mochten we toch op 17 maart een 

transport verzenden. Ons team in Roemenië kon bij veel 
armen en ouderen toch een bezoek brengen en eten 

afleveren. In totaal zijn er 500 pakketten gemaakt en 
uitgedeeld. Daarna kwam de gehele lockdown en konden 

we ruim 3 maanden deze mensen niet bezoeken. 
 

Eind december 2019, net voor de Kerst, 

mochten we ervaren dat God harten neigt. 
We mochten van een bedrijf uit Krimpen a/d 

IJssel een compleet gebouw van 13 x 20m. 
in bouwpakket ontvangen. Deze donatie was 

voor ons een wonder. Hierin hebben we de 
hand van God ervaren. Met deze loods 

hopen we mooie dingen te gaan doen. De 
bouw is afhankelijk van diverse factoren. Nu 

we in april op locatie geweest zijn, waren we 

ook niet in staat om dingen te regelen. Het 
plan is om een gedeelte van deze loods af te 

scheiden en als de HEERE het ons geeft 
hiervan in 2022 een kerk te bouwen van 13 

x 7 (91 m2). Dit lijkt misschien niet zo groot, 
maar voor Uncesti is het wel groot, 

aangezien ze nu in een woonkamer zitten 
van de dominee. Dit is voor ons toch wel een 

zeer bijzonder project. Een huis Gods te 
mogen bouwen voor de samenkomsten met 
de mogelijkheid van groei. Hoe mooi is dit!  

 
Er is nu heel veel te regelen en te organiseren, maar dit 

wordt met veel liefde en vreugde gedaan.  

 
We kunnen er niet omheen dat er financieel ook veel 

geregeld moet worden. We vertrouwen er ook nu op dat 
dit alles in orde komt. Zo werd op 26 april 2020 in de 

Hervormde Kerk van Oud-Beijerland een collecte gehouden 
voor het ‘Medical project’. Daar zijn we blij mee. 

U vraagt zich misschien af wat er dan allemaal nodig is? 
We zullen enkele belangrijke dingen noemen.  

Als eerste het transport naar Uncesti. De loods is inmiddels 

al op transport gegaan en wordt tijdelijk opgeslagen in Dej.  
- Kosten hiervoor € 2.700,-. 

- Kosten transport van Dej naar Uncesti: € 1.000,-.  
- Fundering 260 m2 incl. vloer: € 10.000,-.  

- Aanschaf heftruck: ca. € 4.000,-, excl. transport.  
- Architect kosten: € 7,-/m2 = € 1.820,-.  

- Huur machines voorbereiding bouwplaats: € 1.500,- 
- Hiernaast komen de kosten voor de afbouw van de 

kerk nog in het jaar 2022, maar hier hopen we te 

zijner tijd op terug te komen.  
 

We hopen dat er ook nu vele harten geneigd mogen 
worden om dit unieke project te ondersteunen. In Nehemia 

lezen we: “Laten we opstaan en bouwen”. We hopen dat u 
met ons mee wilt bouwen aan een nieuwe kerk in Uncesti 

Moldova (Roemenië). Ik mag afsluiten met de woorden die  
ds. Costel van Uncesti ons zei: “En de HEERE zal het 
voorzien” (Genesis 22:14). 

Een hartelijke groet, 
J. Nieuwburg 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1: de loods wordt op transport gezet. Foto 2: de grond wordt bouwklaar gemaakt. 
Foto 3: fundering klaar voor de kerk en opslag. Foto 4: betonijzer vlechten ze zelf. 
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Donatiebegeleidingskaart 
 

Uw vrijwillige bijdrage voor de Stichting Ecce-Homo kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: 
NL42 ABNA 0608 872 296 ten name van Organizatia Crestina Ecce-Homo Nederland. 
 
Mocht u een specifiek project willen steunen, dan verzoeken wij u de naam van een van de volgende project op te nemen in het 
betaalkenmerk van uw storting. 
• Bijbelverspreiding 

• Basic Live: hulp aan gezinnen in armoede d.m.v. voedsel, kleding en in enkele gevallen met een financiële bijdrage. 
• Medische hulp in Preventoriul TBC de Copii Ilisiua, een tehuis waar plaats is voor 80-100 kinderen met tuberculose. Binnen 

dit tehuis ondersteunen we de werkzaamheden op verschillende manieren met onder andere: 
– project Cup of Milk: zuivelproducten leveren via Roemeense melkveehouders; 
– project Happy Meal: een goed belegde boterham voor de kinderen; 

• Medical project Calpalna: dokterspraktijk en voorziening medicijnen. 

• Kinderdagverblijf Elpis Foundation. 
• Moldavië: het ondersteunen van een kleine gemeente in Uncesti. 

 

BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT! 

 

 
 
Van de penningmeester 
Zoals de voorzitter hiervoor schrijft, zijn we hard bezig met 

een nieuw project in Uncesti. Hier is geld voor nodig.  
Op dit moment is er een aantal lopende acties. 
 

Op 1 oktober is een verkoop gehouden van beenmode en 

kaarten. Dit heeft een bedrag van € 352,80 opgebracht. 
 

We attenderen u graag op de tweedehands-kledingbeurs 
die gehouden wordt op D.V.: 

- dinsdagavond 13 oktober van 19.00 - 21.00 uur; 
- woensdag 14 oktober van 9.00 - 11.30 uur.  

U bent van harte welkom aan de Strijenseweg 137 te ’s-

Gravendeel. Ook is er een verkoop van kaarten. Wij hopen 
tot ziens! 

 
Pannenkoeken-drive 
Op D.V. vrijdag 13 november wordt er een 

pannenkoeken-drive georganiseerd door de JV 12+ van 
de Oud Ger. Gem. in Ned. te ‘s Gravendeel. Dit jaar kunt u 

uw pannenkoeken bestellen en ophalen bij onze drive aan 
de Mijlweg 7a. Naast een maaltijd pannenkoeken, zijn er 

ook weer sinaasappels, appels en peren te bestellen. 

En niet te vergeten lekkere aardappelwokkels (bekend 
van de Maasheim-verkoping).  

Online kunt u meebieden op bloemstukken.  
Meer informatie volgt in de flyer van deze actie, welke u 

binnenkort vindt op de facebookpagina van Ecce Homo.  
 

Bent u niet in de gelegenheid om uw bestelling op te halen? 
Dan bezorgen we het graag bij u thuis.  

Helpt u mee aan mooie opbrengst?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nehemia 2:18b:  
“Laat ons op zijn, dat wij bouwen. En zij sterkten 
hun handen ten goede.” 

 
Inzameling kleding 
Heeft u nog kleding wat een tweede kans kan krijgen, dan 

zien wij dit graag in onze container! 
In het onderstaand schema kunt u zien wanneer de 

container bij de fam. van Leeuwen (Mijlweg 7a) klaar staat. 
Dit valt gelijk met de oud papier container van de Petrus 

Datheenschool die staat op het terrein van firma Barth 
(Mijlweg 1). Bij vragen graag telefonisch contact opnemen 

met fam. Hooijmeijer via (078) 6733311. 
 

Data: 

• 9 t/m 12 oktober 2020; 

• 27 t/m 30 november 2020; 

• 15 t/m 18 januari 2021;  
• 26 februari t/m 1 maart 2021; 

• 16 t/m 19 april 2021; 

• 28 t/m 31 mei 2021; 

• 9 t/m 12 juli 2021;  
• 27 t/m 30 augustus 2021. 

 

Tijden: 
• vrijdagen van 17.00-19.00 uur; 

• zaterdagen van 8.00-17.00 uur;  
• maandagen van 17.00-21.00 uur. 

 

 
Bekijk onze actie-flyer  

op facebook 
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