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Reis Roemenië
Eind augustus/begin september maakten vier
bestuursleden van Stichting Sarfath een reis naar
Roemenië. Lees het reisverslag op www.sarfath.nl

Sponsordominees
De sponsordominees en net afgestudeerde
studenten bedanken voor de ondersteuning. Lees
verder op blz. 3.

Voedsel
Mooie foto’s van de voedselactie op blz. 3.
Terugblik jubileumdag
Op 27 augustus 2016 vierde Stichting Sarfath het
20-jarig jubileum. Bekijk de uitgebreide
fotoreportage op blz. 2.

Kleding
Kleding wordt uitgedeeld of verkocht. Lees verder
op blz. 4.

Materiaal
Bedden en matrassen vonden een bestemming in
het Manna opvanghuis
in
Lemheny.
Hier
wonen moeders die
hun kind alleen moeten
opvoeden. Lees verder
op blz. 2.

Jubileumdag

›

Stichting Sarfath vierde op zaterdag 27 augustus
het 20-jarig jubileum in de loods aan de Albert van
’t Hartweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. In deze
versierde
ruimte
waren
(oud)vrijwilligers,
donateurs en andere geïnteresseerden welkom.
Bezoekers konden hier koffie met gebak,
hamburgers,
saté,
broodjes
knakworst,
pannenkoeken, popcorn, suikerspin en ijsjes
krijgen. Verder was er een plantenkraam, een
kraam
met
leuke
spulletjes
en
informatiekraampjes. Een aantal keer draaide het
Rad van Avontuur, dat voor de gelegenheid het
Rad van Sarfath werd genoemd. Er waren
spelletjes, waaraan de volwassenen net zo veel
plezier beleefden: een voetbalgoal, vier op een rij,
sjoelen, kruisboogschieten en een mega dartboard.
Ook was er een wedstrijd ‘Wie pakt het snelst een
voedselpakket in?’ Kinderen konden zich nog extra
uitleven op het springkussen.
Inge-José Smelik was aanwezig met een stand,
omdat zij met haar stichting Ancora Salvarii
eveneens haar 20-jarig jubileum vierde. Zij kreeg
van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van
Gouda tijdens deze jubileumdag een nieuwe
camperbus cadeau die ze zelf mocht ‘uitpakken’.
Voor al het eten, drinken, planten, spulletjes,
lootjes en spelletjes moesten de bezoekers wat
betalen. Al het geld wat hiermee werd opgebracht,
is voor Sarfath en dus voor de hulpverlening aan
Roemenië en Moldavië. Iedereen bedankt die
geweest is op deze feestelijke dag!

Materiaal
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›

Dominee Szegedi Laszlo stuurde ons een foto van
de kinderen van het internaat in Rupea, om te
bedanken voor de meubels die ze van ons krijgen.

zustergemeentes 19 kilometer van Cluj vandaan.
Het gaat om Vechea met 75 kerkleden en Macicasu
met 47 kerkleden. Ook in deze kleine dorpen is
hulp welkom. Gaspar Karoly schrijft:
“Moge God u zegenen bij het helpen van zo veel
mensen!”
De afgestudeerde studenten van de Theologische
Universiteit stuurden ons onlangs deze brief:

“We gaven tien bedden en matrassen aan de
Rebeka Mission Center. In dit centrum doen ze
christelijke activiteiten, zoals kinderkampen en
jeugd events. Verder hebben we een paar kamers in
de Manna Association waarin we vrouwen
opvangen die alleen hun kinderen moeten
opvoeden. We gebruikten hiervoor de overgebleven
bedden. We gaven voedsel en onderdak.”

“Sinds een paar dagen zijn we in onze eerste
gemeenten werkzaam. We hebben zes jaar geleerd
om God in een gemeente te kunnen dienen. Nu is
dat realiteit geworden: wij zijn herders van een
gemeente en we weiden Gods schapen. Maar het
leren is nog niet voorbij, we hebben nog veel te
ontdekken. Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen
dat ons hele leven een lange leerweg in Gods
school is. Met deze nieuwe levensfase komt ook
een nieuw huis. Bijna iedereen van ons is getrouwd
en is met zijn vrouw in zijn eerste woning
ingetrokken. We waren erg blij toen we van u
meubels ontvingen. Dankzij uw hulp zijn onze
huizen niet leeg en hoeven we niet alles wat we in
huis nodig hebben, te kopen. Wij danken u voor uw
hulp en wensen u Gods zegen.”

Sponsordominees

Voedsel

Sponsordominee Raff Robert maakte een heel
verslag van wat hij van Sarfath kreeg aan voedsel,
materiaal en kleding en wat hij ermee deed. Zo
kreeg hij bedden en matrassen.

›

Sponsordominee Pall Zoltan uit Caianu bedankt
voor de financiële ondersteuning:
“Het kwam precies op het juiste moment. In de
winter hadden we hoge verwarmingskosten en in
de loop van de tijd was deze ondersteuning erg
nodig. Ik ben er heel erg dankbaar voor. Gods
zegen voor u!”
Tunyogi Lehel is geen dominee meer in Fodora en
wordt dus niet meer ondersteund. Hij bedankt
voor de ondersteuning die hij heeft gehad:

›

Dominee Tunyogi Lehel bedankt iedereen die aan
de voedselactie heeft gegeven in de vorm van een
pakket of geld. Hij kreeg voor vier gemeentes.
“Geef alstublieft ons dankbericht door aan hen die
deze enorme gift mogelijk maakten.”
Sponsordominee Kenderesi Istvan uit Sieu stuurde
deze foto’s van blije mensen die een voedselpakket
kregen.

“Ik wil mijn dankbaarheid uiten naar alle donateurs
voor hun grote vrijgevigheid en voor de financiële
ondersteuning die ik jarenlang heb gekregen. Gods
zegen voor u, uw gezinnen, uw gemeente en uw
hulp.”
Sponsordominee Gaspar Karoly vertrekt uit
Chiochis en wordt predikant in twee kleine

Predikant Karoly Karoly stuurde deze foto’s van de
verdeling van het voedsel.
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Predikant Raff Robert
liet de kleding door de
ouderlingen verkopen
en
de
opbrengst
hiervan (110 euro)
ging
naar
het
kinderkamp
van
Mereni. Op de foto is te zien wat zijn gemeente
allemaal kreeg: matrassen, voedsel en kleding. Hij
schreef:
“Bedankt voor uw werk en ondersteuning en Gods
zegen.”
Goed om nog eens op te wijzen: Als u kleding heeft
(gewassen en onbeschadigd) en u wilt deze aan de
Roemenen geven, dan kunt u die brengen naar het
hok linksachter de kerk De Voorhof aan de
Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ook schoenen
kunt u inleveren.
Als u te ver woont om zelf de spullen te brengen,
kunt u mailen naar info@sarfath.nl . U moet wel
wonen in de omgeving van Rotterdam, Den Haag of
Utrecht (Randstad). Dit geldt ook voor andere
spullen.

Help ons, zodat wij kunnen helpen.

IBAN NL57 INGB 0006 3180 59

Kleding

›

In Fanate Negreni waar Karoly Karoly dominee is,
werd ook kleding uitgedeeld.
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Hartelijk dank voor uw hulp,
namens Stichting Sarfath, Margriet van Dam
Stichting Sarfath
Secretariaat: Stoelendans 92, 2907 TE Capelle a/d
IJssel / tel. 010-4518743 / LET OP! NIEUW EMAILADRES! rhordijk47@gmail.com
www.sarfath.nl
info@sarfath.nl

