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Samenwerkingsproject
Roemenië - Nederland

KERK ONDER
DAK IN BAHNEA
Bahnea
Bahnea is een dorp in Transsylvanië in CentraalRoemenië. Er wonen zo’n 1400 mensen, die
behoren tot drie bevolkingsgroepen: Roma,
etnische Roemenen en Hongaren. Elk van deze
groepen vormt ongeveer een derde deel van de
bevolking; de Roma zijn de grootste groep.

Romagemeente

Nodig: een gebouw

In Bahnea is een Romagemeente, met zo’n 100
leden en bezoekers als je alleen de volwassenen
telt. Zoals bijna overal in Roemenië geldt ook hier
dat de Roma nauwelijks welkom zijn in andere
kerken. Verschillen in cultuur belemmeren
integratie of zelfs samenwerking.
De Nederlandse zendelinge Hanneke van der Spoel
die sinds 1998 in Roemenië woont en werkt, geeft
sinds jaren leiding aan o.a. kinderwerk dat vanuit
de gemeente gedaan wordt. Hierdoor is zij ook
betrokken bij andere aspecten van het
gemeenteleven. Met name het kinderwerk in de
gemeente maakt een grote bloei door. Tijdens
kindersamenkomsten zijn vaak zo’n 100 kinderen
aanwezig, dus een groot deel van alle kinderen uit
het dorp.
De voorganger van de gemeente is broeder Josca.
Hij heeft een hart voor kinderen en kinderwerk, en
ondersteunt het werk onder kinderen van harte.
Maar er is een belangrijke hindernis.

De gemeente heeft geen eigen onderkomen. Op
dit moment wordt er gebruik gemaakt van het
gebouw van een andere gemeente. Er kleven grote
bezwaren aan dit gebouw. Het is eigenlijk te klein.
Als in het winterseizoen iedereen er is, kunnen de
kinderen niet mee naar de dienst: geen plek. Het
gebouw is sowieso niet erg geschikt voor diensten,
laat staan voor kindersamenkom-sten. Het bestaat
uit één vertrek met een laag plafond, en met een
voordeur erin. Geen extra ruimte, geen sanitair,
niets. De gemeente verlangt naar een eigen
gebouw met voldoende ruimte voor de eigen
samenkomsten, en daarmee ook een goede plek
voor kinderwerk. En er is een plan om te gaan
bouwen!

Samenwerking
De gemeenteleden willen ondanks hun armoede
bijdragen wat mogelijk is. Ze willen een groot deel
van de bouw zelf uitvoeren en het betreffende
deel van de kosten dragen. In de gemeente zijn
voldoende handige mensen, onder wie enkele
metselaars. Vanuit Nederland willen we graag het
verlangen van de gemeente in Bahnea
ondersteunen en met hen samenwerken.

HELP BAHNEA ONDER DAK!
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Beheer en toezicht

Reisverslagje
In het voorjaar van 2014 en in 2015 waren twee
mensen uit Den Haag in Roemenië op bezoek. Zij
horen bij de gemeente van waaruit Hanneke van
der Spoel in 1998 naar Roemenië is gegaan. Ed
Peverelli en Ernst Zwart (voorganger) bezochten
Hanneke, maakten aspecten van het werk mee en
ontmoetten verschillende gelovigen ter plaatse.
Eén van de hoogtepunten van hun
bemoedigingsreis was een kindersamenkomst in
Bahnea.
Ed Peverelli: ‘Wat ik het meest bijzonder vond, was
de blijdschap van de kinderen. Je merkte hoe ze
open staan voor het evangelie.’
Ernst Zwart: ‘Het trof mij hoe veel gemeenteleden
hun schouders onder het kinderwerk zetten. Zowel
verschillende jonge gelovigen als de plaatselijke
leider. Een bijzondere sfeer van mensen die
verlangen om kinderen over de Heer te vertellen.’

Voor het totale project is vanuit Nederland zo’n
€ 15.000,- nodig. Hoe gaat dat in zijn werk?
o Stichting Vrienden van Deaj beheert de
bijdragen vanuit Nederland en draagt zorg
voor verantwoording en overboeking naar de
gemeente in Bahnea.
o Ter plaatse in Bahnea is broeder Josca (de
plaatselijke leider van de gemeente) het
aanspreekpunt. Hij wordt ondersteund door
Bobby Zalar, (voorganger van 5 gemeenten,
waaronder Bahnea).
o Hanneke van der spoel onderhoudt de
contacten tussen de Roemeense
contactpersonen en Nederland.

HELP BAHNEA ONDER DAK!
Wie draagt bij?
Het letterlijk bijdragen van steentjes (werken aan
het kerkgebouw) gebeurt door de gemeenteleden
in Bahnea. Christenen in Nederland worden
uitgenodigd om samen de rest van het nodige geld
bijeen te brengen.

Giften zijn welkom op: NL94 INGB 0009 2643 50
t.n.v. Vrienden van Deaj te Haren, o.v.v. ‘gebouw
Bahnea’.
Voor meer informatie: Hanneke van der Spoel:
hannekevanderspoel@hotmail.com; Ed Peverelli:
edpeverelli@kpnmail.nl of 06-55177796; Ernst
Zwart: ernst.zwart@hotmail.nl of 0703293476 of
06-37197325; Gerrit Deurink: Duribo@live.nl
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