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Bestuurswisseling 

We hebben afscheid genomen van ons bestuurslid Alinda Vreekamp. Alinda, ook 
langs deze weg hartelijk bedankt voor jouw inzet voor COEN. Als nieuw bestuurslid 
hebben we kunnen verwelkomen Dirian Aarnoudse. Dirian begint zich al aardig thuis 
te voelen in ons bestuur en draait volop mee in de activiteiten. 

Renovatie pastorie annex gemeentehuis in Paleu 

Paleu ligt naast de grote stad Oradea. Het werk in de gemeente kreeg met de komst 
van ds. Laszlo Köteles een nieuwe impuls en groeit. De pastorie heeft jaren leeg 
gestaan 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 2017 zijn is er een nieuw 
verwarmingssysteem geplaatst en zijn de ramen en deuren in de pastorie vervangen.

 

Kindertehuis Casa Filadelfia in Ghiroda 

In Ghiroda bij de stad Timisoara staat het kindertehuis Casa Filadelfia. Kinderen die 
er alleen voorstaan, kunnen in dit kindertehuis in liefde opgroeien en worden 
opgevoed met de Bijbel. Dit huis wordt geleid door Ingrid van der Velde. Dit jaar was 
Ingrid met de jongeren in Nijkerk. Een aantal van hen kon (werk-)stage lopen bij een 
bedrijf. Aan het huis is achterstallig onderhoud waarvoor de financiële middelen 
ontbreken. In 2017 hebben we het vernieuwen van de binnendeuren kunnen 
vergoeden mede dankzij een bijdrage van een externe sponsor. 

Zonnepanelen project Valea Crisuluï 

De energievoorziening in dit project van diakonia onder leiding van ds. Peter Makkai 
was niet voldoende gewaarborgd door het reguliere energienetwerk. Ds. Makkai 
heeft in overleg met ons zonnepanelen laten installeren. Dit mes snijdt aan twee 
kanten. Duurzaamheid en besparing op de energiekosten. Wij hebben de aanschaf 
en het installeren van de panelen vergoed. Dit was mede mogelijk door een externe 
sponsor op milieugebied. 

  



Kleding inzameling en transport 

In 2017 hebben we de twee gebruikelijke kledinginzamelacties gedaan. De 
inzamelingen waren zeer succesvol. Daardoor konden we weer een transport doen 
naar Sfantu Gheorghe in Roemenië. In 2017 is 50 m3 kleding naar Roemenië 
getransporteerd. Met dit transport konden we ook een flink aantal goede rolstoelen 
meegeven. 

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. Door de werkgroep worden twee werkvakanties per jaar 
georganiseerd om het Julia Home te renoveren en voedselpakketten uit te delen. De 
werkgroep is vanaf dit jaar ondergebracht bij onze stichting. Hiermee wordt ons 
activiteitenpakket uitgebreid met missiereizen naar Oradea. Ook kunnen we elkaars 
kwaliteiten over en weer benutten. Connected is geheel selfsupporting. 

Kerstmarkt 9 december 2017 

Zaterdag 9 december was er in de Opstandingskerk de COEN-kerstmarkt. Allerlei 
kerstbakjes, vogelvoer etc. werden te koop aangeboden. Maar ook aan de inwendige 
mens was gedacht. Dit jaar waren er naast de erwtensoep, bakkerswaren voor het 
eerst oliebollen te koop die gretig aftrek vonden. 

 

 


