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Op de planning
Wijnactie met Pasen
Kleding en goederen
voor Körispatak.
Bijwonen afscheid
Ds. Barna Boné

Contact
Secretariaat
Land voor Water 53,
2841 NC Moordrecht,
Tel: 0182 375382.
E-mail
shrmoordrecht@gmail.com
Website
www.shrmoordrecht.nl
Bankrekening
NL28 ABNA 054.14.80.634

Op advies van enkele wijnkenners in Moordrecht hebben we,
voor de kerst wijnactie, wat nieuwe wijnen toegevoegd en
enkele wijnen weggelaten. Van ons nieuwe assortiment zijn er
deze keer totaal 49 dozen besteld.
Op vrijdag 13 december 2019 is de bestelling bij de stichting
afgeleverd. De meeste dozen zijn dezelfde dag nog bij de
mensen thuisgebracht. Fijn dat er weer zoveel bestellingen
zijn binnengekomen.
We zijn ook alweer met de wijnactie voor Pasen bezig. Het
assortiment van de kerstactie wordt uitgebreid met een
heerlijke rosé. Wel moeten we melden dat per 1 januari 2020
de inkoopprijs iets is gestegen en we daarom per doos één
euro verhoging gaan doorvoeren.

Barátos
Over het predikantenechtpaar Barna en Maria Boné hebben we
twee zaken te melden.

Vervanging van auto.
Bij ons laatste bezoek in september hebben we vernomen dat de
Opel Vectra van Barna en Maria in slechte staat verkeert. Deze
auto heeft ondertussen 350.000 km gereden en is duur in
benzineverbruik en heeft nu ook steeds vaker reparaties nodig.
Er is daarom voorgesteld om in Nederland op zoek te gaan naar
een andere auto. Hun voorkeur was een Opel Astra combi diesel
die niet ouder zou moeten zijn dan 10 jaar.
Garage de Jong uit Stolwijk heeft voor ons gezocht en een
interessante Opel Astra gevonden van het bouwjaar mei 2015
met 135.000 km op de teller.

Kamer van Koophandel
24361708
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Barát
Op woensdag 20 november is deze door een
Nieuwsbrief
van de Stichting
Hulpinaan
Roemenië-Moordrecht
Roemeense
vervoeder
opgehaald
Stolwijk
en
maandag 25 november is de auto bij Barna Boné
aangekomen.

Stichting Hulp aan Roemenië - Moordrecht

De woning is in aanbouw en verwacht wordt dat deze
in mei 2020 wordt opgeleverd.

Helaas gaf de Opel Astra na ca 800 km dermate
motorproblemen dat deze teruggekomen is naar
Nederland. Voor ons allemaal een tegenvaller. In
januari is er een andere motor ingezet en daarna is de
auto weer naar Roemenië getransporteerd.
Ondertussen is alles nu in orde en is de auto
geregistreerd in Roemenië.

Verhuizen brengt kosten met zich mee en we zijn
bezig om ook daarvoor enige hulp te bieden. Wij zijn
van mening dat deze ondersteuning geboden is, mede
gezien de jarenlange onbaatzuchtige inzet van
dominee en mevrouw Boné.

Het Roemeense kentekennummer heeft wel een
leuke combinatie gekregen (Stichting Hulp Roemenië).
We hebben enkele sponsoren gevonden die de
aankoop en het transport van deze auto voor Barna
en Maria mede mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk
dank voor de gegeven bijdragen.

Vertrek uit Barátos
Dominee Barna Boné heeft de leeftijd bereikt dat hij
als predikant met pensioen mag gaan. Hij heeft ervoor
gekozen om na dit lopende seizoen te stoppen als
predikant van Barátos. Voor hem eindigt dit seizoen in
augustus/ september 2020 als de huidige catechese
groep belijdenis van hun geloof heeft afgelegd in een
kerkdienst in Barátos.
Daarom is het predikantenechtpaar op zoek gegaan
naar een andere woning, omdat zij de pastorie in
Barátos bij pensionering zullen verlaten.
Eind vorig jaar is ook een andere woning gevonden in
Felsoboldogfalva (Feliceni). Deze plaats ligt op een
korte afstand van Székelyudvarhely (Odorheiu
Secuiesc), waar hun zoon met zijn vrouw en kinderen
wonen. De afstand tot het dorp Körispatak waar hun
dochter met man en kinderen wonen, is ook veel
korter dan vanaf Baratos. Een begrijpelijke keuze dus.

Mocht u een bijdrage willen leveren voor deze
verhuizing of voor een eventueel afscheidscadeau
voor het predikantenechtpaar dan is uw gift van harte
welkom. Wilt u dan bij het overmaken vermelden “gift
t.b.v. Barátos”. Alvast hartelijk dank.
Mogelijk zal er in september 2020 weer een reis
georganiseerd worden naar Barátos om het
bovengenoemde afscheid bij te wonen.

Körispatak
Het laatste nieuws uit Körispatak is dat bij het
predikanten echtpaar Kati en Levi Gilyén een
tweede dochter is geboren. Ze heet Zsolna- Borbála,
3050 gr, 50 cm lang, is geboren op 8 december 2019
en is het zusje van Janka.
Verder zijn we van plan om in april of mei 2020
weer een transport naar Körispatak te gaan
organiseren.

Kleding inzamelen
We hebben nog steeds een opslagruimte beschikbaar
waar we gebruikte kleding, medische goederen, zoals
rolstoelen, douche stoelen, krukken enz. kunnen
opslaan. Heeft u kleding of medische hulpmiddelen
over, laat het ons weten. We komen het graag bij u
ophalen.
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Barát
De Moordrechtse harmonie “Kunst na de Arbeid”
van de Stichting
Hulp aan Roemenië-Moordrecht
heeft Nieuwsbrief
hun oude kostuums
aangeboden
voor een
goede bestemming in Roemenië. De Brassband van
Barátos is erg blij met dit mooie aanbod en hebben
met het vervoer van de Opel Astra de kleding
ondertussen ook al ontvangen.
Hartelijk dank.

Giften en financiële bijdragen
Uw giften zijn meer dan welkom. Alles wat bij de
stichting binnenkomt wordt, via onze eigen contacten,
besteed in Roemenië, zoals dit al jaren gebeurt.
Het huidige doel is om een afscheidsgeschenk en/of
een bijdrage te geven voor de verhuizing van Barna en
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Maria Boné uit Barátos in augustus of september
2020.
Uw sponsoring, gift of bijdrage als “Vriend van
Barátos” is aftrekbaar voor de belasting, omdat we
een ANBI-status hebben. Zie daarvoor ook onze
website.
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL28
ABNA 054.14.80.634.
Mocht u na aanleiding van deze nieuwsbrief vragen,
opmerkingen of suggesties hebben, neem dan contact
met ons op. Voor contact gegevens, zie het eerste
blad onder ”Contact”
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