
Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden, 

Hierbij mijn derde nieuwsbrief. Ik hoop u weer iets te vertellen over mijn wonen, leven en mijn 
werk hier. Ter afsluiting hoop ik u te vragen om Psalm 86 vers 6 (berijmd) met mij mee te 
bidden. 

NIEUWSBRIEF 
Talitha Kumi - Jolanda van Essen

Wonen 
Ik krijg steeds iets meer routine in de 
gewone alledaagse dingen. Het is nu zo 
gewoon om water uit de flessen te gebruiken 
dat ik mij nu niet zo vaak vergis bij het 
koffiezetten en per ongeluk water uit de 
kraan pak. Het heeft een paar keer flink 
gevroren, op dit moment is het rustig 
winterweer. Voor komende nacht wordt 
sneeuw verwacht. Het is mij nu duidelijk dat 
de stroomvoorziening heel gevoelig is voor 
storm en regen. Februari schijnt hier de 
koudste maand te zijn. 
Het is belangrijk om me in laagjes te kleden, 
afwisseling te doen in werkzaamheden om 
warm te blijven. 
 
Het is ook belangrijk dat ik constant contant 
geld heb. In tegenstelling tot Nederland 
wordt het pinnen niet altijd toegestaan. Bij 
overheidsinstellingen is contant betalen bijna 
altijd een must. Pinnen, giraal geld wordt 
blijkbaar gewantrouwd. Dit zegt denk ik ook 
iets over het systeem hier, alleen in de 
gemeente Suplac waar ik nu een bekend 
gezicht ben mag ik met mijn pasje betalen. 



De jongste kinderen zaten vooraan in het 
midden van de kerk. De jongste kinderen 
keken verrast bij mijn binnenkomst. Ze 
stoten elkaar aan, die Hollandse komt ook 
naar ons luisteren. De ouders van de 
kinderen vulden de kerk ook. Mannen en 
vrouwen zitten altijd apart in de kerk. De 
dominee komt altijd als laatste binnen. Hij 
ging nu niet op de preekstoel staan, maar 
ging bij de lessenaar staan voor de 
kinderen. Hij sprak ze toe en gaf nog wat 
aanwijzingen over de zitplaatsen. 
 
De kinderen kwamen per klas (jaargroep) 
bij hem staan om een Bijbelgedeelte uit 
het hoofd op te zeggen. Er heerste een 
volkomen stilte in de kerk, er werd niets 
gegeten of gedronken in de kerk. Zondags 
ook niet, ik hoor nooit geritsel van 
snoeppapiertjes. Iedereen is altijd warm 
aangekleed want we moeten het doen 
zonder verwarming. De spanning bij de 
kinderen was goed te zien. Het lijkt dat het 
belangrijk was om alles goed en foutloos 
op te zeggen. De kinderen ook de kleintjes 
bleven het hele uur muisstil.
 

Dagelijks leven in de afgelopen 
periode en met name rond de Kerst 
Hier hebben de kinderen ook twee 
weken vrij in de kerstvakantie.  

Overdag is het rustig op straat. In de 
week voor Kerst gaan de kinderen 
rond schemertijd langs de deuren om 
kerstliederen te zingen.  

Jonge kinderen beginnen met zingen 
en daarna nemen oudere kinderen het 
over. De kinderen verwachten appels, 
noten, traditioneel gebak en soms geld 
als beloning. Ik was hier nog niet goed 
van op de hoogte, de buren kwamen 
het mij op zaterdagmiddag voor de 
Kerst vertellen. Op zaterdagmorgen 
had ik even bij de buren en bij de 
twee moeders van de buren iets 
lekkers gebracht. Aan het einde van 
de middag kwam ‘oma’ met een heel 
lief pakketje voor mij en daarna 
kwamen de buren ook met een tas vol 
lekkers. 

Zij gaven mij informatie over de Roemeense gebruiken rond deze dagen. Kerst duurt drie dagen!
 
Zondag 25 december was er ’s morgens gewoon een zondagse dienst in de kerk. Normaal is er op 
zondag om 11.00 uur een dienst, nu was er ook om 15.00 uur een dienst. Deze dienst werd 
ingevuld door de kinderen van de kleuterschool en de basisschool onder leiding van de dominee. 
De kinderen zitten altijd apart van de ouders in het midden van de kerk. Normaal gesproken zijn 
er geen tot een paar kinderen in de kerk. Nu waren er drie rijen met elk vijf kinderen. 



Mijn werk de afgelopen periode 
In de vorige nieuwsbrief geschreven over voorbereidingen om naar Oekraïne te gaan. Even later 
kreeg ik een bericht dat er een huis gebombardeerd was van een gezin met 9 kinderen uit 
Oekraïne. Zij zochten onderdak. Mij werd de vraag gesteld of zij in het schooltje mochten 
komen. Het schooltje is er niet helemaal op berekend, ik heb hen een video van het schooltje 
gestuurd en aangegeven dat zij welkom zijn als zij het zelf zien zitten. Zij reageerden positief. 
De papieren van het gezin moesten in orde gemaakt worden en dan konden zij worden 
opgehaald. Aan mijn kant moest ik alles in Idrifaia in orde maken en daarna afwachten wanneer 
zij zouden komen. Gelukkig werd er vanuit Nederland goed meegedacht en meegewerkt! Het 
gezin had niets meer aan kleding dan wat ze aan hadden. Vanuit Nederland warme 
winterkleding gekomen, zorgvuldig uitgezocht voor het gezin. Dank aan de familie! Tegelijk met 
de kleding is bij dit transport het aggregaat aangekomen, geschonken door de Menorahkerk en 
Hoekstra Electro Urk. Dit is echt een uitkomst bij langdurige stroomuitval. Nogmaals hartelijk 
dank hiervoor! Ook dank aan de vrijwilligers van Stichting Humanitair Transport Oost Europa. 

Maandag 26 december was er een kerkdienst gelijk aan de zondag, gewoon om 11.00 uur. 
Dinsdag 27 december was er ook een dienst om 11.00 uur. Deze dienst werd matig bezocht. De 
aanwezigen waren hierover zichtbaar teleurgesteld. Een paar oudere mensen waren 
hoofdschuddend na de dienst de aanwezigen aan het tellen en ze bleven steken bij tizenkettő 
(twaalf).  

Magazin mixt, vegyes bolt (het winkeltje tegenover het huis waar ik woon) bleef nu naast de 
zondag en maandag ook op dinsdag gesloten. 

Het maakt mij elke keer weer 
klein om te zien hoeveel 
mensen in de weer zijn om 
mijn werk hier mogelijk te 
maken.  

Vanuit de familie, vanuit het 
hometeam, vanuit de kerk. 
Ook al zit ik op 2000 km 
afstand, op 30 december gaat 
Urk weer aan de slag met een 
oliebollenverkoop zodat de 
kilometers weer even  
wegvallen! Heel bemoedigend!
Ook dank aan de  
ondernemersgroep voor hun 
bijdrage en betrokkenheid op 
de achtergrond. Wat is het fijn 
dat er afgelopen zomer een cv 
is aangelegd! 

Op oudejaarsdag kreeg ik het 
bericht dat het gezin onderdak 
in Oekraïne had gekregen. Ik 
werd hartelijk bedankt voor 
mijn gastvrijheid en maar op 
dit moment was het niet nodig. 
Hoe begrijpelijk ook, het was 
voor mij wel even een  
teleurstelling, wekenlang er 
naar toegeleefd. Het gezin had 
voor mij een gezicht gekregen. 
2 januari (in Roemenië ook 
nog een verplichte vrije dag) 
alle bekenden op de hoogte 
gesteld. Hoe nu verder…..



PROJECT TALITHA KUMI

De organisatie die het gezin voor mij zou ophalen neemt contact met mij op wanneer er een 
gezin of een moeder met kinderen op zoek zijn naar onderdak. Het is wel wonderlijk dat er 
nu kinderkleding uit Nederland gekomen is, vanaf nu is het veel moeilijker om schoenen en 
kleding naar Roemenië met een humanitair transport mee te zenden gezien de 
grenscontroles. Jeanet kreeg van Stichting Humanitair Transport Oost Europa een mailtje 
over aanscherping van kledingtransport naar Roemenië. Hierin zie ik wel Gods wijze leiding. 
Voordat 2023 aanbrak heb ik veel kinderkleding mogen ontvangen, ook al is het gezin er niet. 
Het transporteren van schoenen naar Roemenië schijnt nu heel erg moeilijk te gaan bij de 
grens. Hier mag ik nu een rij kinderschoenen hebben. Ook al weet ik nog niet wie ze mogen 
dragen. De Heere zal zelf de schoenen een bestemming geven. De kleding, de schoenen, zijn 
niet voor niets naar Roemenië gekomen. Met mijn klein menselijk verstand begrijp ik vaak de 
dingen niet. Ik heb maar gewoon te doen wat mijn hand vindt om te doen en God zal zelf 
voor de uitkomst zorgen op Zijn tijd. De uitkomst zal Zijn uitkomst zijn en niet mijn plan.
Voor mij is het doorgaan met het leren van de talen, doorgaan met het onderhouden van de 
contacten hier in de omgeving en in de kerk en met de organisaties. 



Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift 

geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

HOMETEAM

GEBEDSPUNTEN
Wilt u voor mij meebidden? 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid.
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, ondersteuning in welke vorm dan ook en uw gebed. 

Hartelijke groet,

Jolanda 

Woensdag 28 december was voor 
mij een blijde dag, ik mocht Jeanet 
namelijk gaan ophalen bij het 
vliegveld in Târga Mureş. Jeanet 
mocht van 28 december tot 11 
januari in Roemenië zijn. We 
hebben samen met de buurman 
het aggregaat uitgeprobeerd. Het 
k a n b u i t e n a a n h e t h u i s 
aangesloten worden. Verder werd 
Jeanet hartelijk welkom geheten in 
de gemeenschap. Samen met 
Jeanet ook bij de buren op 
nieuwsjaarbezoek geweest. Dit 
was goed.  

Voor Roemenen onbegrijpelijk, er 
staat een auto voor de deur en 
dan gaan die twee Hollandse 
dames regelmatig wandelen en 
niet zomaar een stukje, nee ze 
lopen van Idrifaia naar Suplac. Van 
Idrifaia naar Bahnea. Van Idrifaia 
naar de Wine village (Villa Vinea). 
Al wandelend verkennen we de 
nabije omgeving. Zo wordt voor 
Jeanet de omgeving ook steeds 
meer haar omgeving. 



Formulier Periodieke Machtiging 

De stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op 
het noodlijdenden kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking 
doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te 
verlichten.  Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals Guinee-
Bissau, Mozambique, Zuid-Afrika, Roemenië, Oekraïne, Thailand en Malawi.  

 
 
 

 

Graag ondersteun ik de uitzending van 

(veldwerker) naar (land) 

Ik machtig de stichting KIMON om ieder
_____________ van mijn rekening af te schrijven,  

ingaande per _______________  (datum)  t.b.v. ________________________________ (veldwerker) 

� Ik machtig de stichting KIMON om éénmalig 
van mijn rekening af te schrijven t.b.v. de uitzending van 

Naam:  __________________________________________________________________________

Adres:  __________________________________________________________________________

Postcode en Woonplaats: _________________________________________________________

IBAN rekeningnummer: _________________________________________________________

  Telefoonnummer / E-mail: ________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________________

Giften (eenmalig of periodiek) zijn welkom op: 

ING NL47 INGB 0006849217 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn, of 
ABN AMRO NL77 ABNA 0400598698 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn 

NB.: vermeld bij uw giften: Project Naam land – Naam veldwerker 

Laan van Westenenk 12 
7336 AZ Apeldoorn 

Postbus 646  
7300 AP Apeldoorn 

NL47  INGB 0006 8492  17 

085-0407610
info@kimon nl

Stichting Kimon 

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens 
worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. De werknemers, vrijwilligers en door Stichting Kimon  
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
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