
 

 

Jaarverslag 2016 

Bestuurswisseling 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze bestuursleden Jaap Bakker en Peter 
Keesmaat. Jaap en Peter ook langs deze weg hartelijk bedankt voor jullie niet 
aflatende inzet voor COEN. 

Gelukkig konden we snel nieuwe bestuursleden verwelkomen Gerard Wallet, Paula 
Bakker en Alinda Vreekamp. Ze beginnen zich al aardig thuis te voelen in ons 
bestuur en zijn verwonderd over de activiteiten die we ontwikkelen en over de 
projecten waaraan we steun verlenen in Roemenië. 

Visitatiebezoeken aan de projecten 

In 2016 heeft een delegatie van ons bestuur de onderhanden projecten bezocht en 
ook gekeken welke nieuwe projecten we kunnen gaan steunen. Dit was een 
waardevol bezoek. We hebben goede indrukken gekregen van de projecten en de 
mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. 

Vrijwilligersavond 

Op 28 oktober was er een informatieve en gezellige avond in De Opstandingskerk als 
een blijk van waardering naar de vrijwilligers die zich enthousiast inzetten bij de 
activiteiten van COEN. 

Meergeneratiehuis Mera – Cluj; opvang Romakinderen 

De uitbreiding en renovatie van het meergeneratiehuis in Mera is dit jaar afgerond. 
Dit project is door ons bezocht en het is echt schitterend geworden. In oktober is het 
gebouw officieel in gebruik genomen. 

Renovatie pastorie en gemeentehuis in Paleu 

Paleu ligt in het westen van Roemenië, naast de grote stad Oradea. Sinds vorig jaar 
heeft de gemeente weer een predikant, dominee Lazslo Köteles. Het werk in de 
gemeente heeft een nieuwe impuls gekregen met de komst van ds. Köteles. De grote 
pastorie heeft jaren leeg gestaan en verkeert daardoor in vervallen toestand en moet 
compleet worden opgeknapt. De gemeente heeft daarvoor geen financiële middelen. 
COEN geeft hiervoor doelgericht financiële steun. De pastorie wordt ook gebruikt 
voor kinderclubs, catechisatie en Bijbelstudie en andere activiteiten van de 
gemeente. Onze bijdrage was in 2016 € 15.000 voor het vervangen van het dak. 



Kleding inzameling en transport 

In 2016 hebben we de twee gebruikelijke kledinginzamelacties gedaan. De 
inzamelingen waren zeer succesvol. Daardoor kunnen we weer een transport doen 
naar Sf. Gheorghe in Roemenië. In 2016 is 50 m3 kleding naar Roemenië 
getransporteerd. 

Kerstmarkt 10 december 2016  

Zaterdag 10 december was er in de Opstandingskerk de COEN-kerstmarkt. Allerlei 
Kerstbakjes, vogelvoer etc. bakkerswaren waren te koop. Dit jaar stond er buiten een 
vuurkorf waar veel kinderen een marshmallow kwamen roosteren! 

Kerstkaartenactie 

Dit jaar was de opbrengst van de kerstkaartenactie voor stichting COEN bestemd. 
Dank voor alle inzet van het comité en alle vrijwilligers! 
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