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Bestuurswisseling 
We hebben afscheid genomen van onze voorzitter Hans Timmerarends, omdat hij deze functie niet 
kon combineren met het ouderlingschap in de Hervormde Gemeente. Hans, ook langs deze weg 
hartelijk bedankt voor jouw inzet voor COEN. Als nieuw bestuurslid hebben we kunnen 
verwelkomen Gerard van Veelen, die ook het voorzitterschap op zich genomen heeft. Gerard voelt 
zich al aardig thuis in ons bestuur en draait volop mee in de activiteiten. 
 
Bestuursbezoek aan Roemenië 
In oktober heeft een delegatie van ons bestuur onze projecten bezocht en kennis genomen van 
mogelijk nieuwe projecten, die we kunnen steunen. Onze bestuursleden waren blij verrast over de 
positieve effecten van onze steun en de waardering daarvoor. Anderzijds was men ook onder de 
indruk van de armoede en knelpunten in bijv. de thuiszorg. 
 

Renovatie pastorie annex gemeentehuis in Paleu 
Het werk in de gemeente van Paleu kreeg met de komst van 
ds. Laszlo Köteles een nieuwe impuls en groeit. De pastorie 
stond jaren leeg en verkeerde in vervallen toestand. De 
pastorie wordt ook gebruikt voor kinderclubs, catechisatie en 
Bijbelstudie en andere activiteiten. De kleine gemeente heeft 
onvoldoende financiële middelen voor de renovatie van het 
pand. COEN geeft hiervoor doelgerichte financiële steun.  
 

 

 

In 2018 heeft COEN € 6.000 bijgedragen voor het plaatsen van nieuwe ramen en deuren en 
aanbrengen van isolatie. Bij ons werkbezoek in oktober hebben we gezien dat het gebouw geweldig is 
opgeknapt en onze middelen goed besteed zijn. Het ziet er aan de buitenkant prachtig uit. 
Binnenshuis moet nog het één en ander gebeuren. Als onze financiën het toelaten overwegen we ook 
daar doelgerichte steun aan te verlenen. 
 
Zonnepanelen project Valea Crisuluï 
Dit project is in 2018 helemaal afgerond. Na de gereedmelding, met foto’s, hebben we de laatste 
termijn betaald. 
 
Project Huedin – thuiszorg 
Huedin is een dorpje in de omgeving van Cluj. Diakonia verleent daar thuiszorg. Dit betreft vooral 
arme ouderen en Roma-mensen. In 2018 had men onvoldoende financiële middelen om deze 
hulpverlening te kunnen doen aan ieder die dit nodig had. COEN heeft als ondersteuning eenmalig 
€ 3.000 gedoneerd. 
 

Kleding inzameling en transport 
In 2018 zijn weer de twee gebruikelijke kledinginzamelacties gedaan. De 
inzamelingen waren succesvol. Daardoor konden we in het voorjaar van 2018  50 
m3 kleding naar Roemenië transporteren. Inmiddels is er weer voldoende kleding 
en goederen ontvangen om in januari a.s. weer een transport van ruim 50m3 te 
kunnen doen. Dit is dankzij de succesvolle inzameling van november jl. en alles 
wat we tussentijds aangeboden krijgen. 

 
Werkgroep Connected 
In Oradea staat het Julia Home. Dit is een opvanghuis van waar uit veel (arme) mensen 
structureel ondersteund worden en waar ze in contact gebracht worden met het Evangelie. Ook 
moet het grote pand opgeknapt worden. Daarvoor is een 10-jarenplan gemaakt. De werkgroep 
organiseert twee werkvakanties per jaar om het Julia Home te renoveren en voedselpakketten uit 
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te delen. De werkgroep is vanaf dit jaar ondergebracht bij onze stichting. Connected is geheel 
selfsupporting. 
 
Kerstmarkt 8 december 2018  
Zaterdag 8 december was in de Opstandingskerk de COEN-kerstmarkt. Het was daar reuze gezellig 
en er was van alles te doen. Het leverde een mooie opbrengst op en niet onbelangrijk ………. 
bekendheid van COEN in Nijkerk e.o.   


