
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kleine terugblik op ons leven 
Wij zijn Tijs en Jessica Priem. 12 jaar geleden verloren we 
beiden ons hart aan elkaar. Stapelverliefd en overtuigt dat we 
tot in de eeuwigheid zouden samenblijven. We trotseerden 
samen het volwassen leven, stapten in het huwelijksbootje, 
kochten een huis en vorig jaar schonk de Heer ons een 
prachtige dochter Marie-Lou. Momenteel kijken we erg uit 
naar de geboorte van onze flinke zoon.  
 
Bijna vier jaar geleden veranderde ons leven compleet! 

Na een zware jeugd, die leidde tot jaren van haat, agressie en drugs, pleegde Tijs een suïcide poging 
waardoor hij in coma belandde. De dokters deelden ons mee dat hij amper 5% kans had op 
ontwaken, maar dan wel 100% zeker als een plant. Tijs ontwaakte toch, en wonder boven wonder, 
volledig normaal. Het enige grote verschil was dat hij Jezus ontmoet had. We gaven beiden ons leven 
aan de Heer en bewandelen sindsdien ons levenspad samen met Hem. Een aanrader voor iedereen! 
 
Waarom op zending?  
Jezus stak Zijn hand uit en redde ons! Nu willen wij onze handen uit 
de mouwen steken en anderen Zijn liefde tonen. Daarom willen we 
vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging ons dienstbaar opstellen 
om in de armoede van Roemenië hulp te gaan bieden. Ons doel is de 
kansarmen kunnen helpen waar mogelijk met voedsel, kleding, 
scholing, … Het gaat ons niet alleen om het voorzien in de noden van 
de mensen, maar ook om het bijbrengen van waarden en normen 
zodat ook zij een waardig bestaan mogen leiden. Één ieder is uniek 
en kostbaar en dit telt ook voor hen! 
 
Hoe alles begon?  
Nog voor we tot bekering kwamen, brandde het al in ons hart om de wereld in te trekken en anderen 
te kunnen helpen. Kort nadat we ons hart en leven aan de Heer gaven, gingen we naar een mission 
convention. Wat dit precies inhield, daar hadden we geen flauw idee van, maar we wilden 
meepakken wat op ons pad kwam. Toen bleek dat dit een conferentie was waarop je meer te weten 
kwam over zendeling zijn in het buitenland.  
Zendelingen kwamen er zelf spreken over hun ervaringen en je kon ook een gesprek met hen 
aangaan. De sprekers boeiden ons, maar er was er één in het bijzonder die ons enorm aansprak nl. 
Dirk Weyts. Kort samengevat, een zendeling in Roemenië die arme Roemenen en Roma’s helpt om 
het dagelijks leven door te komen. Het klonk allemaal heel boeiend en we waren erg onder de 
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indruk, maar zo’n grote stap zouden wij niet durven zetten hoor. Eens gaan helpen dat was iets 
anders, maar ook daar waren we toen nog niet klaar voor.  
Op de één of andere manier bleef Roemenië steeds de kop opsteken. We baden samen met vrienden 
en kregen heel duidelijk groen licht, waardoor we eindelijk de stap durfden te zetten om begin 2013 
voor twee maanden hulp te gaan bieden in Roemenië. De gemeente bad voor ons en gaf ons psalm 
23 mee als bemoediging. Deze psalm moesten we nauw aan het hart houden. En dat deden we!  

 
We verloren er ons hart, maar hadden niet de indruk 
dat God toen van ons verlangde daar te blijven. Al 
zouden we het misschien wel zelf zo gewild hebben, 
het gaat niet om eigen wil en goede werken, maar om 
Gods werken. Toch bleef Roemenië tot nu toe fel op 
ons hart branden. De beleving, de mensen, de noden, 
… het liet ons allemaal niet los. 

 
En een jaartje later werden er weer houtblokken op ons 
vuurtje gegooid. Blijkbaar ligt Roemenië dan toch in onze 
toekomstplannen. Wat we afgelopen periode precies 
meemaakten en waar het project Pe Luncă van komt, 
vertellen we in onze volgende nieuwsbrief. Maar één 
ding is zeker, de verhuis komt eraan!! 

 
Ondersteuning Projecten 

Spreekt het project je aan en wil je ons graag 
helpen onze plannen om anderen een iets 
beter leven te bieden, helpen te 
verwezenlijken? Dan kan dit door: 

 
• Materiële hulp 

- winterbanden voor  Nissan pick-up; 
- Winterbanden voor Peugeot; 
- Allerlei werkmateriaal; 
- Muziekinstrumenten; 
- Spelletjes en allerlei knutselmateriaal. 

 
• Financiële steun  

Kan een eenmalige donatie zijn of een 
maandelijks vast bedrag  op rekeningnr: 
vzw Talmid Ministries 
IBAN: BE82 0682 4052 5368 
BIC: GKCCBEBB 
Steeds met vermelding 'Pelunca' of 
‘Familie Priem’ 

 
• Gebed 

- Gods leiding bij elke stap; 
- De bevolking ons aanvaard en contacten 
makkelijk kunnen gemaakt worden;  
- Het gemis draaglijk maken ; 
- Voor familie en vrienden om te 
aanvaarden, keuze kunnen plaatsen, ... 

• Sociale contacten leggen en relaties 
opbouwen; 

• De taal onder de knie krijgen en de 
Roemeense cultuur leren kennen; 

• Kledij, voedsel en sponsorgeld bedelen;  
• Helpen met kinderwerk en 

huiswerkbegeleiding;  
• …  

Contact 
Familie Priem 
Vaidei 266 
337414 Judetul Hunedoara 
Romania 
Website: www.pelunca.ro 
Email-adres: tijsjessicapriem@pelunca.ro 
                       thuisfront@peluna.ro 

Dank aan 
• Zendorganisatie: Talmid Ministries 
• Thuisgemeente: Effatha kerk Staden 
• Iedereen van het thuisfrontteam 
• Familie en vrienden  
 
 
 
Alvast heel erg bedankt voor de interesse, 
steun en gebed.  
Groetjes Tijs, Jessica en Marie-Lou Priem. 
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