
 

Van de werkgroep 

Beste lezer, 

Deze nieuwsbrief is een bijzondere nieuwsbrief. Het is namelijk de 

laatste die u via Werkgroep Oltenia ontvangt. U weet dat er in 2013 de 

nodige veranderingen zijn geweest. Nu zijn we op het punt aangekomen 

om een laatste stap te zetten. In deze nieuwsbrief leest u precies wat 

er verandert en waarom dit de laatste nieuwsbrief van de werkgroep is. 

 

De grootste verandering is, dat we als werkgroep van stichting Hulp 

Oost-Europa, per 01-02-2016, stoppen. De taken en activiteiten die wij 

als werkgroep hebben uitgevoerd, dragen we over aan stichting Hulp 

Oost-Europa. Verder verandert er weinig. De nadruk ligt nog steeds op 

de verkondiging van het Evangelie in Oltenia. Ook verlenen de 

evangelisten waar nodig en mogelijk diaconale hulp. De kinderen kunnen 

blijven genieten van de zomerkampen. Gerrit en Elly Steenbergen 

bezoeken nog steeds af en toe de evangelisten om hen te steunen.  

 

Omdat de werkgroep stopt, ontvangt u via ons geen nieuwsbrief meer. 

Voortaan ontvangt u van stichting Hulp Oost-Europa 1 á 2 keer per jaar 

een nieuwsbrief. Financieel verandert er niets. Als u sponsor bent, 

betaalt u nu al aan stichting Hulp Oost-Europa of heeft u stichting Hulp 

Oost-Europa gemachtigd geld van uw rekening af te schrijven. Dit blijft 

zo. De evangelisten maken financiële nood bij de BER-kerk kenbaar. Op 

hun beurt vragen zij aan stichting Hulp Oost-Europa om financiële 
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steun. Stichting Hulp Oost-Europa beoordeelt de aanvraag en betaalt 

het bedrag uit. 

 

De verandering sluit aan bij de afspraken uit 2013. Sindsdien bestond 

de werkgroep uit drie personen. Oorspronkelijk was de vriendengroep 

er voor de ondersteuning van Gerrit en Elly. Hierbij lag de nadruk op 

levensonderhoud, evangelisatie en diaconale hulp. In 2013 is dat 

verandert, omdat Gerrit en Elly meer naar de achtergrond traden. De 

verkondiging van het Evangelie is gelukkig gewoon doorgegaan. De 

financiën gingen al via stichting Hulp Oost-Europa en de BER-kerk.  

Gezien deze veranderingen en door veranderingen in onze persoonlijke 

omstandigheden, hebben we besloten te stoppen. Gelukkig kunnen we 

dit ook doen, doordat stichting Hulp Oost-Europa meer 

verantwoordelijkheid voor het gebied Oltenia gaat nemen. 

 

We hopen dat u het werk van de evangelisten en het gebied Oltenia in 

uw gebeden blijft opdragen. De evangelisten blijven Jezus verkondigen, 

daar waar ze kunnen. Dat is waarom Gerrit en Elly ooit geroepen zijn 

naar Oltenia. Door omstandigheden moesten zij een stapje terug doen. 

Gelukkig zijn er evangelisten door God geroepen om het werk voort te 

zetten. In het vaak zo donkere Oltenia, schijnt het Licht. Mogen de 

mensen in Oltenia naast uw gebed ook blijven rekenen op uw financiële 

ondersteuning? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Oltenia: 

Lydia Nortier - Gentenaar 

Arie den Hollander 

Jan van der Ster 

 

Evangelisatie in Oltenia 

In 1998 werd ik door de BER kerk gevraagd om als evangelist voor 

Oltenia in Roemenië te komen werken. Hoewel het verlangen er bij mij 

wel was, was dit toch een grote stap. God sprak echter duidelijk met de 

woorden van Openbaring 3:7, “Ik heb u een geopende deur gegeven”.  



Stichting Hulp Oost-Europa, de Vriendengroep Oltenia en de 

Hervormde Kerk van Waarder ondersteunden ons financieel, daarnaast 

stond onze Vriendengroep ons ook met raad en daad bij.  In september 

1999 werd ik evangelist voor de BER kerk in Roemenië met 

de bevoegdheid tot het bedienen van de sacramenten. Mijn speciale 

opdracht was het ondersteunen van kleine kerken maar vooral 

evangelisatie in Oltenia. Dit is een gebied dat van vroeger uit zeer 

occult is. De werkeloosheid is er groot en de ontwikkeling van de 

mensen, over het algemeen, laag. Wij waren hiervoor gewaarschuwd 

door de kerk maar als je er woont beleef je het pas echt. Ondanks alles 

bleef de tekst uit Openbaring wáár voor ons, dit hebben we vaak 

letterlijk ervaren. 

 

In Ostrovul Corbului kochten we 

een huis: “Casa Nehemia”. 

Met hulp vanuit Nederland werd 

dit huis verbouwd en ingericht 

als woning en evangelisatiepost. 

Later kwamen er zeecontainers 

op het terrein te staan, voor de 

vele en grote hulptransporten. 

Ook werden er logeerruimtes 

gebouwd voor de gasten die er 

vaak waren, en voor de kinderen die deelnamen aan de zomerkampen. 

 

Al voor onze komst werd er in Ostrov gebeden om hulp bij kinderwerk, 

hierdoor kregen we veel mogelijkheden om kinderprogramma’s te 

houden. Het kinderwerk gaat nog steeds door. Ook de zomerkampen, 

begonnen in 2001, worden nog steeds ieder jaar gehouden. 

 

We begonnen met evangelisatie, bij mooi weer buiten rondom een 

waterput, op het open veld of op openbaar terrein waar veel mensen en 

kinderen konden samenkomen. In sommige dorpen werd een kerk 

gebouwd en zijn er bloeiende gemeenten ontstaan. In andere dorpen is 

na verloop van tijd de gemeente opgeheven doordat leden terugkeerden 

naar de Orthodoxe kerk, vertrokken naar het buitenland of overleden. 



Er was contact met andere kerken voor samenwerking ook hadden we 

vooral rondom de feestdagen goede ingang bij scholen, ziekenhuizen, 

gevangenissen enz. 

 

‘s Zondags gingen we voor in de gemeenten, door de week was er het 

gevangeniswerk, het diaconaat, de ondersteuning van evangelisten en al 

het werk dat bij een missiepost hoort. We werkten zo veel mogelijk 

met Roemeense evangelisten samen. Na een inwerktijd kreeg elke 

evangelist een “eigen” gemeente passend bij zijn gaven en talenten. 

Evangelist Aurel is nu vaste evangelist voor Gruia en Hinova, 

zigeunerdorpen met een eigen karakter. Evangelist Ion werkt in Ostrov 

en Murgilesti, evangelist Titu werkt in Drobeta Turnu Severin en in een 

gevangenis. Lang heeft er ook een verpleegkundige bij ons gewerkt.  

Dagelijks kwamen mensen met problemen aan de poort, vaak konden we 

niet meer dan een luisterend oor bieden. Wel was er voor iedereen iets 

uit de container met hulpgoederen. Door burgemeester, politie, school 

of gevangenisdirecteur werden we in schrijnende gevallen gevraagd te 

helpen. Zo kregen we een aantal keer (uit grote nood) een baby 

aangeboden. Alleen Andrei is 8 jaar bij ons gebleven. Zijn moeder die 

hem eerst ernstig verwaarloosd had eiste hem weer op toen het goed 

met hem ging. We hebben nu nog steeds contact met hem, maar hij 

heeft weinig zicht op een goede toekomst. Het begeleiden van 

probleemgezinnen vroeg veel tijd en wijsheid. 

Regelmatig kwamen mensen ons helpen voor een korte of langere tijd. 

Ook Nederlandse gemeenten steunden het werk praktisch, financieel 

en met gebed. Hierdoor werden gemeenten ondersteund en konden 

kerken worden gebouwd of aangekocht. 

 

Nederlandse sponsors betaalden de bij ons werkende evangelisten, en 

ook de grote Paas- en Kerstacties werden vanuit Nederland gesponsord. 

Stichting Putten-Roemenië heeft een dispensar (medische post) 

geschonken, waarvandaan veel mensen geholpen konden worden. 

 

In juli 2009 werden we door de BER-kerk gevraagd om in deeltijd in 

een ander deel van Roemenië te gaan werken. De voorbereidingen waren 

in volle gang toen ik onverwachts naar Holland moest voor 



een hartkatheterisatie. Tijdens het katheteriseren ontstond er een 

grote complicatie, een ernstig CVA met totale blijvende uitval van de 

linkerkant van het lichaam. Dit kwam voor ons uiteraard onverwacht, we 

waren verdrietig en verward. Veel gebeden waren er in Nederland en 

Roemenië. Na een paar weken adviseerde de artsen ons om in Nederland 

een huis te zoeken. We kregen een woning in Waarder aangeboden waar 

we 4 jaar woonden. Na de revalidatie kon ik per telefoon contact 

houden met de evangelisten. Er was geen medisch bezwaar om de 

evangelisatiepost in Roemenië te bezoeken. Dit doen we vanaf die tijd 

twee keer per jaar. De evangelisten waren aangeslagen door mijn 

plotselinge wegvallen en hadden moeite om hun werkzaamheden vast te 

houden. Gelukkig merkten we na een tijd dat de evangelisten het 

werk weer konden overzien en ze groeien in zelfstandigheid. In de 

gemeenten is er nu rust en groei. In 2014 hebben we “Casa Nehemia” 

verkocht. De activiteiten die er nog zijn, zoals de zomerkampen, 

worden nu vanuit de dispensar gehouden. 

 

We zien terug op een periode waarin het voor ons soms moeilijk en 

zwaar was. We leefden in een ander land met een andere taal en 

cultuur, familie was vaak ver weg. We maakten soms fouten omdat we 

de cultuur nog niet begrepen of omdat we niet altijd attent waren. De 

mensen in Oltenia moesten dan écht geduld met ons hebben, en dat 

hadden ze. We hadden heel fijne buren en we hoorden erbij in het 

dorp. Toch was de Boze soms voelbaar aanwezig en heeft hij diepe 

wonden geslagen. God is een krachtige Heelmeester, dat hebben we 

mogen ervaren, maar de littekens blijven. Ondanks alles heeft de Heere 

waar gemaakt wat hij beloofde: “Ik geef een geopende deur!” We 

hebben het evangelie mogen uitdelen en er zijn mensen tot geloof 

gekomen. In de kerken mogen de evangelisten verder gaan met het 

verkondigen van Gods woord, elke week weer. 

We zijn dankbaar voor iedereen die het al die jaren mogelijk maakten 

dat het werk in Oltenia door kan gaan. Er was meeleven in de vorm van 

gebed, bezoek, post, een telefoontje, grote en kleine giften, 

transporten enz. Alles was gericht op uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

Gods werk gaat nog steeds door, ook in Oltenia. 

 



Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw meeleven met het werk in 

Oltenia in de tijd dat wij er actief werkzaam waren. We blijven nu op 

de achtergrond aanwezig. In deze nieuwsbrief leest u hoe stichting 

HOE de ondersteuning en begeleiding van het werk in Oltenia gaat 

voortzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet Gerrit en Elly Steenbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Hulp Oost-Europa 

Zoals u inmiddels heeft gelezen draagt Werkgroep Oltenia haar 

activiteiten over aan stichting Hulp Oost-Europa. 

 

Graag willen wij het werk van onze stichting introduceren. Stichting 

Hulp Oost-Europa is al veertig jaar actief in Oost-Europa. Begonnen 

met het smokkelen van Bijbels naar Hongarije en Roemenië zijn we nu 



actief in acht landen in Oost-Europa. In deze landen richten wij ons op 

diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs via plaatselijke 

christelijke gemeenten. We willen hen helpen om het diaconale werk, 

het werk in de kerk en het christelijk onderwijs vorm te geven. We 

dragen bij in het verspreiden van Bijbels, kinderwerk, jeugdwerk, hulp 

aan ouderen, dak- en thuislozen, zieken en ondersteunen van 

christelijke (Roma)scholen. 

 

In Roemenië hebben we contacten met de Hongaarse Hervormde Kerk, 

de Evangelische Kerk Roemenië (BER) en enkele baptistengemeenten. 

De evangelisten uit Oltenia behoren tot de BER. 

Stichting Hulp Oost-Europa is bekend met het missiewerk in Oltenia. 

We hebben Gerrit en Elly Steenbergen vanaf het begin ondersteund en 

hebben hen bezocht in Oltenia. Hierdoor kennen wij het gebied. We 

hebben ook contacten met de evangelisten Aurel Bazavan, Ion Coler en 

Titu Carstenoiu.  

Vanuit stichting Hulp Oost-Europa zijn Jaap Westhuis en Wout van de 

Water verantwoordelijk voor de contacten in Oltenia. We zijn al vele 

malen in Roemenië geweest en hebben in maart 2015 de evangelisten 

bezocht. Wij hebben de intentie om het werk, dat nu met hulp van 

Werkgroep Oltenia wordt ondersteund, te continueren en uit te 

breiden.  

Om dit te kunnen doen hebben we verschillende gesprekken gevoerd 

met Gerrit en Elly Steenbergen, met de leiding van de BER, de 

evangelisten en Werkgroep Oltenia. Dit missiewerk kan alleen doorgang 

vinden als we ook het vertrouwen van u als donateurs blijven behouden. 

We gaan er vanuit dat u uw steun aan het evangelisatiewerk in Oltenia 

continueert. Door uw steun kan het missiewerk doorgaan, kunnen de 

zomerkampen georganiseerd worden, kunnen Gerrit en Elly het gebied 

bezoeken en kan de huur van de kerkzaal betaald worden. Voor 

kleinschalige acute financiële steun kunnen de evangelisten bij Adrian 

Stan terecht. Hij zal dan de noodzaak beoordelen en eventueel 

financieel steunen vanuit middelen die hij hiervoor ter beschikking 

krijgt vanuit onze stichting. 

Voor de nabije toekomst hebben we nieuwe plannen, zoals de kerk in 

Gruia verder afbouwen. In Hinova desgevraagd te zoeken naar een 



geschikt perceel en te starten met de bouw van een eigen kerk. 

Daarnaast willen we onderzoeken of het diaconaat uitgebreid kan 

worden. Dit alles in overleg met Gerrit en Elly. 

Voor u als donateur verandert er administratief niets. Uw gift maakt u 

al over of wordt geïncasseerd op de bankrekening van stichting Hulp 

Oost-Europa. De adressen zullen worden overgedragen om u te kunnen 

blijven informeren. Graag willen we u tweemaal per jaar informeren 

over de voortgang van het werk in Oltenia. Hiervoor zullen we gebruik 

maken van een bestaand informatiebulletin voor sponsors van 

evangelisten van de BER. 

 

We hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd bij de overdracht 

van het werk van Werkgroep Oltenia naar stichting Hulp Oost-Europa.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen. 

 

We willen u vragen of u het werk van de evangelisten in Oltenia wilt 

gedenken in uw gebeden. Dit werk is alleen mogelijk onder de zegen van 

de Heere. 

 

 

 

 

 

 
 Jaap Westhuis Wout van de Water 

 j.westhuis@chello.nl wvandewater@solcon.nl 

 06-22256556 06-40919632 

 

 

Colofon Informatie: 

Lydia Nortier - Gentenaar St. Hulp Oost Europa Barneveld 

Telefoon: 0348-502161 IBAN: NL84 INGB 0000 0088 87; 

E-mail: werkgroepoltenia@gmail.com o.v.v. Oltenia 

 Telefoon: 0342-420554 

 E-mail: info@hulpoosteuropa.nl 

 Website: www.hulpoosteuropa.nl 


