2 Thessalonians 1: Verder, broeders en zusters, vraag ik jullie om voor ons te bidden. Bid dat het woord van de Heer snel verder wordt
verspreid en door de mensen wordt erkend als het woord van God, net zoals bij jullie.

Lieve gebedspartners,
We schrijven deze nieuwsbrief met ons hele hart en we bidden dat het een bemoediging en een zegen zal zijn voor allen die het
lezen.
Sinds we afgelopen november op ons nieuwe missieterrein in Roemenië gearriveerd zijn, hebben we ons toegewijd aan het
‘thuiskomen’ in onze nieuwe omgeving. Na de quarantaine hebben we de administratieve procedures opgestart. Na het doorlopen
van een aantal bureaucratische procedures verkreeg Lixandra haar zorgverzekering als eerste. De zorgverzekering van Walter
werd in maart toegekend, tegelijkertijd met een verblijfsvergunning voor 5 jaar.
NIEUW PROJECT: Toen we nog in Peru waren, hebben we de Heer al gebeden of hij ons een nieuwe plek wilde laten zien waar
we in Roemenië in de zending betrokken zouden kunnen zijn. We vonden vrede toen we naar Chitila gingen, een klein stadje met
14.000 inwoners, 5 kilometer ten noorden van Boekarest. De bevolking heeft overwegend de Roemeense etniciteit (88,79%), met
een kleine minderheid van Roma. De meeste inwoners behoren tot de Roemeens Orthodoxe Kerk (88,64%), een klein percentage
is lid van een Pinkstergemeente (1,38%).
De geestelijke nood in Roemenië is groot. Het ex-communistische land lijdt nog steeds onder een gebrek aan kennis over de
redding door Jezus Christus.
Met ons Nieuwe Project in Roemenië willen we ons focussen op 2 gebieden: Evangelisatie en hulp aan de
kerk, het bemoedigen van broeders die leiden onder de gevolgen van de pandemie. God heeft ons in februari
voorzien van een kleine kerkelijke gemeente met de mooie naam ‘Bron van Leven’ waar we inmiddels met het
werk zijn gestart. Walter preekt er op sommige zondagen en tegelijkertijd geeft hij korte presentaties over
landen in de wereld waar sprake is van geestelijke nood. Aan het einde van deze diensten bidden ze
gezamenlijk voor deze landen. De kerk stelde dit initiatief zeer op prijs en is op deze manier bij de
wereldzending betrokken geraakt. Lixandra is een grote hulp en zegen, vooral in het vertalen van de preken en
de getuigenissen van Walter. Op dit moment is ze bezig met het voorbereiden van een Bijbelklas voor
kinderen en tieners omdat nagenoeg alle corona-maatregelen zijn opgeheven. De gemeente bestaat uit 30
mensen plus de kinderen. Ze hebben ons in liefde ontvangen en ons hun steun toegezegd in de missie die we
hier zijn begonnen.
Nu staan we op het punt om te starten met straatevangelisatie. We hebben een brochure gemaakt met de
vraag ‘Is Corona jouw grootste vijand?’. We zoeken nog naar een plaats waar we er genoeg kunnen printen
om uit te delen op straat, op de markten, in parken, etc.
Begin maart hebben we onze eerste zendingsreis gemaakt naar Transsylvanië, naar het Bihor-district in het
Noorden van het land, op de grens met Oekraïne en Hongarije. We hebben de hele nacht gereisd. In
Roemenië reis je nog steeds met een verouderd model trein, soms ook met een nieuw model. Wij reisden met
een oude trein en dat was erg leuk. We arriveerden veilig. Onderweg hebben we gebeden of God deuren zou
willen openen om het werk uit te voeren, dat Hij ons opgedragen had. Terwijl de dag nog moest starten, op
een hele koude wintermorgen, werden we hartelijk ontvangen door Dana en Radu, een bevriend stel uit een
klein gehuchtje genaamd Varviz. Ze haalden ons af van het treinstation van Alesd, anderhalf uur rijden van
hun dorp. We gebruikten onze dagen daar om de familie te ontmoeten en om hen te bedienen uit het Woord
van onze Heer, prijzend en biddend... We hebben een aantal andere families bezocht en zijn daarnaast ook
uitgenodigd om een getuigenis te geven op de lokale evangelische radio in Zalau.
We hebben gezien hoe groot de impact van de actuele situatie is op onze broeders en zusters die dringend bemoediging nodig
hebben en een nieuwe kijk op wat de Heer in deze wereld aan het doen is. Hij zit nog steeds op zijn troon en Hij volbrengt Zijn
Woord. Psalm 47: 8 "Want God is de Koning van de hele aarde. Zing een mooi lied voor Hem."
Ons getuigenis over Peru heeft nieuwe geestelijke energie gebracht en de wens om dicht bij Hem te leven.
Ook waren we aangenaam verrast door het bezoek van een 87-jarige buurvrouw die tijdens de ochtenddienst bij ons was. Ze
vroeg ons om met haar mee terug te reizen naar Boekarest. Daar wilde ze aan haar twee oudere zussen het Evangelie vertellen
en hen aanmoedigen om de Heer te accepteren en gered te worden.
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Eén van de meest voorkomende en belangrijke activeiten in de winterdorpen is het opwarmen van het huis vóór 5 uur ’s middags. Elke dag wordt
nieuw haardhout of steenkool in de kachel gestopt om zeker te zijn van een warme nacht. Er is een Transsylvaans spreekwoord dat zegt: “Het
hout om vuur van te stoken, is het goud van de bergen”. Dit ga je wel begrijpen als de temperatuur regelmatig onder de -15 °C duikt.
Op de terugweg naar Boekarest werden we de hele reis vergezeld van bergen sneeuw.
Op de dag dat we naar Transsylvanië vertrokken, ging precies de verwarmingsinstallatie in ons huis kapot. Omdat we dringend op reis moesten,
besloten we de reparatie uit te stellen tot na onze terugkomst. We moesten een paar weken wachten voordat we de kachel daadwerkelijk konden
repareren, omdat we nog in afwachting waren van de fondsen om het te kunnen bekostigen. Maar zelfs in die situatie hebben we de Heer
geprezen, omdat het buiten onder de -8°C was, terwijl wij binnen genoten van een temperatuur van 22°C! Dat deed ons denken aan de hymn
“God will take care of you”:
“Be not dismayed whatever betide/God will take care of you/Beneath His wings of love abide/God will take care of you”.
(Wees niet ontmoedigd wat er ook gebeurt/God zal voor je zorgen/Schuil onder Zijn vleugels van liefde/God zal voor je zorgen)

De algemene situatie met betrekking tot het corona-virus is hier in Roemenië zeker verbeterd, dat zien we vooral aan de daling
van besmettingen en overlijdens. Kinderen gaan weer naar school, restaurants en terrassen mogen weer open met een capaciteit
van 30%. Kerken zijn steeds open gebleven en volgen in de toegelaten aantallen bezoekers de sociale afstandsregels.
Famlie en vrienden, dank jullie wel voor jullie gebeden en financiële steun. Moge onze Vader jullie allemaal vervullen met zijn
genade.

KORT NIEUWS uit Peru: het virus verwoest daar echt de levens van duizenden mensen van alle
leeftijden. Recent is de nieuwe Indiaanse variant van het virus opgedoken terwijl ze al leden onder
de Braziliaanse versie. Ook sommige mensen uit het Las Lomas de Carabayllo-gebied (het hele
arme gebied waar wij mochten werken in Peru) zijn overleden aan het virus. We houden contact
met de kleine groep families. God zij dank zijn zij in goede gezondheid en dichter bij de Heer.
Walter is twee keer uitgenodigd door een Evangelisch radiostation uit Argentinië om van onze missies in Peru en Roemenië te
getuigen.
De missionaire Zoom-bijeenkomsten waar we vorig jaar mee zijn gestart, lopen nog steeds. Eén keer per maand gaat Walter
online en deelt een woord van de Heer.
DANKPUNTEN:
De Heer heeft ons gebracht naar een plek waar het echt nodig is om Zijn Woord te delen;
We zijn dankbaar voor de kerkelijke gemeente die de deur voor ons heeft geopend en die ons geestelijk steunt en voedt;
We hebben inmiddels alle benodigde documenten;
Walter maakt mooie vorderingen bij het leren van de Roemeense taal;
We zijn ontzettend dankbaar voor een ieder van jullie en jullie zijn in onze gebeden.
GEBEDSPUNTEN:
Dat velen die de flyer “Is Corona je grootste vijand?” ontvangen, aangeraakt worden door het Woord van God en een keuze
voor Hem maken;
Kracht en voldoende fondsen om het koken en het uitdelen van lunches aan daklozen, bedelaars en mentaal zieken mogelijk
te maken....mensen die we hopen te vinden in de straten en parken als we vanaf eind juni met dit doel de straat op hopen te
gaan;
Voor nieuwe supporters van dit missionaire werk;
De laatste maanden heeft Walter wat pijn in zijn geopereerde knie en hij zal binnenkort een specialist bezoeken.
Het voorjaar is alweer bijna voorbij en de zomer zal ons zon en hitte brengen. De bomen en de bloemen zijn vol leven en de
eetbare vruchten komen te voorschijn... We danken de Heer dat Hij alles onder controle heeft en kijken uit naar alle kansen die Hij
ons geeft om Zijn Woord te verspreiden.

Shalom en gezegend Pinksteren,
Walter & Lixandra
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