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 NIEUWSBRIEF 
Baptisten Gemeente ‘De Open Poort’  
Ged. Achterdiep 18, 7831  CK Nieuw-Weerdinge 
17 april  t/m 23 april 2022 week 16 

EEN NIEUW PLEKJE EN BIZARRE TIJDEN 

 
We zijn eindelijk verhuisd! Op 17 februari werden we op het 
gasnet aangesloten en op de 18e zijn we verhuisd.  
Gelukkig hebben we veel hulp gekregen en ook mijn ouders 
zijn geweest samen met twee van hun pleegkinderen, Cees en Jordin. Dit was natuurlijk erg gezellig maar ook 
heel fijn dat zij op de kinderen konden passen terwijl wij aan het werk waren, ook Cees heeft flink wat werk 
verzet. Het huis dat wij huurden moest worden schoongemaakt en de muren moesten worden overgeverfd 
(overal zaten kinderhandjes op het verfwerk) en dit was een flinke klus, maar onverwachts kwam er een team 
uit Duitsland die ons twee dagen hebben geholpen en we zijn dan ook heel dankbaar dat het uiteindelijk 
allemaal is gelukt. We hebben ons eigen huisje en dat voelt toch wel heel speciaal. Verder is er natuurlijk veel 
gebeurd de afgelopen weken en daar lees je meer over in deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

BIZARRE TIJDEN 
Ons buurland is in oorlog!!! Het voelt zo dubbel, aan de ene kant genieten  
we van ons nieuwe plekje en aan de andere kant beseffen we ons heel goed  
dat heel dichtbij mensen alles zijn kwijtgeraakt. Dit feit bevestigd ons opnieuw  
hoe zinloos het is om “schatten op aarde” te gaan verzamelen. 
We wonen op slechts 2 uur rijden van de Oekraïense grens vandaan en meer  
en meer zien we mensen uit Oekraïner in de stad. Op dit moment zijn er  
9 vluchtelingen bij ons op de YWAM basis en samen met een lokale kerk helpen we  
daarnaast met opvang, transport en het uitdelen van voedsel. Veel mensen zijn heel bereidwillig om te helpen, het 
leeft ook erg onder de bevolking. Af en toe krijgen wij wel de vraag of we ons nog wel veilig voelen, en ja wij voelen 
ons hier veilig. We weten niet hoe de toekomst er uitziet maar we weten wel dat het op dit moment Gods plek voor 
ons is, en het gewone leven gaat ook gewoon door... 

JEUGD 
We zijn begonnen met onze jeugdgroep en het gaat beter dan we hadden durven 
 hopen, want op dit moment zijn er 9 jongeren die elke donderdagavond bij ons  
komen. We hebben een moment van gezelligheid en doen daarna een Bijbelstudie.  
De jongeren zijn enthousiast en erg nadrukkelijk aanwezig, iedereen hoort al vanaf 
grote afstand dat wij een jeugdgroep hebben en ik geniet daar erg van. 
Verder ben ik samen met twee mensen uit ons team een jeugdwerkers training  
aan het voorbereiden. In mei zullen jeugdwerkers uit verschillende plekken van Roemenië voor een aantal dagen hier 
komen, ook komt er dan een team van “No Apologies Nederland” die hun leert jongeren te helpen weerbaar te zijn 
en gezonde keuzes te maken. Ik heb deze training een aantal jaren geleden zelf mogen volgen en ben er erg 
enthousiast over en het is daarnaast extra leuk dat ik mee kan helpen dit verder te verspreiden. 

Reclaimed is nu een officieel bedrijfje en we hebben een jongen (Tenar) in dienst die 
drie dagen per week bij ons werkt. Ook hebben we er een staflid bij gekregen en dat is 
Manuel die ons twee dagen meehelpt en helpt met vertalen, zo begint alles langzaam 
vorm te krijgen! 
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Groetjes Marcel, Tineke, Ivanna Juda en Eliam 

Onze Eliam is bijna een jaar en hij is een vrolijk ondernemend 
mannetje. Hij slaapt meestal niet door en slaapt ook niet graag in zijn 
bedje en dat is wel een dingetje… Juda begint eindelijk het naar school 
gaan wat leuker te vinden al is hij liever vrij. Ivanna heeft nog steeds 
behoorlijk wat moeite met lezen en we overwegen dan ook of 
thuisonderwijs misschien toch beter voor haar kan zijn (dit zouden we 
dan samen met anderen doen). Verder vinden Ivanna en Juda het 
beide heerlijk om buiten te zijn, hutten te bouwen en ze gaan dan 
helemaal op in hun eigen fantasiespel. 
  
Al met al gaat het goed met ons en we genieten van ons leven hier. De 
afgelopen tijd zijn er best wat momenten geweest dat ik me afvroeg 
hoe het allemaal goed moet komen, maar telkens kwam er hulp en 
merkte ik dat ik me om niets zorgen had gemaakt. 

Voor onze financiën blijven we volledig afhankelijk van giften. Omdat ook hier de prijzen stijgen en ons 
gezinnetje is gegroeid zijn we op zoek naar meer mensen die ons financieel zouden willen ondersteunen. Dit 

kan door een gift over te maken naar:  
NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, o.v.v. ‘2218 Koningsstijl’ . 


