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NOODTRANSPORT
Eind juni werd Roemenië getroffen door overstromingen.
Sarfath heeft toen een noodtransport gestuurd naar Lopadea
Nouă. Dominee Peter Makkai, die het transport in Roemenië
verder regelde: “Fantastisch. Bedankt, jullie zijn wonderbare
mensen. Dominee Borbandi en de gemeente in Lapodea Nouă
weten dat zij niet alleen zijn met hun problemen. God zegent jullie.”
Ontvangst voedselpakketten
Rond biddag dit jaar deden veel kerken mee met de
voedselactie van Sarfath. De kerken van Amersfoort en Ede
houden rond dankdag een voedselactie.
Vele Roemenen stuurden een dankwoord en foto’s van de
ontvangst van de voedselpakketten.

In Szamosdob, nabij Satmar, waren de gemeenteleden
bijzonder blij. Dominee Mészáros Mihály verzond foto’s (zie
boven).

Van dominee Lehel Tunyogi uit Fodora en omstreken:

Van dominee Bod Peter uit Aninoasa: “We gaven pakketten aan 132 gezinnen in Aninoasa en aan 57
gezinnen in een andere kleine gemeente Szacsva.”
Ook de Theologische Universiteit in Cluj kreeg voedselpakketten. Zij deelde die uit aan de armen in de
buurt. De foto’s spreken voor zich:

Dominee Pall Zoltan uit Căianu schreef: “De oudere
mensen in alle dorpen waren erg gelukkig en
dankbaar, omdat mensen van zo ver weg aan hen
denken en willen helpen. Tijdens de kerkdienst
hebben we onze Heer gedankt in onze gebeden voor
jullie grootmoedigheid en liefde. Zeer veel dank
namens iedereen! Groeten, Pall Zoltan en familie.”

Volgens dominee Szasz Istvan Gergely uit Cobor
hebben de mensen veel aan de voedselpakketten,
want de meerderheid is oud, alleen en niet in staat
om te werken. Het is extra moeilijk vanwege de
economische crisis, die in het land een hoogtepunt
heeft bereikt.

Brief van bejaardentehuis Agape
Lieve Broeders in Christus,
Namens het bejaardentehuis ‘Agape’ willen
wij uw geschenk van harte bedanken. Wij zijn
God, onze Heere, dankbaar voor uw
goedhartigheid die wij door uw geschonken
voedsel mochten ervaren. De bejaarden die
in ons kleine tehuis wonen, horen meerdere
keren de naam van Stichting Sarfath.
De hartelijke groeten en Gods zegen
toegewenst,
Het bestuur van Stichting Agape: Marta Pap,
Geza Pap, Emma Fekete

Van dominee Attila Kun uit Stoiana kregen
we onderstaande foto’s:

Van dominee Pop Levente uit Comandău:

Brief van dominee Nagy Sandor
Lieve Nederlandse Broeders,

Overzicht transporten 2010
Februari, 2 trailers hulpgoederen: een complete
inrichting voor een huis van een dominee in
Vechea. Ook kleding, matrassen en meubels
voor 2 straatarme dorpen.
Maart, 2 trailers: een complete huisraad voor
21 studenten van de Theologische Universiteit.
640 voedselpakketten, kleding en matrassen
voor de regio Brasov (ds. Peter Makkai). 580
voedselpakketten, hulp voor een ziekenhuis
(ds. Karoly Kiss) en een transport met goederen
naar Inge José Smelik.
April, 2 trailers: voedsel voor een
jeugdinternaat in Odorheiue. Ook computers,
koelkasten, matrassen en kleding. Voedsel voor
de Theologische Universiteit, maar ook 300
pakketten naar 6 dorpen in de omgeving van
Cluj en een verpleeghuis.
Mei: een volle trailer met hulpgoederen voor
een jeugdinternaat in Rupea en de inrichting
van een gereformeerd studentenhuis.
In juni en juli heeft het in Roemenië ongekend
langdurig geregend. Via een noodtransport
konden wij begin juli een heel dorp helpen
met matrassen, dekbedden en meubels.
In oktober en november 2010 volgt bij nog 3
transporten voor de hulp aan 2 ziekenhuizen,
voedsel vanuit Amersfoort en Ede. Ook
schoolmeubelen van 2 scholen uit RotterdamZuid zullen nog een bestemming krijgen.

Namens onze gemeente te Vlahita wil ik van harte
dank zeggen voor uw christelijke liefde die wij door uw
geschenk konden ervaren. Wij zijn God, onze Hemelse
Vader dankbaar voor ons contact met de Stichting
Sarfath die met uw hulp ons en veel andere
noodlijdende gemeentes geestelijke en materiële hulp
kan geven.
God zij met ons allen! Wij wensen Gods onmisbare
zegen aan uw leven toe.
De hartelijke groeten van:
Nagy Sandor, dominee te Vlahita

Vijf zeecontainers van Zeeman
Van de zomer kreeg Sarfath vijf zeecontainers van Zeeman met daarin kleding, speelgoed en
kerstartikelen. Een gedeelte daarvan gaat naar Inge-José Smelik. Zij gaat waarschijnlijk in Moldavië een
winkeltje opstarten waarin gehandicapten de spullen kunnen verkopen.
Peter Makkai heeft overigens in de sociale
werkplaats in Sfântu Gheorghe een
‘kledinguitzoekerij’ georganiseerd.
Gehandicapten verdelen de kleding in
stapels voor winter, zomer, kinderen
en volwassenen.
Foto’s: aankomst en opslag van de Zeemanspullen in de loods in Nieuwerkerk.

Wij hopen dat u door deze nieuwsbrief weer een indruk heeft
gekregen van het werk van Sarfath.
Uw hulp is nog steeds nodig.

Schoolmeubelen
Twee scholen uit Rotterdam-Zuid
konden deze meubelen kwijt.

Vooral geld is hard nodig! Anders kunnen de
transporten naar Roemenië niet doorgaan!

Help ons, zodat wij kunnen helpen.
Gironummer 6318059
Hartelijk dank voor uw hulp,
namens Stichting Sarfath,
Margriet van Dam
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