
 

 

 

 

Als je in de buurt van Heerde wandelt/fietst, kun je dit bord 

tegenkomen.   Een zendingsorganisatie die zich baseert op 

Mattheüs 28:19: 

’Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…!’ 

Een mooie organisatie die ook veel gebruik maakt van 

talenten, zo wordt er door vrijwilligers een heel nieuw 

complex gebouwd. 

De opdracht kennen we; een opdracht die geldt voor 

jongeren en volwassenen:  

 

Een gemeente met een opdracht. 

Mag dat ons gebed zijn voor de mensen die concreet straks 

op weg gaan met de diaconale reis, maar ook u die hen in 

staat stelt om dat te doen! 

 

In deze nieuwsbrief 7 weer veel berichten over 

deelnemers/acties etc. etc. 

 

Veel leesplezier!     
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BOUWSTEENLEDEN 

 Gerrit Knijnenberg 
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 Reindert Rorije 
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 Miranda Vroom (adv.) 
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 Denise Gravesteijn  
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Voor al je vragen kun je 
contact opnemen met één 
van de bovenstaande 
personen. 

Broeders en zusters / reisgenoten 



 

 

 Merel de Groot 

 Arie de Groot 

 Jiska Knijnenberg 

 Johannes Knijnenberg * 

 Denise Gravesteijn * 

 Mirthe Bolt  

 John Hankel * 

 Reindert Rorije 

 Anouk Westerhof 

 Emma Aalbers 

 Maureen Joolink 

 Niels van Harten 

 Vincent Gravesteijn 

 Gerrit Knijnenberg 

 Bram Hofland * 

 Annelies Gravesteijn 

 Tom Buijnink 

 Christine Buijnink 

 David Kwakernaak 

 Lucia de Vries 

 

Stellen zich in deze nieuwsbrief voor (*) 

Wat verwachten we van de deelnemers? 

Door individuele acties € 300 voor het project bij elkaar brengen + mee te doen aan grote acties die 

de Bouwsteen voorbereidt.  

 

 

Actie 1: Statiegeldflessenactie.                   

Datum:  heden - tot aan mei/juni                        

 

De Roma rond de vuilnisbelt in Pata Rat verdienen hun geld 

met het verzamelen van oud ijzer en petflessen. De prijs van 

een kilo petflessen-die ze inleveren- bedraagt € 0,20.                        

Heeft u een idee hoeveel flessen je nodig hebt voor een kg? 

De komende maanden proberen we iets van hun werk te 

ervaren door een statiegeldflessenactie en een oud ijzeractie 

Zie actie 2 

 

We hebben alle negen supermarkten bezocht en ze willen allemaal meewerken; op twee manieren 

die we hier uitvoerig toelichten. 

1. Bonnetjes sparen 

U levert de lege flessen gewoon in bij de supermarkt.  

Neem de bon mee naar huis en spaar ze op (u bepaalt zelf hoe lang u deze inkomsten kunt 

missen: een week/een maand/drie maand.       

 Spaar de bonnen in de spaarpot die de kinderen, of u als volwassenen gaan maken. 

 In de komende kerkdienst waar de kinderwerkjes gepresenteerd worden, gaat ds. Bram of 

 Carolien daar alles over vertellen.  

 En praat er vooral met uw kinderen over, hoe de mensen daar leven en dat er een groep 

 gemeenteleden gaat helpen! 

2. Doneerknop. 

Bij sommige supermarkten mogen we ook een maand/een paar maand gebruik maken van 

de ‘doneerknop’ -  de eerste is Jumbo Odink(onze flyer hangt dan boven de automaat).   

U levert de flessen in; drukt op de doneerknop en u ontvangt een bewijs van ‘gift’ (kunt u het 

zelfs nog aftrekken van de belasting/tenslotte blijft het een gift!)  

             

Over drie maand gaan de bouwsteenleden alle flessenbonnen verzilveren! 

Wie gaan er mee? 

 

Acties tussen nu en de grote vakantie. 



  

Hieronder per supermarkt het overzicht op alfabetische volgorde. 

 

 

 

AH-centrum 

AH-Erven 

Statiegeldbon 

mee naar huis 

nemen; hele 

periode. 
 
 

    

 

Aldi-Zuiderkade 

Statiegeldbon 

mee naar huis 

nemen; hele 

periode. 
 

 
 

 

 

Coöp-Wittesteijn 

Statiegeldbon 

mee naar huis 

nemen; hele 

periode. 

 
 

 
 
 
 

 

Jumbo-Centrum 

Statiegeldbon 

mee naar huis 

nemen; hele 

periode. 

Jumbo-Odink-

Eur.laan 

Gebruik de 

doneerknop! 
           

 

 

Lidl-Zuiderkade: 

Statiegeldbon mee 

naar huis nemen; 

hele periode. 

 
 
 

 

 

 

Poiesz-Zuidert en 

Poiesz-Emmelhage 

Statiegeldbon mee 

naar huis nemen; 

hele periode. 

 

Bij een aantal supermarkten moesten we de aanvraag ‘doneerknop’ landelijk doen; u hoort als er 

wijzigingen zijn! 

 

Actie 2: Inzamelen oud ijzer door Arie de Groot 

Vanaf heden kunt u verzamelen; is uw eigen berging te vol, zoek contact met broeder                                 

Arie de Groot Espelerweg 33 Espel  

 

Actie 3: Autopuzzeltocht met de mogelijkheid om verse snert te kopen - datum: 27 februari 2021  

Kosten : € 10,- 

              

Actie 4: Autowasdag een zaterdag in maart - terrein Arie de Groot  Espelerweg 33 Espel. 

 

Actie 5: Paaseitjesverkoop: eind maart. 

 

Actie 6: Online Bingo: avond tweede Paasdag 5 april  met hieraan gekoppeld een borrelplank/tas 

actie.                    

Om er een gezellige avond van te maken ……………….. :  



Actie 7: Plantjes’markt’ of verkoop op bestelling  

Datum: voorjaar 

Er komen digitale bestelformulieren en als corona het 

toelaat een Plantjesmarkt                                              

Verkoop zakken tuin- / potgrond: in samenhang met de 

plantjesmarkt 

Aantal zakken aangeven op bestellijsten. 

      

          

Actie 8: Happen en Trappen - datum 5 juni 

Een fietstocht die langs mensen van de gemeente gaat (uiteraard met mooi weer en                                 

hopelijk versoepelde maatregelen)  

              

 
A. We knappen wat kamers op in een nieuwe 

woning van een gemeentelid. 

 

B. Enkele gemeentelede zitten op de 

verschillende stembureaus…… voor Pata 

Rat!             

                    

 

 
 

 

 

  

 

 Hartelijk dank voor jullie enorme inzet en we 

hopen jullie in de zomer te zien.   We houden 

contact. 

 

Gods Zegen,     

Frank 

 

Ons gastgezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTUSSEN NADEREN WE DE € 7000,-! 

Bijzondere acties: 



 

Frank Stout houdt ons goed op de hoogte.   Zo schreef hij dat de situatie in Roemenië op dit moment 

beter is dan in Nederland.  Ook als het gaat om het aantal inentingen:   Roemenië op plek 5 en wij 

onderaan, maar dat gaan we inlopen! 

Frank aan het woord: 

Hallo Gerrit, 

Bedankt voor je email. Hier in Roemenië gaat het iets beter dan in Nederland. We hebben geen 

Lock down of avondklok. De winkels zijn open, maar de restaurants zijn nog wel dicht. Scholen zijn 

ook nog steeds dicht (sinds maart zijn ze alleen aan het begin van het schooljaar 2 weken open 

geweest). Op 2 februari wordt er een besluit genomen of de scholen voor semester 2 open gaan. 

 

Wij proberen langzaamaan dingen op te pakken. De discipelschapsgroep komt samen bij ons en 

Rita (mijn vrouw) heeft ook een aantal vrouwenbijeenkomsten gehouden. Alles kleinschalig. Mijn 

eigen kids wilden graag karate doen (na het zien van de film 3 ninja's) en we bleken in de kerk een 

karate instructeur te hebben. Deze komt nu bij ons thuis en dan komen er ook een aantal kinderen 

vanuit ons dorp. Met een paar kinderen ging het makkelijk, maar er zijn nu in totaal 7 kinderen, dus 

tweemaal per week halen we letterlijk de woonkamer leeg, zodat de kids kunnen sporten. Naast dat 

zo onze kids beweging krijgen, reiken we zo ook leuk uit in het dorp. We moeten op het moment 

tevreden zijn met deze kleine dingen, zolang de programma's zoals we die kennen met 20 tot 100 

kinderen nog niet kunnen. Ondertussen blijf ik praktisch klussen aan de slaapkamers van het 

discipelschapshuis. Dat is in grote lijnen hoe het in Roemenië is. 

Dan nog even waar we wonen: 

Praktisch puntje, qua locaties. Onze woonlocatie (en de locatie van het discipelschapshuis) is in het 

dorp 'Pata,' buiten de stad Cluj-Napoca. 

De krottenwijk is aan de straat 'Pata-Rat,' en is onderdeel van de stad Cluj-Napoca. Er ligt echt wel 

meer dan  6 kilometer tussen de vuilnisbelt/krottenwijk en het begin van ons dorp. Vroeger was de 

enige weg naar het dorp 'Pata' de straat 'Pata-Rat', waar dus de vuilnisbelt ligt. Pata-Rat is dus de 

weg naar het dorp Pata: in het Engels: the Pata-Road. Deze namen geven soms wat verwarring en 

maakten zelfs dat hier in Roemenië de huizenprijzen zelfs lange tijd lager lagen in dit dorp, omdat 

mensen dachten dat het dorp te dicht bij de vuilnisbelt lag! 

Belangrijk is even dat wij persoonlijk dus niet in of naast de krottenwijk wonen.  

Frank 

 

De Stichting HOE, waarmee we voortdurend communiceren, gaat half mei besluiten of de 

diaconale reizen, die dit jaar gepland staan, wel of niet kunnen doorgaan. 

Intussen adviseren ze gewoon verder te gaan met alle voorbereidingen! 

 

 

 

 

 

Huidige situatie in Pata Rat en besluit over de reis. 



In deze rubriek stellen de reisdeelnemers zich aan u voor: Hieronder de eerste vijf. 

 

 

 

 

Mag ik me even voorstellen: 

 

Naam: Mirthe Bolt 

 

Leeftijd: 19 

 

Woonachtig in: Ens 

 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 

 

Ja, ik hoop ook mee te gaan naar Pata Rat in Roemenië, weet je waarom:  

Omdat ik vind dat ik mezelf weer meer moet opstellen voor de wereld en wat het te bieden heeft.  

Op dit moment volg ik nog een opleiding aan: Het Cibap 

 

Mijn hobby is: Schrijven, Tekenen en stiekem ergens ook mijn opleiding. 

 

Kun je iets vertellen van jezelf (bijvoorbeeld: heb jezelf een actie bedacht, of hoe heb je de eerste 

acties (kerstbroden / kerststerren / autowassen ) tot nu toe ervaren?) 

Ik heb een leuke kaartenactie gemaakt! Met kaarten voor verjaardagen en kaarten voor zomaar 

een keertje.  

 

Wat is je wens als je aan dit project in Pata Rat denkt: 

Ik hoop weer terug te vinden wat ik kwijt was. Maar ook hoop ik mezelf wat meer een ondernemer te 

maken! En natuurlijk een kijkje te nemen in een andere wereld dan de wereld hier in Nederland, 

waar ik een dak heb en geen armoede ken! 

 

Mag ik me even voorstellen: 

 

Naam: Denise Gravesteijn  

 

Leeftijd: 19, op reis 20  

 

Woonachtig in: Emmeloord  

 

 

Ja, ik hoop ook mee te gaan naar Pata Rat in Roemenië, weet je waarom:  

Omdat ik het gaaf vind om met een mooie groep mensen, mensen te helpen die hulp nodig 

hebben. In dit geval hebben bij het maken van een kamphuis voor kinderen die daar een veilige 

plek krijgen en horen over het geloof.  

Mag ik me even voorstellen? 



Op dit moment werk ik: als pedagogisch medewerker op Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove  

Mijn hobby is: momenteel doe ik aan ministecken, dat is mijn lockdownhobby. Verder vind ik het leuk 

om nieuwe dingen te koken of te bakken, pas ik graag op mijn oppaskinderen en af en toe 

fotografeer ik.  

Kun je iets vertellen van jezelf (bijvoorbeeld: heb jezelf een actie bedacht, of hoe heb je de eerste 

acties (kerstbroden / kerststerren / autowassen ) tot nu toe ervaren?) 

De kerstbroden en kerssterren actie vond ik vrij makkelijk verlopen en vond ik leuk om te doen. De 

autowasactie ben ik even geweest en er hing een heerlijke sfeer, kom graag een keer helpen.  

 

Wat is je wens als je aan dit project in Pata Rat denkt: 

Dat we super gezellig tijd hebben met elkaar en mooi werk neer zetten met elkaar voor de kinderen 

in Roemenië.  

 

Mag ik me even voorstellen: 

 

Naam: John Hankel 

 

Leeftijd: 56 jaar 

 

Woonachtig in: Emmeloord 

 

 

                        
 

 

Ja, ik hoop ook mee te gaan naar Pata Rat in Roemenië, weet je waarom:  

Ik ben heel lang terug 2x mee geweest op een reis naar de Oekraïne en naar Roemenië en heb 

toen gezien hoe het daar is. Niet voor te stellen in onze luxe wereldje. Ik ben toen geraakt en wil 

deze kans, om opnieuw daar iets van Gods liefde te laten zien, niet missen. 

Op dit moment werk ik: bij de politie Midden-Nederland als informatiemakelaar. 

Mijn hobby is: hardlopen, zingen en mijn theologiestudie. 

Kun je iets vertellen van jezelf (bijvoorbeeld: heb jezelf een actie bedacht, of hoe heb je de eerste 

acties (kerstbroden / kerststerren / autowassen ) tot nu toe ervaren?) 

 

Ik ben sinds kort begonnen met het verkopen van spullen via Facebook. Hiervoor heb ik familie, 

vrienden en kennissen benaderd of ik spullen die zij niet meer gebruiken en wel kwijt wilden mocht 

verkopen voor het goede doel. Ik heb gemerkt dat dit zeer lucratief is en had in no-time ruim 300€ 

verdiend. 

 

Wat is je wens als je aan dit project in Pata Rat denkt: 

Dat we als team de liefde van God voor ieder mens door mogen geven, ongeacht ras, of herkomst. 

 



 

Mag ik me even voorstellen: 

 

Naam: Johannes Knijnenberg 

 

Leeftijd: 45 jaaar 

 

Woonachtig in: Emmeloord 

                                    
 

Energie uit een vuilnisbelt 

Een paar kilometer buiten Emmeloord ligt naast een prachtige recreatieplas, een mooie groene 

golfbaan, gebouwd op onze oude vuilnisbelt. Aan de rand daarvan staan een paar 

elektriciteitshuisjes. Hier wordt door een machine het gas dat vrijkomt uit de vuilnisbelt omgezet in 

energie. Groene stroom voor onze lampen, laptops, wasmachine,.. 

 

Hoe tegenstrijdig is dit met de vuilnisbelt ongeveer 1.800km hier vandaan? Waar volwassenen en 

kinderen leven van het afval dat door de stad gedumpt wordt. Roma en zigeuners die door hun 

eigen land buitengesloten worden en verplicht wonen op en rond de afvalhopen.  

  

Onvoorstelbaar dat dit voorkomt in een Europees land met een sterkte economische groei en toch 

nog zoveel armoede en uitsluiting.  

 

Persoonlijk vind ik het goed om dit eens met eigen ogen te zien, en mijn kleine steentje bij te dragen. 

Wij gaan dit probleem niet oplossen, maar kunnen wel delen van de liefde en zegeningen die wij 

ontvangen hebben van God!  

 

Ik vind het leuk en bijzonder om deze reis samen te mogen beleven met mijn dochter Jiska. 

 

Sinds twee jaar werk ik bij een groothandel in bevestigingsartikelen voor met name de Hightech 

Industrie. Normaal gesproken reis ik veel voor m n werk, nu door de pandemie is dit alleen nog 

digitaal. Heerlijk om dan na een dag scherm samen met anderen auto’s te wassen, kerststollen te 

verkopen, klussen, of….voor Pata Rat!   

 

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig aan het klussen in en om ons huis, of dat van een ander. 

Verder vind het leuk om met hout bezig te zijn, op dit moment maak ik een eigen wandkast (wilde 

Gerda graag..😄).  

 

Mijn wens voor de mensen in Pata Rat is dat door onze komst en activiteiten weer iets meer hoop en 

vertrouwen mag ontstaan. Hoop op onderwijs, gezondheidszorg een socialer bestaan en vertrouwen 

in een betere toekomst. Wij mogen daarbij een middel zijn en zaaien door onze woorden en daden. 

God zal zorgen voor de rest, daar mogen wij om bidden. 

 

De laatste tijd luisteren wij vaak naar het nummer: “U geeft een Toekomst vol van Hoop, dat heeft U 

aan ons beloofd..”. Prachtig uitgevoerd door Soli Deo Gloria Urk. 

Mijn wens is dat de Roma en zigeuners in Pata Rat dit ook kunnen meezingen! 

 

 

 

 



 

Mag ik me even voorstellen: 

 

Naam: Bram Hofland 

 

Leeftijd: 28  

 

Woonachtig in: Emmeloord 

 
                       

 
 

 

Ja, ik hoop ook mee te gaan naar Pata Rat in Roemenië, weet je waarom:  

We hebben het zo ontzaglijk goed – en enkele uren vliegen of rijden hiervandaan leven mensen 

onder erbarmelijke omstandigheden. Graag wil ik tijd, energie en liefde besteden aan hen die dat 

het aller nodigst hebben, en mijzelf confronteren met de andere kant van deze wereld.  

Op dit moment werk ik: als predikant in de CGK De Hoeksteen te Emmeloord 

Mijn hobby is: lezen, programmeren, koken en bakken, en als sport mag ik graag mountainbiken 

Kun je iets vertellen van jezelf (bijvoorbeeld: heb jezelf een actie bedacht, of hoe heb je de eerste 

acties (kerstbroden / kerststerren / autowassen ) tot nu toe ervaren?) 

De Nieuwjaars duik vond ik een geweldige actie, samen met het bouwsteenteam opgezet, en een 

mooi bedrag mee binnengehaald. Een kleine actie, in de zin van de moeite en tijd om even het 

water in te rennen, maar met een enorm rendement. En natuurlijk samen hard gelachen!  

 

Wat is je wens als je aan dit project in Pata Rat denkt: dat we een blijvende verbinding als  

gemeente met deze groep/mensen/gebied mogen opbouwen en hun kunnen blijven steunen op 

allerlei wijze 

 

In het begin maakten we gebruik van een ‘tijdelijk’ logo: De stenen met het 

hart er op. We vroegen Johan Abbes om de herkenbaarheid van onze 

Bouwsteen wat officiëler te maken. Het is mooi geworden!  Hartelijk dank! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mooie kaarten:   Verkoop Mirthe Bolt 

 

Stuur een mailtje naar: mirthebolt@gmail.com 

 

Of bel haar even: 0640569967 

De individuele advertenties. 

Ons logo. 



 

         
 

 
Inzameling oud-ijzer:  Arie de Groot 

 

Bel als u iets heeft:   0620979867 

 
              

 

 
 

 
Een behangklus:  Gerrit (en Atie) Knijnenberg 

 

Bel voor een opdracht: 0611357869 

 
 
 
 
 
 

             

 
 

 

Een digitale verkoop: John Hankel 

 

Bel als u iets heeft dat via 

Facebook/Marktplaats verkocht mag worden 

voor het goede doel:   

0683446816 

 
 
 
 

 

 

 
 

Even nagenieten. 



      
 

 

 

                   
 

 

 



 

Wist u dat ?............       

 

 

Ook  het kledingtransport gewoon door ging; Paul en Henk  veel hulp kregen? 

De chauffeur al onze dozen over de twee balen met aardappelen heen tilde en het 

waren er heel wat!      Met heel goede spullen! 

De lading gelost werd in Hongarije en veel spullen door de Hongaarse predikanten 

doorgegeven worden naar Roemenië/Slowakije/Oekraïne? 

                 

 

Dank voor de reisgroep met zo veel talenten! 

Voor de bedachte Coronaproof acties en ieders mee doen! 

Bid voor alle voorbereidingen en voor het werk van Frank Stout ter plekke! 

 

 

 

En verder? 


