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Dag ploppertjes allemaal 
(Hoe moet een mens altijd beginnen hé) 

 

Alweer tijd voor een nieuwsbrief si. Wat gaat de tijd toch snel hé, 

we zitten al aan nummer zeven en hopelijk hebben jullie er zin in 

om het te lezen.  

Het deed deugd om na een hele drukke vakantie periode, vol van 

programma's en pakketten maken, eindelijk nog es op Belgische bodem te mogen vertoeven. Het 

terug zien van familie en vrienden is altijd super leuk en dankzij de familie Soetaert hebben we er nog 

altijd een thuis. Wij met onze kindjes hebben er dan ook super van genoten om door ons 

Belgenlandje te mogen rijden om er alle vertrouwde gezichten weer te mogen bewonderen. Allé ja, 

iedereen is mooi op zijn manier hé :) Daarnaast werden we heel hartelijk ontvangen op de plaatsen 

waar we ons project mochten gaan voorstellen. Het was super fijn en telkens ook voor ons weer 

leerzaam. De mensen waren ook telkens heel enthousiast en het leverde dan ook heel wat 

bemoedigingen, nieuwe contacten en giften op. We kregen zelfs, van iemand die opving dat we hele 

trage computers hebben, een laptop. We waren super blij. Ook een aantal anonieme giften mochten 

we heel dankbaar uit de brievenbus halen. Het geeft ons alleszins een flinke duw gegeven om er hier 

weer stevig tegen aan te gaan. Jammer genoeg was onze vreugde echter van korte duur. Ik (Tijs) 

kreeg te horen van de dokter dat ik een zeer zware hernia heb en eigenlijk moet geopereerd worden. 

Maar eender hoe zou ik nooit meer kunnen trainen. Gelukkig weten wij dat wat bij mensen 

onmogelijk is, mogelijk is bij God. Dus wacht ik zo geduldig mogelijk op genezing.  
 
 

Pijnlijk afscheid 
 
En toen we amper terug waren in Roemenië en ik mijn 
avondwandeling ging gaan maken samen met onze hond 
Chuck, kreeg hij plots iets aan zijn hart waardoor hij al 
stuipend op de grond viel. Na een pijnlijke drie uur overleed 
hij dan. Dit was alweer een zware klap. Chuck was hier 
constant mijn gezelschap en vriend. Terwijl we hier zoveel 
mensen moeten missen was het op z'n minst heel 
aangenaam om hem altijd bij me te hebben. Het was dan ook een crème van een hond. Nu ja, zo is 
het leven jammer genoeg hé. We zullen je nooit vergeten Chuckyboy!  
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En bij de pakken blijven zitten is sowieso geen optie, dus alle moed terug bijeen en er dan toch maar 
invliegen hé.  
 
 

Wat gebeurde er voorbije maand? 
 
Zo hebben we, aangezien de vakantie voorbij is, een heel nieuw weekschema opgesteld met 
programma's, huiswerkbegeleiding, verder pakketten maken hier en bij Dirk en Nicole. We zijn ook al 
eens langs geweest bij Renaitre, aan andere organisatie, om te kijken of er langs deze weg geen 
deuren voor ons opengaan voor eventuele hulp in het roma dorp in Geoagiu. 
 
 We hebben ook eindelijk een gasfornuis 
kunnen aankopen voor de familie Miclia. 
Eindelijk gedaan met buiten te koken op de 
grond en eindelijk gaat mama Miclia brood 
kunnen bakken voor haar en haar gezin.  
 

 
Ook voor twee roma gezinnen die leefden zonder 
water hebben we kunnen zorgen voor een waterput. 
Via via geraakten we aan een gsm nummer van een 
'firma' van rond Bucarest die 'toevallig' werkzaam 
was in onze omgeving. Er werd gebeld met de baas 
en een paar dagen later was hij daar met een paar 
werkmannen om voor 250 lei per meter, wat al zeer 
schappelijk is, een put te boren. Tijdens de 
werkzaamhed
en kreeg ik de 
kans om een 
goed gesprek 
met hem te 
voeren en 
getuigde ik 
van de Heer, 
van hoe ik tot 

geloof kwam en wat we hier nu doen. De baas (rechts) was zo 
bewogen dat we amper 1500 lei mochten betalen. Hij zei, " 
jullie doen dit vanuit God, wel nu doe ik dit voor Hem". Ik 
stond versteld. Wetende dat ze twaalf meter diep geboord 
hadden. Dus 12x250=3000 als ik nog een beetje kan rekenen. 
Hij is zelfs bereid om telkens te komen wanneer we nog 
mensen van water kunnen voorzien. Wij helpen hem en hij 
helpt ons, als dat niet mooi is hé. En we denken dat God ook 

tevreden was  
 
Echt waar, nogmaals hartelijk dank aan alle mensen die financieel en/of in gebed bijdragen. Zonder 
jullie zou dit absoluut niet lukken. En zo kennen we dus inderdaad nog wel gezinnen die het zonder 
water moeten doen. Ook naar elektriciteit toe zou dit echt wel de max zijn moesten we in de 
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toekomst ook daarin kunnen voorzien. Nu ja, we zien wel wat de toekomst met zich meebrengt hé. 
Wij zijn alleszins enorm dankbaar, mede dankzij jullie, dit hier te mogen doen. Ook de mensen die 
zich opnieuw hebben ingezet om op 11 november op de VVP-dag aanwezig te zijn willen we van 
harte danken. Laten we bidden dat hieruit enthousiaste volgelingen mogen voortkomen.  
 

 

Feest! 
 
25 november mochten we de eerste verjaardag van ons klein 
ventje Lowie vieren. We maakten er een gezellige dag van en een 
zigeunergezin bakte een taart voor Lowie. Als dat niet lief is! Dank 
u voor de kaartjes dat hij mocht ontvangen. En eveneens een 
grote dank voor de verschillende pakketjes dat we deze maand 

kregen. Dat wordt weer gevaarlijk voor de kilo’s hé.  
 

 
 

Aja. Ondertussen kochten we onze nieuwe hond Jerom, die het hier al enorm naar zijn zin heeft. De 
kinderen zijn er zot van!  
 
 

 
En niet te vergeten!!!! 
Inzameldag – 5 december!!!! 
 
 

Allé beste mensen. Bij deze ga ik weer afsluiten zi en wens ik jullie allemaal Gods rijkste zegen toe! 
 
En jullie weten het, plopperdeplopperdeplop... 
 
HEM ZIJ ALLE EER!! 
 
Pling.  
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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 

Denk je iets interessants te kunnen 
schenken (knutselgerief, spelletjes, kleren, 
werkmateriaal, toestellen, verzorging, …) 
aarzel zeker niet contact met ons of het 
thuisfront op te nemen, zodat het zeker 
mee kan met een volgende vracht. 

 
 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 ‘Familie Priem’ 

 Of voor ons pers. als zendingsfamilie, kan 
dit op onze privérekening:  
Familie Priem 
IBAN: BE24 8601 1087 6638 
BIC: SPAABE22

 
 Gebed: 

- Dat er voldoende financiën mogen zijn 
om meer mensen te helpen met een 
waterput of eventueel elektriciteit.  
- Voor het gezin Buga, dat zowel man als 
vrouw mogen verlost worden van hun 
lichamelijke kwalen en pijnen.  
- Help aub meebidden voor het jonge 
zigeunermeisje Ancuta. Zij heeft een 
zware vorm van epilepsie en  hiervoor 
heeft ze medicatie. Nu blijkt dat ze 
zwanger is, dus de gevolgen voor het 
ongeboren baby’tje zijn moeilijk te 
voorspellen.  
- Nu blijkt dat Tijs een zware hernia heeft, 
vragen we des te meer om voor hem te 
bidden, zodat een operatie niet nodig is 
en hij volledig mag genezen.  
- Dat Zijn licht zichtbaar mag zijn door wie 
we zijn en wat we hier voor de mensen 
doen; 
- Nog enkele maanden en dan is onze EVS 

afgelopen. Dan moeten we trachten te 
leven met de giften van de mensen. Dat 
ziet er momenteel nog niet haalbaar uit. 
Help aub bidden voor vaste sponsors, 
zodat wij ons werk hier verder kunnen 
blijven doen.  
 

Projecten 
 Sociale contacten leggen en relaties 

opbouwen nl. sociale enquêtes aanvullen; 

 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 
 Onze fantastische Heer voor Zijn leiding 

 Zendorganisatie: Talmid Ministries 

 Thuisgemeente: Effatha kerk Staden 

 Iedereen van het thuisfrontteam 

 Familie en vrienden 

  Alle mensen met een warm hart 
Zeker ook 

 Dirk en Nicole voor ALLES!!! 

 De Here voor Zijn prachtige natuur, de 
eerste sneeuwvlokjes… 

 Alle mensen die ons tot nu financieel 
steunen/steunden. 

 Diegenen die ons een kaartje of een 
pakketje stuurden. 

 Reintje en Joy om aanwezig te zijn op 11 
november. 

 Alle mensen die voor ons, de mensen hier, 
… bidden. 
 

Alvast heel erg bedankt voor de interesse, 
steun en gebed.  Groetjes Tijs, Jessica, Marie-
Lou en Lowie Priem.
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