
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoe beleefden we de afgelopen weken? 
Weken vol emoties dat is zeker. Enerzijds enorme drukke 
weken, maar anderzijds ook vruchtbare weken. Het 
bekendmaken van de volgende stap in ons leven maakte dat 
we opnieuw konden getuigen over Jezus, wat Hij gedaan heeft 
voor ons en voor ieder ander. We genoten van de mensen 
hun enthousiasme en aan de andere kant proberen we zo veel 
mogelijk begrip op te brengen voor familie en vrienden die 
het momenteel heel moeilijk hebben. Ook voor ons is niet 
iedere dag even gemakkelijk. Het ene moment zijn we toch 

wat bevreesd, komt het ook voor ons emotioneel zwaarder om familie en vrienden los te laten en 
het andere moment kunnen we er niet snel genoeg  zijn.  
 
Twee maanden Roemenië (2013) en hoe verliep het daarna?  
Begin mei 2014 organiseerden we een frietfestijn ten voordele van het project van Dirk en Nicole. Na 
het frietfestijn gingen we voor een weekje naar de Ardennen, waar we veel tijd hadden om te bidden 
en praten. Al een eindje twijfelden we om met EVS nogmaals vrijwilligerswerk te doen. Gedurende 
die week kregen we verschillende Bijbelteksten, die ons leken aan te moedigen niet op te geven. Na 
dit weekje hakten we de knoop door en beslisten om er werk van te maken. Het was nu of nooit! We 
moeten dit doen voor Tijs 30 wordt. Op de terugweg hadden we een vreemd gevoel, alsof we niet 
echt naar huis reden wat we anders wel altijd hadden. Het leek of er ons iets te wachten stond. Maar 
wat? We spraken af om bij thuiskomst meteen contact op te nemen met Nicole i.v.m de EVS, maar 
toen zagen we dat zij zelf al een mail had gestuurd. Ze vroeg ons om voor hen te bidden, omdat EVS 
bij hen niet langer mogelijk was en of we eveneens wilden bidden voor Johan en Marijke (een ander 
zendingskoppel), daar men MS constateerde bij Marijke. 

Wij kenden Johan en Marijke niet, dus googleden we hen even om wat meer over hen te weten te 
komen. Verbazend genoeg kwam hun project erg overeen met een beeld dat Tijs een paar maanden 
eerder ontvangen had van de Here. Hij dacht dat hij op dat moment een beeld had gekregen over 
wat er ons in de toekomst te wachten stond, maar dat leek ons toch wat te gek voor woorden. De 
volgende dag werd Tijs wat terneergeslagen wakker. ‘Wie denk ik wel dat ik ben? Dat ik in staat zou 
zijn om zulke dingen te verwezenlijken? Hoe haal ik het in mijn hoofd te denken dat God dit van mij 
zou willen?’ Dit was Zijn antwoord: 'psalm 23:1' en '2 Kor 4:7', God is onze Herder en Zijn kracht moet 
duidelijk zijn in ons. 

Door dit "toeval" namen we toch eens contact op met Johan en Marijke. Het bleef moeilijk om te 
geloven dat dit echt Gods plan voor ons kon zijn. De weken erna echter kregen we continu 
bevestigingen op onze gebeden. Vrijwel dagelijks maakte God met teksten uit de Bijbel (herhaaldelijk 

Nieuwsbrief 2 - November 2014 
 



psalm 23, 2 kor 4:7, spreuk 3:6, ...), doorheen andere mensen en in bepaalde situaties, duidelijk dat 
Hij met ons was.  
Uiteindelijk begon Tijs te vasten en nam nog meer tijd om te bidden. Wat kon Gods plan nu echt zijn 
in deze situatie? We baden voor duidelijkheid tegen 20 juni. Johan en Marijke zouden tegen die 
datum ook een beslissing nemen. Willen ze hun huis overlaten aan ons? Of aan een ander koppel? 
Klopt dit in hun hart?  
 
Op 20 juni kregen we bericht van hen dat ze na veel bidden en laten bezinken zich het best voelden 
bij ons en graag verder wilden met ons. De bemoedigingen en bevestigingen bleven maar komen. 
Enkele stappen stonden te gebeuren: kijken waar we het geld vandaan konden halen om het huis in 
Roemenië te kunnen kopen en ons huis te koop zetten.  
 
De organisatie?  
Johan en Marijke richtten in het jaar 2012 de hulpverleningsorganisatie 'Pe Luncă' op, wat 'Op het 
veld' betekent. Pe Luncă is gelegen in Vaidei wat in het Nederlands 'Weidendorp' betekent. 
Gedurende die periode hebben zij al heel wat kunnen verwezenlijken en heel "toevallig" kwamen wij 
op hun pad uit. Wij geloven erin dat God ons niet zomaar op diezelfde weg heeft gebracht en willen 
daarom graag deel uitmaken van dit project.  
Gods woord zaaien is een opdracht voor iedereen, waar je ook bent. We willen de mensen niet 
meteen met de Bijbel op de kop tikken, maar doorheen onze daden de mensen laten proeven van 
wie Hij is. Nu gaan wij erop uit om dit ook te doen, het zendingsveld op! 
 
En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij 
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet 
hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de 
aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 
( sucraM  4: 92-62  NBV) 
 
TFT?  
Intussen spreken we regelmatig af met ons thuisfrontteam dat zich 

gevormd heeft aan het begin van 
ons Roemeens "avontuur”. We 
hebben hier eerst apart voor 
gebeden, dan de mensen die op 

ons hart lagen uitgenodigd en vervolgens samen met hen 
ervoor gebeden. De taken werden vlot verdeeld en even later 
begonnen we met een eerste actie: rommel verzamelen en 
verkopen op rommelmarkten ten voordele van het project. Op 
naar een volgende actie!   
 
Benieuwd wie deel uitmaakt van ons TFT en wat hun taken zijn? Dat vertellen we je in een volgende 
nieuwsbrief. Via hun mailadres kun je steeds bij hen terecht voor eventuele vragen.  
 
Al zijn we nog niet vertrokken, we blijven Gods hand zien door allerlei ‘toevalligheden’. We kregen 
ook al ’t een en ’t ander geschonken wat we zeker ook als een grote zegen zien. Maar ook hierover 
meer in onze volgende nieuwsbrief. 
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Ondersteuning 
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 de Peugeot Partner; 
- Materiaal voor schrijnwerk en landbouw; 
- Allerlei knutselmateriaal, speelgoed en   
kinderkleren 
- Muziekinstrumenten; 
- Gezelschapsspelletjes; 
- Klapstoelen.  

 
• 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, ... 

 
• Aanwezig te zijn op: 
 

ONZE EERSTE BENEFIETAVOND 
 

Warme beenhesp. Mmmm…!!! 
Volwassene: 12,50 euro 
Kids t.e.m 12 jaar: 7 euro 
In ’t Riet Zillebeke 17u30  
Zaterdag 17 januari 2015 

 
Inschrijven via rekeningnr.:  

BE 80 9793 2634 4377 
Graag vermelding: naam + aantal vol. en kids 

Voor meer info kunt u mailen naar: 
vandenameele.jonas@live.be 

 
 
 

Projecten 
• 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@pelunca.ro 

Dank aan 
• Zendorganisatie: Talmid Ministries 
• Thuisgemeente: Effatha kerk Staden 
• Iedereen van het thuisfrontteam 
• Familie en vrienden  
• Leden van de zendingscommissie van de 

VVP voor het aanhoren van ons verhaal en 
ons op te nemen in de groep 

• Aan de eerste sponsors 
 
Alvast heel erg bedankt voor de interesse, 
steun en gebed.  
Groetjes Tijs, Jessica en Marie-Lou Priem. 

 

Nieuwsbrief 2 - November 2014 
 

mailto:vandenameele.jonas@live.be
mailto:tijsjessicapriem@pelunca.ro
mailto:thuisfront@pelunca.ro

