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Zendingsreis 2015 
Voorwoord 

Al 24 jaar bezig zijn met reizen naar Bulgarije is geen garantie dat het altijd goed gaat: je wordt 

verrast: soms door mensen, door God, door de politiek, door omstandigheden. Er is weinig te 

voorspellen. Alle voorbereidingen ten spijt loopt het steeds even iets anders en dat maakt het 

eigenlijk ook leuk. We gaan steeds met andere mensen; er liggen bij het team verwachtingen en 

ook bij ons. 

Dit verslag bestaat grotendeels uit de dagelijkse verslagen die op de website zijn verschenen. Niet 

meer staat mijn naam onder ieder dagverslag. Hier en daar staan cursief wat aanvullingen of 

wetenswaardigheden. Of gewoon dingetjes die ik niet eerder heb vermeld. Ik wens je veel 

leesplezier. Op de site van Rafael Den Bosch zijn de foto’s en videootjes nog te bekijken: 

verwijzingen heb ik laten staan, maar andere foto’s toegevoegd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vooraf aan de reis: 16 juli 

Een eerste berichtje op een nieuwe site: spannend!!! 

Dan ben je al zoveel jaren naar Bulgarije gegaan; ben je inmiddels al heel wat gewend geraakt, 

maar toch… iedere keer word je weer verrast. Het mooie van verrast worden is dat je niet in een 

sleur terecht komt: God geeft ons niet de kans om op routine te gaan. 

Neem nou de vraag van Boby en Rali. Ze vroegen vorig voorjaar of we mee wilden helpen in een 

familie-retraite. Dat is door trieste omstandigheden bij hen naar de achtergrond verdwenen. En dan 

komt, meer dan een jaar later, die vraag terug. Wat doe je dan? We hebben dan al ons draaiboek 

voor de reis zo’n beetje klaar en dan komt dit erbij. De week voorbereidingen in Popovtsi die we 

gepland hadden komt aardig in het gedrang. En belangrijk is dat het team daar in mee kan komen. 

Maar met deze trouwe teamleden gaat dat lukken. We hebben ook daar een uitdagend thema: 

“Relationship”. 

Ik zit zomaar hier achter mijn laptopje: eigenlijk geen tijd voor. De presentaties voorbereiden; ik wil 

graag wat anders met de teamtijden; filmpjes nog downloaden en op sticky zetten; nakijken of we 

genoeg luchtbedden hebben in geval van nood; afspraak met de garage voor een zomer-check; bij 

Jan het dakkoffer ophalen; de inrichting van de bus maken; Kalin vragen om.. ; Boby informeren 

over.. ; de andere Boby laten weten wanneer we komen; kijken hoe de nieuwe website gaat 

werken (met dank aan Victor voor de afgelopen jaren en Matthijs voor het nieuwe jasje); contact 

houden met kinderen en kleinkinderen; doen we nog iets met het uitzegenen op 26 juli; hebben we 

Engelse Bijbels. Genoeg om over na te denken. 

En uiteindelijk zit daar het idee achter dat in 1991 God riep en we zijn gegaan. Nu zijn er zoveel 

relaties in Bulgarije dat je zou willen dat er meer teams naar toe konden gaan. We hebben geen 

plezierreisje: wel een plezierige reis, ook al lopen dingen soms tegen. Immanuel. En we zien 

steeds uit wat God gaat doen, maar ook uitzien naar het weerzien van vrienden en kennissen en 

buren. Wie komt er op het jongerenkamp en hoe zal het gaan? Hoe ziet Zimnitsa er uit: is Ivelin 

daar weer en zien we Daniella. Hoe is het met Annaida? En heel praktisch: hoe ver is het met het 

huisje? Voor nu alleen nog een paar data: Uitzegendienst is op 26 juli. We vertrekken op 30 juli en 

hopen terug te zijn op 22 augustus. 

We houden u op de hoogte (zonodig ook van de laagte, de diepte, de verte) 

Een bijzondere verblijfplaats  17 Juli 2015 

 Het is vrijdag. Een van mijn zussen is jarig: even tijd voor maken. Grote familie betekent proberen 

om de relaties goed te houden: dat kan onder andere door naar de verjaardagen te gaan. Lukt niet 

altijd. Deze wel. een mooie ontmoeting met een geliefd nichtje die meer over onze reis naar 

Bulgarije wil weten. Zending is zo’n gemakkelijke ingang om over God te praten. 

Deze laatste dagen voor de reis zijn altijd spannend: Kalin vraagt of er nog wat jongelui uit de 

Roma-dorpen gesponsord kunnen worden. We hebben veel gulle sponsoren, dus een paar meer 

zit er wel in. 

 



We gaan in het huis van de ouders van Kalin (zijn vader is afgelopen winter overleden) als team 

een week overnachten (of wordt het overleven)? Een kwartiertje van Stara Zagora vandaan. 

Zijn pa is een verhaal apart. Toen we daar de eerste keren kwamen liet deze pa prachtige dingen 

zien. Wat te denken van een ongeveer twee ton wegende Moskovitch. Kroetsjof was er mee 

rondgereden, zei hij. In mijn ogen zou het kunnen: zwaar plaatwerk, heel dikke ramen, zo sterk als 

een tank. De overheid in Nederland zou er blij mee zijn als die op de weg kwam: brandstofgebruik 

ongeveer 1 op 4. En wat te denken van de belasting. Bij een later bezoek was de auto verdwenen. 

Hij was ook trots op zijn eigengebouwde “kazan”.Een 

koperen vat met veel buisjes en een grote glazen fles. Hij 

destilleerde zelf zijn rakia: “vkuzno”, lekker. En natuurlijk 

zijn wintervoorraad in de kelder.  

Een andere trots was zijn musket met een heeeeel erg 

lang bajonet daar op. Was van Napoleon, beweerde hij. 

Heeft hij mee gevochten tegen de Turken. Historisch zou 

het kunnen want soldaten uit het Ottomaanse Rijk sloten 

na de Vrede van Boekarest aan bij het Russische leger. 

Het bajonet is zo lang dat er wel 3 personen tegelijk aan geregen konden worden, zei hij. 

Hij “manipuleerde” peren, waar hij erg trots op was. Ik moet toegeven: lekker waren ze wel. 

In dat huis werden we door hem en zijn vrouw altijd heel erg gastvrij ontvangen. Altijd veel eten en 

drinken, fruit, echte Bulgaarse tomaten (uit eigen tuin). Aan het einde van het bezoek wel altijd een 

probleem. Het hele team moest een borreltje drinken van zijn zelfgestookte rakia. 

Bij ons laatste bezoek wist hij dat hij kanker had. Niemand mocht op bezoek komen… maar wij 

wel. Hij hield er niet van als we gingen bidden, maar deze keer vond hij het goed. Van Kalin 

hoorde we later dat hij echt gekozen had voor een weg naar de hemel. 

Op die bijzondere plaats gaan wij een weekje wonen. Van daar uit gaan we outreaches doen naar 

de Roma-dorpen. We zouden het slechter kunnen treffen. 

 

Armoede in Bulgarije  18 juli  

 Morgen teamvoorbereidingsdag. Wat komt het toch dichtbij. Ik ga niet meer vertellen hoeveel er 

moet worden gedaan. Ik kijk wel uit naar morgen: puntjes op de i (als we al een i hebben). Bijna de 

laatste loodjes van de invulling van drama’s, heartwarmers, onderwijs en zo. Morgenavond weten 

we meer.   

Wat me vaak gevraagd wordt: waarom gaan jullie nou? Bulgarije is 

toch helemaal niet zo arm meer. Ik ben naar de Zwarte Zee kust 

geweest. Prima daar. Drank, muziek, (…), kortom alles waar ik voor 

ga. En iedereen ziet er prachtig uit. Dus daar hoef je niet voor te gaan. 

Nog maar een paar jaar terug kwamen we voor het eerst in Gradina. 

Het was allerminst de “TUIN” die de naam doet bevroeden. Eerlijk 

gezegd moet ik toegeven dat het wel een van de armste dorpen was die ik de afgelopen tien jaar 

heb gezien. Nauwelijks een dak van een huis was compleet. Kinderen liepen in hun blootje: zelfs in 

de kerk. De kerk was in aanbouw: geen vloer, geen ramen (wel gaas er voor). En juist in die 

plaatsen willen we zijn: hoop brengen waar het in mensenogen hopeloos is. 



 En in die armoede woont Peppa: een jong zigeunermeisje. De dochter van de voorganger. Ze 

raakte erg bevriend met Linda en is dat nog steeds. Ze heeft inmiddels twee kindjes (Peppa, niet 

Linda) ze is nu misschien 18 of 19) en we hopen dat ze naar het jongerenkamp komt. Ik herinner 

me van de eerste jaren dat ik aan een grietje van een jaar of vijftien, met een kindje op haar arm 

(ik dacht haar broertje) vroeg of ze naar school ging. Het antwoord was shockerend: kan ik niet, 

moet voor mijn kindje zorgen. 

Wij zijn daar maar even: het is aan de Bulgaren om onderwijs te bieden aan hun volk. We zien 

daar wel een beetje verbetering in. Ik zie daar wel een mooie opdracht voor kerken in. 

Hoezo: waarom gaan we? Nou, juist, precies, goed geraden. Daarom!! 

Ik heb een collage gemaakt van ons bezoek aan Gradina. Krijg je een beeld van het dorp en de 

kerk. 

  

Laatste teambijeenkomst in Nederland 19 juli 

De laatste teamvoorbereidingsdag in Nederland is achter de rug. 

Al die losse flodders van afgelopen keren, de sparringmomenten, de kreten, de 

brainstormresultaten, de uitbeeldingen, de beelden.. alles komt op één middag samen. Mime-

stukken krijgen gestalte en inhoud en worden gekoppeld aan de boodschap die we willen brengen. 

Het gaat nu niet meer om wie wat aandraagt, maar om het samenspel in het team om er uitvoering 

aan te kunnen geven. 

Mooie ideeën blijven liggen, misschien voor een andere keer. Of toch nog ergens achter de hand. 

We vinden verhaallijnen, Bijbelteksten, relaties met ervaringen, kennis, kunde en talent. En ook 

heel praktische handvatten: maken, vinden of kopen. 

We ervaren rust als we daar samen over praten: we zijn ook begonnen met Spreuken 3:5-10. We 

missen Cheyenne die naar een tienerweek is. Maar ze heeft samen met Femke het familiekamp 

mee voorbereid. En ze heeft bemoedigingskaartjes gemaakt; ze is ook echt deel van het team. 

Misschien wil je helemaal niet weten wat er op zo’n middag aan de orde komt, maar om een 

globale indruk te geven: 

We spreken de reis chronologisch door: vertrek, overnachting, chauffeurs, grensplaatsen en 

aankomst uiteindelijk in Dalboki. 

Welke drama’s gaan we de eerste week doen bij de outreaches. Hoeveel ruimte hebben we om te 

oefenen (en dan tussendoor of er wel genoeg bedden zullen zijn en potten en pannen). Gaan we 

naar de kerk bij Mitko en Vanya. Hebben we behalve de drama’s iets voor de kinderen. 

Na een weekje gaan we naar Popovtsi om ons voor te bereiden op de familieretraite in Stokite. En 

opnieuw wie doet wat en waar. Nog contact opnemen met Boby en Rali over… Het onderwijs moet 

nog een deel; voor de tieners lijkt alles rond. 

Dan weer een paar dagen Popovtsi en op maandag de laatste week naar het jongerenkamp. En 

opnieuw de vragen wie doet wat en wanneer en hoe. 

Maar alle puzzelstukken vallen geleidelijk in elkaar: het gaat passen. Super. 

Na het gezamenlijk eten even een dramastuk oefenen: zondag in de dienst waarin we uitgezegend 

worden willen we graag een beetje laten zien. Zal goed gaan. Maar bij al dat serieus gedoe 

kunnen we gelukkig ook lachen. Geloof je het niet: kijk maar even naar de korte “bloobers” . 

Komende week nog allerlei afspraken over filmpjes en muziek op cd en dvd zetten. 



Maar we hebben er zin in. We gaan proberen van dag tot dag een verslagje te schrijven van de 

reis en ons verblijf. Bemoedigingen, groeten, teksten en gebed zijn van harte welkom. Dat kan op 

deze site, maar dat wisten jullie natuurlijk al lang. 

  

Familie-retraite in Promised Land in Stokite  20 juli 

  

Ik denk dat het 1994 was. We waren bij Ludmil en Tsetsi in Sofia. We zaten binnen bij Ludmil en er 

kwam bezoek uit Shumen: Boby en Rali. Wat ik er nog van weet is dat ze een grote last hadden: 

hun pas geboren dochtertje had een ernstige hartafwijking. Ik weet nog dat we met hen gebeden 

hebben. En vaag hangt me iets bij van naar Amerika gaan. Ik weet ook nog dat we een paar jaar 

daarvoor naar Shumen zijn geweest om een jongerenkerk te bezoeken waar pastor Boby heel 

uitzonderlijk werk deed. Toen wij daar waren was Boby er niet: zat in militaire dienst. De kerk in 

Shumen maakte wel veel indruk op ons: als jongeren naar de kerk gingen mochten ze vaak niet 

meer thuis komen. De angst bij ouders voor misleiding (net na de val van het communisme) zat 

heel diep. 

Het was een bijzonder moment toen we in het voorjaar van 2013 in Stokite hen weer ontmoetten. 

Het jongerenkamp was steeds in Velingrad geweest en het zou deze keer in Promised Land in 

Stokite zijn. Met Kalin en zijn dochters en met Daan gingen we naar het mooie complex. En daar 

was het voor ons een weerzien: wij herkenden hen meteen. Pas na enige uitleg wisten ze weer wie 

we waren. De mooie verhalen van het jongerenkamp van die zomer kennen jullie wellicht nog. In 

het voorjaar van 2014 waren we weer in Bulgarije. Het 

trieste bericht kwam dat het jongste zoontje van Boby en 

Rali verdronken was. We hebben een afspraak met hen 

kunnen maken en het relaas aangehoord van het 

ongeval. Terwijl wij ons afvroegen op ze wel op het 

complex zouden kunnen blijven, hebben ze zich kunnen 

herpakken. En in juli 2014 vroegen ze ons of we gast-

sprekers wilden zijn in de familie-retraite van dit jaar. Na 

en in overleg met het team van dit jaar hebben we 

besloten daar aan mee te werken. 

 

We hebben natuurlijk geregeld contact over en weer en in de laatste mail vroeg ik of er enige 

sponsoring nodig was, omdat zo’n weekje natuurlijk geld kost. Graag laat ik jullie zijn reactie lezen: 

misschien snappen jullie dan dat ondersteuning in de vorm van zegengeld zo belangrijk is. Als ik 

een reactie met een vraag om vertaling krijg, zal ik die opsturen. 

“Concerning the sponsorship - we were crying out to the Lord for provision, because we have a 

heart to invite a few families (some of which are gypsy) that couldn’t pay the whole fee or even 

some of them can’t pay anything. We’ve done this before through the help of sponsors and these 

families have been forever grateful and blessed. But this year nobody offered any sponsorship and 

were praying that God will move once again. Now that you wrote about it, we were praising God 

and He really deserves the glory.  



We immediately started to make phone calls to invite these families and some of them when they 

heard cried on the phone. One particular lady from Sliven, a single gypsy mother, wonderful 

Christian lady, told me that the same morning when I called she and her daughter cried before the 

Lord and asked Him to make a miracle so they can go for a holiday. Another gypsy family that 

pastor the church in Dryanovo, have 5 kids and foster a little girl, told me that this is a dream they 

have but can’t afford to do it. I called another gypsy couple from Lovech that are the most faithful 

helpers in the church and they were very touched that we would even consider inviting them. For 

now it seems that we can use at least 2,000 levs to help this families. Anything above could be use 

to sponsor couple of more single mothers with children. Please, let us know the amount of 

sponsorship your church can provide and we will see hoe many people/families we can support.” 

Ik heb geen woorden meer. 

  

Sjannie had het idee dat ik de mail maar moest vertalen: gratis service :) 

"Wat betreft de sponsoring - we riepen het uit naar de Heer om te voorzien, want we hebben het 

hart om een paar families (waarvan sommige zigeuners) uit te nodigen, die niet het hele bedrag 

kunnen betalen of zelfs een aantal van hen kan die niets kunnen betalen. We hebben dit al eerder 

gedaan met de hulp van sponsors en deze families zijn altijd dankbaar en gezegend geweest. 

Maar dit jaar bood niemand enige sponsoring aan en waren aan het bidden dat God weer in actie 

komt. Nu je erover schreef, zijn we God gaan loven en Hij krijgt alle eer. We begonnen onmiddellijk 

te bellen om deze families uitnodigen en een aantal van hen huilden aan de telefoon toen ze het 

hoorden. Een zekere dame uit Sliven, een zigeuner-moeder, een prachtige christelijke dame, 

vertelde me dat dezelfde ochtend dat ik belde ze, dat zij en haar dochter huilden voor de Heer en 

Hem gevraagd om een wonder te doen, zodat ze op vakantie zouden kunnen gaan. Een andere 

zigeunerfamilie die voorganger zijn van een kerk in Dryanovo, hebben 5 kinderen en voor een klein 

zorgen, vertelden me dat dit een droom is, maar dat ze zich dit niet veroorloven. Ik belde nog een 

zigeunerechtpaar uit Lovech, die toegewijde helpers in de kerk zijn en ze waren zeer geraakt 

omdat we zelfs zouden overwegen hen uit te nodigen. Het lijkt er naar uit dat we op zijn minst 

2.000 leva (ongeveer 1000 Euro) kunnen gebruiken om deze gezinnen te helpen. Alles daarboven 

kan worden gebruikt om een paar meer alleenstaande moeders met kinderen te sponsoren. Laat 

het ons weten hoeveel sponsoring uw kerk kan bieden: dan kunnen we zien hoeveel mensen/ 

gezinnen we kunnen ondersteunen." 

daarom waarom  21 juli 

 

Het familiekamp in Stokite 

De actuele foto zal er wel niet veel anders uit zien. Altijd vol, druk, hectisch. Spannend. 

Natuurlijk zet de vraag over de sponsoring van het familiekamp me aan het denken. Goede vraag 

vraag van J. Dank je. Ik heb in beeld een antwoord proberen te geven. Pas na drie dagen hebt u 

het complete beeld. Ik was te enthousiast met de film, dat ik hem in drieën heb moeten maken. 

Filmruimte op de site is een beetje beperkt, maar dat maakt niet uit en stelt jullie een beetje op de 

proef. 



Maar om wat toe te lichten over het familiekamp: Sanne gaat al die dagen in de huishoudelijke 

dienst ondersteunen: Sanne overnacht in het complex. Albert en Sjannie geven in de ochtend 5 

dagen lang 2 uur onderwijs voor hun rekening; Linda neemt gedurende die tijd de tieners onder 

haar hoede en Femke en Cheyenne doen hetzelfde met de kinderen. Van dag tot dag is ook het 

onderwijs op elkaar afgestemd. 

Ook hier is het thema: “Relationships”. 

We gaan het hebben over onvoorwaardelijke liefde, opvoeding, verschillen tussen mensen en we 

maken uiteraard zoveel plezier. 

We kennen in de loop van de jaren natuurlijk wel een beetje de cultuur in Bulgarije in families en 

gezinnen: dus niet voor iedereen zal ons onderwijs erg gemakkelijk zijn. 

Vandaag erg veel bezig geweest met de vraag van Boby over de sponsoring. We moeten wel snel 

een beslissing nemen. 

Dat was het voor vandaag. Video deel 1 wordt geplaatst Dat ga ik in ieder geval proberen. 

  

Zorg voor wintervoorraad  22 juli  

Natuurlijk kun je deel twee bekijken van waarom daarom van het familiekamp. 

En ja... we kunnen sponsoren. Dankzij zegengiften. Maar als u het op uw hart krijgt nog wat extra 

te doen: laat je vooral niet hinderen. 

Wat we altijd doen (soms zijn rituelen zo slecht nog niet) is een dagdeel op stap gaan met Kalin. 

Kalin verzorgt de contacten met de zigeunerkerken. En wij gaan op staan met hem naar de Metro, 

vergelijkbaar met een Makro. We kopen daar een wintervoorraad voor een aantal 

zigeunergezinnen die het in de winter moeilijk hebben met eten. We kopen meestal twee karren 

vol met olie, bloem, rijst, suiker en vaak een of andere vage soort ketchup wat boterhambeleg is. 

Dus als u dacht: het valt allemaal wel mee met de armoe: waar wij komen is het een hard leven. 

En ze zijn ontzettend dankbaar, ook voor de tweedehands kleding en schoeisel die wij daar 

bezorgen. 

Het was een drukke dag, dus hier blijft het vandaag bij. 

 

 Kalin en Nina: belangrijke contactpersonen  23 juli 

Volgende week rond deze tijd (het is op een van onze klokken nu 22.20; op een andere 22.22; op 

de klok uit Bulgarije 22.19 en op een andere 22.23) hopen we Nederland uit te zijn en richting 

Frankfurt te rijden. Het is kort dag en er staat nog van alles op het programma. Maar vorig jaar, en 

het jaar daarvoor en het jaar daarvoor was het niet anders. Je bereidt van alles voor en je vinkt je 

lijstje af. Maar er komt ook weer van alles bij. Maar volgende donderdag, afgevinkt of niet, gaan we 

vertrekken; dan maar een paar blinde vinken. 

Komende zondag worden we in Rafael Den Bosch tijdens de samenkomst uitgezegend als team: 

we hebben dan een klein stukje van een onze dramastukken laten zien.  



Maandag kunnen we het dakkoffer (wordt tijdens de reis een dakoffer) bij Jan gaan halen en de 

inrichting van de bus kan beginnen. 

Op de foto van dit artikel zie je een Bulgaars stel: Kalin en Nina. Kalin is voor ons in Bulgarije een 

belangrijk contactpunt. Hij ontvangt ons; zorgt voor onderdak in de periode dat we outreaches 

hebben; zorgt voor ontmoetingen met het “social team”; regelt vaak ook met Mitko en Vanya (de 

nationale leiders van Foursquare in Bulgarije); organiseert (samen met James) het jongerenkamp. 

Ook gaat hij mee naar de Metro om samen met ons de winterinkopen te doen. Voor Rafael Den 

Bosch is hij de contactpersoon voor het goederentransport naar Bulgarije en hij zorgt daar samen 

met het “social team” voor de distributie van de goederen. 

Ik zie erg uit naar de ontmoeting. En zoals het 

als enige man in het Bulgarijeteam betaamt zal 

ik mijn kruis dragen: is niet de eerste keer dat ik 

dat doe (zie foto). 

Oh, en natuurlijk deel drie van waarom daarom 

(voor een deel zelf gefilmd maar ook gebruik 

gemaakt van een documentaire.) 

P.S. Ik noem hier alleen Kalin en Nina. Maar zijn 

prachtige tweelingdochters Boni en Dani zijn 

heel grote hulpen voor ons :) 

 

De reis en wat er bij hoort   Zaterdag 25 juli  

Het is niet dat ik het gisteren niet zag zitten. Of dat er niets meer te zeggen zou zijn. Maar ik was 

gister even niet bezig met Bulgarije (in ieder geval minder). Want geloof het of niet: er is ook leven 

buiten Bulgarije. 

Maar vandaag, na het extra vastzetten van de tent achter het huis in verband met de storm, was 

het er weer. Ik was (en ben) weer in de ban. Hoewel het familiekamp me het meeste heeft bezig 

gehouden, wil ik wel iets kwijt over de route. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar eerlijk 

gezegd: daar gaan we niet naar toe. Maar er zijn ook vele wegen die naar Bulgarije leiden. Er is 

een prachtige route die we niet gaan rijden. Dat is een route Duitsland, Zwitserland, Italie, met een 

veerboot naar Griekenland en dan Bulgarije. In de beginperiode regelmatig gereden. Uit frustratie 

van ervaringen aan de grenzen (en ook wel wegen) in de Balkan. Maar we hebben ook gereden 

via Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië, Bulgarije. En via Oostenrijk, Hongarije, Servië naar 

Bulgarije. Omdat Dalboki, onze eerste bestemming, wat centraler in Bulgarije ligt, gaan we weer 

door Roemenië en we nemen weer een andere route. Dat betekent niet in Szeged over de grens, 

maar bij Arad. De route kent ongeveer 2365 kilometer. Het plan is om donderdagavond te 

vertrekken en vrijdagavond in Roemenië te overnachten (zo dicht mogelijk bij de Bulgaarse grens.  

De overtocht van de Donau in Oriyahovo en dan via Pleven en Kazanlak en Stara Zagora naar 

Dalboki. We hopen daar dan zaterdag in de middag (laat) aan te komen. We hebben meerdere 

chauffeurs en wisselen daarmee op tijd. We willen de eerste nacht doorrijden: lukt dat niet dan is 

het een kwestie van de auto aan de kant en rusten. 



Afgelopen week heeft de bus een zomercheck gehad (zeker de bandenspanning laten checken, 

want er gaan Action-tassen mee en die zijn zwaar !!!). En heel vreugdevol. Ik heb enige malen 

geschreven over een dakkoffer. De gemeente Puttershoek heeft een dakkoffer gereserveerd voor 

ons, maar gisteren kreeg ik het bericht dat een nichtje (alweer een) voor een schappelijke prijs een 

dakkoffer heeft voor ons. Dat wetende, even geregeld met Jan (die het snapte) en maandag toch 

het dakkoffer halen, maar wat dichterbij. Nou nog op zoek naar een trapje om bij het koffer te 

kunnen. Lijkt me wel handig. 

We hebben er zin in: de laatste hobbels nemen we met vreugde. Morgen in de dienst doen we een 

proefdramastukje voor de gemeente; we worden uitgezegend en dan kunnen we veilig op weg 

donderdag. Het is superspannend. 

  

Uitzegenen en ACTION 27 juli 

Een bijzondere dag: uitgezegend worden door de gemeente Rafael Den Bosch, die Bulgarije als 

zendingsproces heeft omarmd. Misschien denk je dat het zendingsproject is, maar ik vergis me 

niet. Zending is geen project: het is een proces dat begonnen is als een project, maar door de 

groei van relaties en mogelijkheden nog steeds aan het groeien is. 

Maar terug naar de belevenissen van de dag: onze verjaardagen vieren is niet iets jaarlijks.  

Niet omdat we niet ieder jaar jarig zijn, want daarin verschillen we nauwelijks van anderen. Maar 

meestal zitten we in Bulgarije als we jarig zijn. Dus we dachten; dit jaar dan maar voordat we jarig 

zijn. 

Voorafgaand aan dit familiegebeuren (in brede zin) was er een familiegebeuren in Den Bosch. Het 

is superbemoedigend om zoveel betrokkenheid te ontmoeten en mensen die je het beste wensen. 

Ik heb een samenvatting gemaakt van al die mooie woorden en gedachten en teksten. 

We geloven dat het opnieuw spannend wordt, maar we weten ook dat God met ons is en dat jullie 

gebeden en wensen ons ontzettend bemoedigen. 

Misschien gewoon wat praktische dingen. Morgen het dakkoffer halen, kijken of al dat spul dat de 

teamleden al binnen hebben gesmokkeld bij ons in het dakkoffer past. Het zijn linke dames. We 

hebben afgesproken dat ze voor decoratie en creativiteit een grote ACTION-tas extra mogen 

meebrengen. En ik moet nou doen of ik niet zie dat bij ons in huis al ongeveer een vrachtwagen 

vol is binnengebracht door hen, omdat een ACTION-tas niet genoeg is. Maar ik laat ze zo wijs. 

Dus een dezer dagen komen ze braaf met een ACTION-tas binnen en dan doe ik maar net of ik 

niks heb gezien. Ik had waarschijnlijk al verteld dat de bus inmiddels voor een zomercheck naar de 

garage is geweest (voor de zekerheid: ik heb hem weggebracht omdat hij niet uit zichzelf rijdt). En 

omdat ik voorzag dat de vracht wel extra zou worden heb ik ook wat extra lucht in de banden laten 

blazen. De garagehouder was er aardig van buiten adem. 

Komende dagen wordt het inpakken geblazen (de garagehouder zal voor dit blazen niet in zijn, 

vrees ik). Je hoort er weer van. 

  

 

 



bijna de laatste loodjes  27 juli 

 Time flies. Waarom zo vlug? Ik wil je wel even meenemen door mijn dag heen. Vanmorgen niet te 

laat op. Nog wat opruimen van gister. Samen ontbijten. De dag doornemen. Even wachten op L. 

(die heeft braaf haar padvindersopdracht uitgevoerd: een goede daad per dag). Ze komt dan ook 

braaf bij ons. Ze heeft (ook braaf) al haar bagage bij zich. En natuurlijk (nog steeds braaf) de 

inmiddels beruchte ACTIONtas bij zich. Een (1) ACTIONtas? Zie ik er nog eentje meer? Ja, dat 

mocht ik toch? Je hoeft niet zo naar die rol papier te kijken: die kan helemaal plat op een bodem 

liggen. Wat mooi als zo’n trouwe Bulgarije-gangster (gangster? Een raar woord) me nog niet altijd 

heel goed kent. 

We gaan samen op weg naar het kofferadres. We? Ik mag met haar meerijden in onze bus. Ze 

doet het supergoed. Koffer ophalen, dan door naar het 

magazijn. Ja, we verzamelen ook tweedehands 

goederen, met name kleding, voor Bulgarije. Weet je nog: 

geloof zonder daden? L. rijdt er naar toe of het niks is en 

…zoef.. weer achteruit door de poort. We (eigenlijk L.) 

rijden naar Vught voor de laatste opdrachten: apotheek, 

pinnen en sleutelmaker. We nemen wat handgeld mee 

voor de tol onderweg en andere kosten. Het blijft eigenlijk 

zo’n raar woord: “pinnen”. Als je moet treuren, ben je 

treurig. Bij rouwen hoort rouwig; bij pinnen zou dan pinnig horen. Maar we willen juist niet pinnig 

zijn, maar we waren het wel. Maar alleen als je pinnig bent kun je je vrij voelen om te geven: kun je 

vrij-gevig zijn. Ik snap dat vreemdelingen Nederlands een moeilijke taal vinden. 

 

De sleutelmaker bleek gesloten (weer zoiets onmogelijks) en het Kruidvat had zomaar een mooie 

L.-tas in de aanbieding. Terug naar huis om het koffer uit te proberen. In een mum van tijd woog 

het koffer zo’n kleine honderd kilo zwaarder (zie foto..nou ja.. het gewicht kun je niet zien). We 

hebben al een takelbedrijf in gedachten om het dakkoffer te plaatsen. Maar we zijn er blij mee. 

Samen eten, L. print nog het een en ander; gaat in Den Bosch voor Oostenrijk-vignetten zorgen en 

vertrekt huiswaarts. Vanavond ga ik F. ophalen: die nestelt zich de komende dagen bij ons in huis. 

Gezellig. Voor haar is de reis begonnen. 

Wat de dag van morgen brengt? Ik krijg de melodie maar niet uit mijn hoofd: King of Kings. Daar 

gaat het uiteindelijk alleen maar om. 

  

van huis naar huis 28 juli: 

Het was weer een heftig dagje. Veel van alles gedaan. Het 

voorbereidende werk voor de busindeling gemaakt. 

Inmiddels staat ook het huis vol met bagage en allerlei 

tassen en dozen. En natuurlijk tussendoor geprobeerd 

iedereen te bedanken. 

 



F. heeft de auto gestofzuigd, we hebben sleutels van het dakkoffer laten bijmaken en ik heb de 

eerste indeling van de achterkant van de bus gemaakt. Is iedere keer zoeken wat het beste is. 

Onderin gaan in principe spullen die we onderweg gebruiken. Dan hoeven we niet de hele bagage 

overhoop te zetten.  

S. is op zoek gegaan naar muziek voor de drama(tische) 

stukken die we gaan doen in de outreaches en het 

jongerenkamp. En Femke heeft al haar muziek uitgezocht 

voor de talentenavond in Stokite.   

Ik ontdekte dat we ook een tuin hebben en heb daar een 

tijdje in gewerkt. Straks drie weken niet, dus nu maar een 

beetje fatsoeneren. In het voorjaar hebben we 

paprika/peperplantjes meegebracht uit Bulgarije en de eerste “vruchten” laten zich zien. Als we 

terugkomen zal ik met de oogst wel naar de veiling moeten. 

Het was een drukke dag: wordt morgen niet minder. Onze dochter gaat mee boodschappen doen: 

wordt gezellig voor F. Dus morgen krijgen we een beetje zicht op de echte omvang van de bagage. 

De dag voor morgen 29 juli  

Geen vierentwintig uur meer en we zijn weg. Weg uit het druilerige Nederland. Maar de 

vooruitzichten zijn niet minder hier, dan het weer waar we heen gaan. Dus daarom gaan we niet. 

Waarom dan wel? Geef ik nu maar een vroom antwoord of een sociaal gewenst? Een eerlijk 

antwoord? Maar ik heb maar een A-viertje. Maar in het kort en echt: tijdens een kadertraining in 

Jefta kwam Piet van W. spreken over zending. Het ijzeren gordijn was net gevallen. En hij vertelde 

dat er vanuit zendingsorganisatie De Brug een contact werd gezocht voor Sofia. En ik wist meteen 

heel zeker dat ik gevraagd werd om te gaan. In onze katholieke omgeving zullen ze zeggen: een 

roeping. In het meer protestantse wereldje zullen ze zeggen: een roeping. Ja, eerlijk; ik wist me 

geroepen. Dat is heel het verhaal. Geen A-4tje voor nodig. En Bulgarije is met ons meeverhuisd 

toen we Jefta verlieten en Rafael Den Bosch werd gesticht. Dus Bulgarije is ingebed in Rafael Den 

Bosch. Daar zijn we erg dankbaar voor. 

De bus staat klaar: het meest gewichtige moet nog. Mensen er in en qua gewicht misschien wel 

even veel bagage. Vandaag de muziek afgewerkt voor F. en S. 

Een heel verrassend bericht gekregen: we gaan niet naar Dalboki (weet je nog: de plaats waar de 

ouders van Kalin woonden en dan zouden we daar de eerste week in het ouderlijk huis verblijven). 

Het is niet zover klaar dat we er met het team een week kunnen wonen. Jammer, maar er is een 

alternatief. De moeder van Maria (die we vanaf de beginjaren Stara Zagora kennen) woont in de 

bergen in Borilovo. Het is ongeveer 15 kilometer buiten Stara Zagora, dus geen probleem. Op het 

kaartje is het aangegeven zoals dat op Google maps gebruikelijk is. We zien wel wat het ons 

brengt. Volgens mij niets dan goeds. Ja, zo blijft het verrassend. Ik heb niet echt het idee dat dat 

de laatste verrassing zal zijn: zo werkt dat nou eenmaal. 

F. logeert bij ons: het gaat goed met haar en ze pakt van alles mee aan. Vandaag mee 

boodschappen gedaan en last but not least: bessen geplukt!!! Ze gaat wel P. uit Bulgarije een paar 

weken missen, maar ook tegemoet zien ☺ 

 



Op zo’n laatste dag komen bij mij, behalve de vermoeidheid van een hele dag bezig zijn, ook 

emoties boven. Soms werken goede bedoelingen niet helemaal uit zoals je zou willen. Maar dat 

hoort ook bij zo’n reis. Ik zie op naar de bergen: daar komt mijn hulp vandaan. 

  

we zijn weg (bijna dan) 30 juli  

De bus is volgepakt. Bijna dan. Nog de medereizigers: nemen we ook maar mee. Hard gewerkt om 

alles mee te krijgen. Toch weer te coulant geweest. 

We hebben samen gegeten en we gaan vertrekken. Bulgarije: het busje komt zo. Het is een nieuw 

avontuur: maar God is met ons. 

We willen graag iedereen bedanken voor de goede wensen: 

fijn als er reacties in het gastenboek komen. Zij, die gaan 

vertrekken, groeten u. Misschien niet iedere dag een 

berichtje: afhankelijk van internet. 

Houdoe, we gaan er van tussen. Veel zegen voor eenieder. 

  

 

Bulgaria: here we are  1 augustus  

We zijn op dit moment in Borilovo. Het is een klein dorp, een kilometer of 15 buiten Zagora. We 

zitten op de bovenverdieping van een mooi huis. We hebben uitzicht (overdag tenminste) op het 

middengebergte van het Balkangebergte: ongeveer 550 meter hoog. De eigenaars van het huis 

hebben dit huis een jaar of 5 geleden gebouwd, na de pensionering van Stefan. Ze woonden toen 

nog in Sofia. Stefan is oud-zeeman en vliegenier. Hij spreekt goed Engels en Duits. Hristina, de 

moeder van Maria, spreekt vloeiend Bulgaars en een beetje Duits. Ze zei dat ze Frans sprak, maar 

toen ik alleen maar vroeg hoe lang ze al hier woonden, kwam ze niet verder dan “oui”. Maar het 

zijn aardige mensen en we moeten onze draai daar vinden. 

In het gastenboek stond al dat we hebben overnacht in Craiova. Het was een goede plaats waar 

we ’s avonds nog een hapje konden eten: de kamers waren van het Ceaucescu-tijdperk, maar om 

een nachtje te verblijven was prima. Op zo’n moment mis je toch Stephan: die had ons voor 

dezelfde prijs een drie-sterrenhotel met minimaal 1 Michelin-ster bezorgd. Met yakuzi en 

bubbelbad. Helaas. 

’s Morgens vroeg om 7.30 uur rap vertrokken (ik iets te rap) en 

op weg naar Bechet, de grensplaats die we hadden bedoeld. 

Onderweg wel iets heel bizars. Nee, niet die platgereden hond 

met opgesperde kaken, dat is niet zo bizar. Bizar is het werken 

op de weg. Werkelijk ongelooflijk wat we zagen. 

  



Op een doorgaande weg, amper twee stroken breed, zaten midden op de weg, zonder 

waarschuwingsborden, zonder gevarendriehoeken, zonder een persoon die maande om langzaam 

te rijden, mannen op de grond om in het midden van de weg, spijkers in het asfalt te slaan, zodat 

ze een touwtje konden spannen om witte lijnen te trekken. Is dat wel of niet absurd? 

Een klein uurtje gewacht bij het veerpont van Bechet naar Oryahov, van Roemenië naar Bulgarije, 

en een mooi gesprek gehad met een Roemeen, die vloeiend Engels, Frans, Duits en Roemeens 

sprak. Hij was met zijn zoontje op weg naar Sofia om daar zijn zoon te laten deelnemen aan een 

internationaal tennistoernooi. 

Het gebruikelijk staaltje werkverschaffing bij de Bulgaarse grens: 4 loketten. Eerst paspoortloket, 

dan een soort wegenbelasting (kreeg je een klein bonnetje mee), dan vignet en dan doorrijden om 

dat kleine bonnetje af te geven. 

Recht door kunnen rijden naar Stara Zagora (gauw een uurtje of 5 

(knap de weg gewezen door S. en S. Ook recht naar Stara 

Zagora kunnen rijden om wat te eten en te wachten op Kalin. 

Even het outreachschema doorgelopen (weer ieder dag naar een 

zigeunerdorp) en naar Borilovo. Daar zitten we nu. De dames 

zitten gezellig een spelletje te doen. 

Morgen meer. 

  

De heenreis 3 augustus  

Het is wel erg vroeg: om kwart over 6 in de morgen onder de douche. En dat op zondagmorgen. 

Heet dat zondagrust? Als goede Hollander moet je wat te mopperen hebben. Op tijd richting Zion-

kerk waar we hopen een aantal bekenden te zien. We hebben dan al samen ge-ontbijt; buiten in 

de zon zittend met brood, vers van de bakker. 

We zien weinig jongelui in de kerk, behalve een grote groep jongelui (16) uit Nederland en wel 

vanuit een kerk in Wijk en Aalburg. Ze werken nu al zeven jaar in/aan/rondom/met een 

jongensweeshuis. Ze brengen, samen met Marina (ja, DE Marina voor de ex-Bulgarije-gangers!) 

een heel nest weeskinderen mee naar de kerk. Heel bewonderenswaardig en mooi dat ook zij 

trouw zijn aan hun project en dat ze ook samenwerken met andere kerken in dit project. Ga je naar 

Bulgarije en zie mensen die op amper 20 kilometer van je vandaan wonen :) 

Ja, die jongelui die we hadden verwacht. Juist vandaag is er een heel groot jongerenkamp 

begonnen vlak bij Sliven: Garandila. Het kamp bestond al in 1996, toen we voor het eerst in Sliven 

waren. Nasco en Diana waren de organisatoren: we hebben jaren met allerlei mensen die bij ons 

waren, in hun huis geslapen. Wel hebben daar naast heel bijzondere herinneringen ook een 

bijzondere relatie mee gehouden; ook met hun kinderen Maria en Ivo. Het is een kamp waar dit 

jaar 1800 jongeren naar toe gaan. Maar dat kamp is dus ook op geen enkele wijze te vergelijken 

met de kampen waar wij aan mee werken. 

Gisteren onze eerste outreach: naar Zimnitza. Ook daar waren we in 1996 voor het eerst. Het is 

een plek waar we zien dat God aan het werk is, maar ook dat de armoe blijft, waar –naar mijn heel 

persoonlijke mening- de beste Roma-aanbiddingsmuziek wordt gespeeld.  



Onder Anaida was de kerk aardig gedisciplineerd; er is wel een wat “lossere” orde in de kerk. We 

hebben daar het drama met de maskers uitgevoerd. Naast wat technische mankementen is dat 

heel goed gegaan en ontvangen. F. heeft een heel goede uitleg gegeven; ze is zo dapper en 

getalenteerd. Het nogal erg kinderrijke dorp maakte het wel erg moeilijk om op een acceptabele 

manier spellen te doen en om de kinderen een traktatie te geven: best wel frustrerend voor het 

team. In de evaluatie die we ’s avonds nog hebben gehad maakte ons erg duidelijk dat de 

bemoedigingen die we op zondag hebben gekregen, vooral over “samen” en “eenheid” , wel erg op 

zijn plaats waren. Dus, blijf aub bidden voor het team. 

We hebben aan den lijve ondervonden hoe groot het belang van eenheid in het team is. Je bereidt 

samen voor; je bent er voor elkaar. En toch kun je zomaar alleen komen staan en je niet gesteund 

weten door de anderen. Als dat maar meteen besproken wordt, is dat eenmalig. Maar eenheid 

moet je echt nastreven: het komt niet aanwaaien. 

Zimnitza is het dorp waar een droom is geboren. We kennen het dorp al zo lang en ook 

verschillende jongelui. Maar het leven is uitzichtloos: speciaal voor jongedames. Hun toekomst is 

“normaal” gesproken. Als je een jaar of veertien bent is het tijd voor een kindje. Je voedt de andere 

zes of zeven die daarna komen ook op; je wordt “baba” en je slijt daar de rest van je leven. Mijn 

droom (inmiddels al een beetje handen en voeten gekregen) is dat wij komend voorjaar een zestal 

jonge zigeunermeisjes naar ons huis komen; er is een Bulgaarse jonge vrouw, een lerares, die 

heeft toegezegd om dit zestal gedurende een week Engelse les te geven. Wat concreet gemaakt 

moet worden is wie mag komen, het regelen van het transport, het huishoudelijke deel en het 

curiculum en leermiddelen. Deze lerares heeft het idee dat ze in een week intensief onderwijs de 

jongelui een basis hebben om Engels te spreken. Dat is ook een opstapje om een toekomst te 

krijgen buiten hun eigen dorp. Als je ideeën hebt, horen we dat graag. 

De weg naar Zimnitsa: daar moet je wel iets van zeggen. We hebben onderweg naar Bulgarije en 

in Bulgarije gezien dat de hoofdwegen sterk verbeterd zijn: niet overal, maar veel wel. Nou, die 

centjes van de Europese Unie zijn zeker niet besteed aan de binnenwegen. Kalin reed ons voor: 

soms rechts op de weg, dan in het midden, dan links, soms stapvoets en dan weer een stukje op 

zijn Kalins (momenten waarop ons navigatiesysteem wanhopige geluiden maakte om aan te geven 

dat waar 50 kilometer staat, 100 wel iets te hard is). Het 

deed weer denken aan onze eerste ervaringen toen we van 

Sofia naar Lom reden. Dat was 100 kilometer en daar deed 

je vier tot vijf uur over. De weg deed me ook weer denken 

aan de nauwe band die Bulgarije heeft met Holland. Een 

beetje vrij vertaald is Holland een hole-land. Nou, Bulgarije 

had toen meer holes in de weg dan weg (want die was 

weg), dus was ook wel een hole-land. 

 

 



Ik was gisteravond niet echt in staat om een stuk te schrijven. Het is nu maandag: vanavond een 

outreach naar Dimitrovgrad. We zien er naar uit wat God gaat doen. Fijn dat we Hem een beetje 

mogen assisteren. 

Ik weet dat de foto’s niet allemaal duidelijk zijn: maar beter iets. 

Hartelijke groeten uit Borilovo, Bulgarije en dank voor alle reacties en berichten en wensen en zo. 

En Timo: er is weer Zagorka Gold. 

  

is er nog leven na les 1?  4 augustus  

Het is erg warm hier: mensen houden siesta. In de stad is het verzengend heet. Hier, in Borilovo, 

toch min of meer in de bergen, waait het af een beetje, en dat geeft wat verfrissing. Vandaag heb 

ik de mogelijkheid aangegrepen om mijn voorbereidingen voor het familiekamp weer wat aan te 

vullen. Lekker buiten in de schaduw zittend, niemand om me heen. Ik besef op zo’n moment wat 

God mij, en ons, heeft toevertrouwd. 

Vanmorgen werden we verrast door Stefan en Hristina, die lekkere cake en wafels hebben 

gebakken. De geconfijte krieken maakten het extra lekker. Het zijn erg aardige mensen, die het 

ons niet moeilijk maken. Onze teamtijd vanmorgen was een opluchting na de eerste les gisteren. 

We lezen iedere dag een tekst, nemen een half uur stille tijd en bespreken dat samen. Een heel 

goede tijd gehad over het najagen van vrede en wat ons daarin dwars kan zitten, 

Een paar uur zonder WIFI zitten blijkt niet dodelijk te zijn. Eigenlijk wel rustgevend. 

Vanavond naar Dimitrovgrad: een kleine zigeunerkerk, ongeveer anderhalf uur van de Turkse en 

Griekse grens. Er zijn diverse Turkse woongroepen, maar in Dimitrovgrad is het een Roma-

dorpswijk. 

We ontmoeten opnieuw een paar bekenden: steeds die herkenning. Mooi dat we in de loop van 

jaren plaatsen hebben waar we bekend zijn. En dat door heel het land heen: van Oost naar West 

en van Noord naar Zuid. 

Vanmiddag samen met S. 2 paar duo-skis gemaakt voor de spellen. Stefan moest even laten zien 

dat hij een elektrische cirkelzaag heeft: ik gun hem graag dat gevoel. Hij doet erg zijn best voor 

ons. Vraagt ook steeds of we iets nodig hebben. 

S. (Welke S. zou dat zijn?) heeft weer eens lekker gekookt op een primitief gasstelletje. Een grote 

pasta-kookpan konden we bij de buren lenen.   

Het is inmiddels dinsdagmorgen: Dimitrovgrad hebben we achter 

de rug. Waar we waren was echt midden in een Roma-wijk. De 

straat afgezet met rijen stoelen waar de bijeenkomst wordt 

gehouden. Op de voorste rijen zitten kinderen; die worden op een 

wat minder christelijke manier verwijderd. Die plaatsen zijn 

natuurlijk voor de gasten: voor ons dan. 

Toch ook hier herkenning. We zijn hier eerder geweest. De 

jongeman die de aanbidding doet was een paar jaar terug in het jongerenkamp. We hebben ook 

hier tijd voor plezier met de kinderen, dans en spel. Onze jongedames zijn hier echt goed in. Het 

drama van de maskers blijkt wel heel duidelijk te zijn. L. doet de uitleg, bijbels en persoonlijk. 



Een oproep om te kiezen voor Jezus, Hij staat immers aan de deur en klopt, geeft weinig direct 

resultaat. Ik heb, een heel persoonlijke opvatting, dat de opwekking die we hebben meegemaakt 

onder de Roma’s, wat over lijkt te zijn. Maar het is goed om er te zijn en uit te stappen. We weten 

dat het belangrijk is, en dat merk je ook, te laten weten dat ze belangrijk zijn en er bij horen. We 

komen voor hen en dat wordt ontzettend gewaardeerd. En we bidden wel voor veel zieken: jong en 

oud.   

Op weg terug zit ik voorin naast Kalin. We spreken over 

allerlei zaken. Maar plots komt onze zending van kleren en 

andere goederen aan de orde. Een mooi verhaal. Nina is 

Kalins vrouw. Haar ouders wonen in een klein dorp, niet ver 

van een zigeunerdorp. Wat gebeurt er in dat dorp van de 

ouders van Nina? Die praten er over dat ze naar niet 

snappen dat een aardig aantal mensen in dat zigeunerdorp 

zo’n mooie kleren en schoenen dragen. Dat kan toch 

helemaal niet. Wat blijkt: Kalin heeft met zijn team in dat dorp kleren van Rafael Den Bosch 

uitgedeeld aan wie het nodig hebben. Bemoedigend voor degenen die betrokken zijn in het 

magazijn-, inpak- en transportwerk in de kerk!! 

Vanavond naar Samuilovo: een nieuwe uitdaging.1 

Groeten uit een warm maar aangenaam Borilovo.   

ja, er is nog leven. Sliven een levend bewijs. We zitten niet in het ding op de foto.  

5 augustus  

 

Het blijft warm hier. In Borilovo is het nog goed uit te houden: een windje, wat schaduw en genoeg 

drinken. Voor vandaag (5 augustus) geldt code geel als waarschuwing voor extreme hitte). 

Gistermorgen werden we door Stephan en Hristina verrast met eigen gebakken rasechte  “banitza” 

(zeg vooral baaaaanitsa). Een soort plat brood van bladerdeeg, gevuld met cyrene, de Bulgaarse 

witte kaas. Een lekkernij voor de liefhebbers (voor mij, dus). 

Het gaat goed in het team, er is openhartigheid en we hebben allen de wil om samen op te 

trekken. Dat valt in de soms chaos van de zigeunerdorpen niet altijd mee en vragen we extra 

alertheid van elkaar. Team zijn is altijd wennen, schuren, groeien: een mooie uitdaging. Gaat met 

de dag beter. 

Het is achter de schermen steeds hard werken: de outreaches vragen behalve geestelijke 

voorbereidingen ook allerlei praktische dingen. We verzorgen naast het drama (stellage, doeken, 

maskers, spiegeltje) ook voor iets lekkers voor de kinderen. Als we langduriger relaties hebben ook 

voor een bemoedigingspresentje voor de voorgangers. Maar het lekkers voor de kinderen moet 

gekocht worden (als het chocola is ook gekoeld), in bekertjes pakken (moet er gezellig uitzien). En 

dan gaat het niet over 20 stuks, maar over 100 of 200. 

Op dinsdag een speciale ontmoeting gehad met Kalin en zijn vrouw Nina. Al zoveel jaren een 

goede relatie: zij zijn erg dankbaar. Zorgen voor de kinderen, zorgen voor de diverse 

zigeunerdorpen. Nina heeft werk in een modezaak, maar Kalin werkt onbezoldigd voor de kerk. Hij 

(en Nina) zijn ontzettend blij met het support dat wij als gemeente geven. 

 



S., L., C. en F. zijn een uurtje de stad in gegaan. Ongetwijfeld veel te kort voor hen, maar 

ongetwijfeld ook wat kunnen aanschaffen wat ze heel dringend nodig hadden. 

Een paar vragen beantwoorden die op het gastenboek staan: We hebben al Bulgaars gegeten en 

ik vind het heel lekker. In de zigeunerdorpen spelen we altijd het drama en meestal vinden de 

mensen het wel mooi en snappen ze waar het om gaat. We leggen het ook nog uit. Kadootjes voor 

de kinderen kopen we hier in Bulgarije. We denken dan: vanavond zullen er wel 100 zijn; dan 

kopen we er 100. Heb ik mooie vogels gezien? Helaas heb ik er niet veel tijd voor. Maar ik zet een 

aantal foto’s op de site en dan mag jij raden wat het is. Ik heb niet een heeeel goed toestel, dus 

soms moet je zoeken. Zeker op de rots moet je heel goed kijken. Deze soort komt niet voor in 

Nederland. 

Gisteravond naar Sliven: vorig jaar voor het eerst. Annaida is er samen met Stefan, haar man, 

voorganger. Bij het ingaan van de zigeunerwijk moeten we achter een bruiloftstoet aansluiten. Heel 

veel drukte op de stijl oplopende, smalle en slechte straatjes naar de kerk van Sliven. De 

aanbiddingsmuziek bokst op tegen de melodieen van de bruiloft. Uiteindelijk kunnen we een plekje 

vinden om bij de kerk de bus te parkeren. Een heel hartelijke ontvangst. De kinderen vinden de 

liedjes heel leuk (zie video). Ook het drama wordt gesnapt: een aantal mensen maken een keuze 

voor God. We mogen voor veel mensen voor genezing bidden; ook voor trieste situaties in 

gezinnen. 

We worden na de samenkomst (die zoals altijd buiten is) in de kerk uitgenodigd. We worden 

verwend met koud water, een soort koffiebroodjes, watermeloen en een bord vol koekjes. We gaan 

na voor elkaar gebeden te hebben terug naar Borilovo: zeker 70 kilometer verderop. 

We maken het niet laat meer: even napraten, wat drinken, make-up verwijderen (ikke niet!!!) en 

naar bed. S. vindt haar bed weer, zoals gewoonlijk, op het balkon. Daar prikken de muggen niet zo 

hard. 

Morgen naar Granite: het dorp met de ooievaars. 

Dank voor de reacties, belangstelling, gebeden en vragen. 

 

granite: staat als een huis; vliegt als een ooievaar 6 augustus 

  

De tijd vliegt. Nog vanavond een outreach naar Cherna Gora (het dorp waar Peppa woont) en 

morgen naar Samuilovo. Vanaf zondag iedere avond naar een zigeunerdorp. Ons gastechtpaar 

vraagt zich af wanneer we ons wat rust gunnen. We nemen 

zoveel rust als we kunnen, maar iedere dag worden kadootjes 

gemaakt voor de outreaches, hebben we teamtijd, bespreken 

we wie wat bij de outreach gaat doen. Sjannie verzorgt iedere 

avond (eigenlijk middag) voor het eten: de ontbijten verzorgen 

regelen de andere dames onderling. ’s Morgens verwent ons 

gastechtpaar opns: vanmorgen, donderdag, met wentelteefjes 

en gebak met frambozen. We zijn vanmorgen met hen naar 

een park gegaag, om een meer heen gelopen, even er tussen uit. Het blijkt een gebied te zijn met 

veel spa’s en mineraalbaden. Helaas voor hen is ook hier de economische crisis merkbaar. 

Gisteravond een outreach naar Granite. Drie jaar geleden stonden we bij de geboorte van deze 

gemeente. Ze hebben inmiddels een ander gebouw en een aantal vaste bezoekers.  



We kennen het gezin van de voorgangers goed: ook door deelname aan het jongerenkamp de 

afgelopen jaren. 

De lucht was zwart toen we vertrokken naar Granite: toen we daar aankwamen nog steeds. 

Geen mogelijkheid om buiten te blijven voor het drama. Het regent en onweert. Dat beperkt ook 

ouderen , een om te komen. De leemgrond wordt spiegelglad en overal staan grote plassen 

water. Dan maar binnen: dansen met de kinderen, een drama met de maskers, S. die de uitleg 

doet. Mensen worden blij en verfrist. Ze zijn super enthousiast. We bidden met veel mensen. 

Omdat het een beperkt gezelschap is, kunnen we iedereen heel persoonlijk bemoedigen. De 

jongedames van de kerk zoeken al gauw onze dames op: de nodige (en onnodige) selfies 

worden gemaakt. Waarschijnlijk weer flink wat posts op facebook. En nieuwe “vrienden” worden 

gemaakt. 

De meer dan 70 kilometer rijden (enkele reis) zijn meer dan de moeite waard. We zijn dankbaar 

voor wat we hebben kunnen doen. Kostbaar, dat verre zigeunerdorp. 

Blijf (of ga) ons bemoedigen, blijf (of ga) ons een reactie geven. We zijn wel ver weg, maar via de 

website ook heel dichtbij. 

  

De outreaches zitten er op. We missen de “meiden” van Kalin: die zijn naar Garandila. Een groot 

jeugdkamp in bos en berg, zonder deugdelijke toiletten, maar wel veel kebabche. Zo’n 

tweeduizend jongeren ontmoeten elkaar daar. Iedere dag veel preken, maar de nazorg wordt 

overgelaten aan de eventueel aanwezige leiders van de kerken. Het staat open voor alle kerken: 

van Orthodox tot super-pinksteren en alles wat er tussen zit en dat is mooi. Omdat het massaal is, 

is er minder toezicht maar ook jongeren van Cion en Messiah in Stara Zagora zijn daar. En dat 

brengt ook verbroedering.  

Ik denk wat na over de vrucht van de outreaches. We stonden aan het begin van diverse kerken, 

die mede zijn gegroeid door de outreaches. We zijn wel in een behoorlijk vast patroon gekomen; 

misschien is het wel het moment om daar eens goed over na te denken. Ons patroon is 

aanbidding door de plaatselijke kerk, dansjes en zingen met de kinderen, een drama, een 

naprediking en oproep’ spelletjes met de kinderen en kadootjes. Ik herinner me de eerste keren 

dat we alleen een preek en een oproep deden. Maar de vruchten van de laatste jaren zijn 

onmiskenbaar herkenbaar. Wel een goed punt om over te bidden en na te denken. 

 van Borilovo naar Popovtsi  8 August 2015 

 Vanuit Popovisi een bericht uit Bulgarije. We zijn vanmorgen redelijk vroeg vertrokken uit Borilovo. 

Het was een heel gepak: omdat alles niet zo netjes geordend was, werd de bus gewoon 

volgepropt, totdat alles er in zat. Mijn t-shirt woog minstens een kilo zwaarder door het gewicht van 

mijn niet-aflatende druppels die (onder andere) hun weg via mijn voorhoofd naar beneden 

vervolgenden. Maar we pasten nog net met zessen er bij. De kronkelweg vanaf Kazanlak naar 

Gabrovo en Popovtsi was een waar genot voor S., die ons met veel verve door de vele 

haarspeldbochten manoeuvreerde. 

Inmiddels, het is nu een flinke halve dag later, zijn we geinstalleerd, hebben we gegeten, al veel 

bekenden gezien en zitten de dames (bijna allemaal) buiten een spelletje te spelen. 



Maar even een dagje terug naar vrijdag de 7de. Met foto’s en een filmpje zal ik proberen de dag te 

schetsen.   

’s Morgens om 8.30 ontbijten. Hebrew banitsa (Daan kent 

die nog wel van Marianne) stond al op tafel. Allerlei spullen 

alvast inpakken in tassen en koffers. Spullen voor de 

outreach apart houden en de bus achterin zo leeg mogelijk 

voor de wintervoorraad. Rond vier uur naar de Metro: drie 

ploegen deden hun werk. Maar de hoofd-wintervoorraad 

was met Kalin. Daarna naar Nova Zagora (we zien de 

afslag Korten, waar het jongerenkamp zal zijn) waar we 

beginnen met een bezoek afleggen aan een nieuw gebouw 

. De droom van Kalin is, dat er samenkomsten zullen zijn, studiedagen, misschien een inloophuis, 

en er komen hotelaccomodaties. We eten samen met Hristo en zijn vrouw (ex-voorgangers van de 

kerk) en vertrekken naar een zigeunerdorp: Sadiisko Pole. Het is een andere plaats als voorheen 

en ik herken de voorganger niet. Het dansen met de kinderen gaat goed, ook het dramastuk en de 

uitleg (weer door F.) Mensen zijn erg enthousiast en aanspreekbaar. We hebben een heel goede 

tijd daar. Volgens mij was Jezus er ook wel blij mee. 

Afscheid nemen van Kalin (tot volgende week in het jongerenkamp) en de laatste avond bij Stefan 

en Hristina. Dom, dom, dom, vergeet ik te zeggen dat Kalin vijgen uit de tuin van zijn ouders heeft 

meegebracht. En de ex-Bulgarijegangers weten wat dat betekent: op je tong smeltende vijgen, die 

wachtend en smachtend naar jouw hand vanuit de zak lijken te roepen: pak me en eet me… 

Stefan en Hristina zijn erg blij geweest met ons bezoek. Zij hebben goed gezorgd voor ons. We 

zitten nog even buiten. Een bijzondere roep; niet eens zo ver weg. Twee groepen coyottes blijken 

in de bossen te zitten. Waarschijnlijk laten ze zich horen van de honger. Een heel ander geluid: 

een klagend geluid van een uiltje. Als ik het geluid van de dwergooruil op mijn mobiel check, lijkt 

het er wel erg veel op. 

We beginnen aan een nieuwe episode in Bulgarije. Spannend: voor het eerst een Familiekamp. 

We houden jullie op de hoogte. Morgen spreken in de kerk bij Boby. 

Bedankt voor alle support, in welke vorm dan ook. 

  

zondag: best wel een rustdag  9 August 2015  

Vandaag een redelijk rustige rustdag. Daar is het zondag voor. 

Eerst naar de kerk van buurman Bobi. Goede aanbiddingsmuziek, een redelijk korte preek (was ik 

zelf bij), veel en lange gebeden, bekenden ontmoeten, onbekenden ontmoeten, groeten van RDB 

overbrengen. Meteen op de hoogte gebracht van een nieuwe hype: je spreekt Jezus niet meer als 

Jezus uit, maar als Jezussssssssssssss. Ik kom niet aan koffie toe; wel aan wachten. Er is een 

doopdienst, meteen na de dienst. Na een uurtje vertrokken we dan ook richting doopwater. Het is 

een minuut of tien rijden. Toen we na drie kwartier aankwamen, bleek het op een zeer toeristische 

plaats te zijn, vlak bij een mooi klooster. Maar onder de bomen, bij een snelstromend watertje, was 

ergens een diepe plek, waar de dopelingen echt helemaal onder kunnen.  



Het ging allemaal heel simpel. Na een voor de(ze) pastor erg kort gebed werden twee jonge 

mensen (ik schat 14,15 jaar) gedoopt. Het was mooi om bij te zijn. 

Zonder te genieten van de kebabche, geroosterd brood, tomaten en paprika, zijn we vertrokken.  

Dit plaatje moet even: de bursa-doop van Cheyenne. Even 

uitleggen. Bursa is een tarwedrankje voor kinderen: super 

voedzaam. Je vindt het lekker of absurd vies. De meeste 

Hollanders vinden het dus heel erg vies. Zoals je ziet: deze 

jongedame ook. Dapper gedronken maar werd er later ziek van.  

Omdat het gas op is ga ik op zoek naar een adres om de fles te laten. Na een uurtje 

omzwervingen eindelijk gevonden. Ik mocht de fles niet uit de bus zetten: zou ik hebben 

meegewerkt aan clandestiene flesvulling? Mogelijk wel. Ik 

was op een adres waar ze me een 50 literfles wilden 

aansmeren. Maar niet gedaan. Er rijden al genoeg 

tijdbommen rond. 

’s Avonds in goed gezelschap gegeten; de dames nog veel 

lol met de jongeren uit de buurt. 

Morgenmiddag naar het familiekamp in Stokite. Een nieuw 

hoofdstuk in onze reis. 

Dank voor reacties en bemoedigingen en zo. 

spannend, spannend  11 August 2015  

Het was een spannende dag gister. Om allerlei redenen die ik wel een beetje kwijt wil. Natuurlijk 

de aanloop naar het familiekamp. Dan denkend aan het onderwijs voor de volwassenen, tieners en 

kinderen, waar we als team aan meedoen, zeg maar waar we in voorgaan. En dan Sanne die mee 

gaat werken in de keuken en restaurant en daar ’s nachts ook blijft. Wie zal komen, hoeveel 

echtparen, alleengaanden, hoeveel kinderen en tieners. En kunnen constateren, zeg maar aan 

den lijve ondervinden, hoe de sponsoring van het kamp vruchten afwerpt. Daarover meer.. aan het 

eind. 

Onze buurman, Boby, is voorganger en kunstschilder. Hij heeft nu een expositie in Gabrovo. Hij 

exposeert deze keer aquarellen. Met drie thema’s: stilleven, stadsgezichten en religieuze 

afbeeldingen. Bij mijn weten zijn er twee grotere schilderijen van hem in Nederland: een bij ons 

met een fragment van Hooglied en een in Vught met een bijbelse afbeelding van Jezus in de 

storm. Terug naar de expositie: interessant en mooi om te zien hoeveel techniek nodig is om met 

aquarel te werken. Dit was niet het spannendste deel. 

Veel spannender was iets wat ik niet goed durfde te vertellen: ook omdat ik dacht dat het wel goed 

kwam. En gister kwam het goed ϑ . We zijn al enige tijd het kentekenbewijs van de auto kwijt. Het 

vertrouwen dat we dat wel ergens zouden vinden leek het minder spannend te maken. Nou, voor 

mij was het heel spannend. Als je wordt aangehouden is de eerste vraag rijbewijs en 

kentekenbewijs. ???? Rijbewijs?? 



 Ik ga naar de expositie en moet wel zeker weten dat ik mijn rijbewijs bij me heb. Ik ga er van uit 

dat die gewoon in mijn portemonnee zit: goede plaats. Nou, nee hoor. Geen rijbewijs.  

Ik vertel het alleen tegen Sjannie en rijd zonder rijbewijs en kentekenbewijs naar de expositie. Het 

mag duidelijk zijn dat ik de afgelopen dagen de auto heb uitgemest, mijn tassen, Sjannie haar 

tassen. Niks. Ik kom terug uit Gabrovo en Sjannie zit buiten met in haar hand… riibewijs en 

kentekenbewijs. Hoe kan dat? Herinner je je dat verhaal aan de burocratische 

werkverschaffingsgrens. Bij ieder loketje al je papieren laten zien en dokken? Na het laatste loket 

heb ik mijn rijbewijs en kentekenbewijs afgegeven aan de bijrijder en die dingetjes zijn terecht 

gekomen in, ja, echt wel, in de portemonee voor de terugweg. Is die er dan? Ja, want we hebben 

al eerder meegemaakt dat we voor de terugweg geen Euros hadden en dan heb je bij tolwegen en 

bij boodschappen onderweg echt wel een 

probleem.  

Nou, die spanning is weg en gaan we naar het 

familiekamp. 

De eerste avond alleen kennismaken, 

introduceren van het thema en uitzien naar onze 

eerste echte sessie. Dat komt er aan. 

Hartelijke groeten uit een nu al warm Popovtsi: 

we gaan verwachtingsvol een warme dag 

tegemoet. 

de dag na gister 

12 August 2015  

We hebben na de eerste introductiebijeenkomst van het familiekamp, besloten om er de hele dag 

te zijn. Dus beginnen met het gezamenlijk ontbijt. Omdat we dat niet voldoende hebben 

gecommuniceerd duur het allemaal wat lang. Na het ontbijt een korte tijd van aanbidding. Onder 

die aanbidding gebeurde er iets heel moois en onverwacht. Een klein fragmentje staat op de video. 

Misschien komt de rest ook nog wel. 

Daarna is het gezelschap verdeeld naar volwassenen, tieners en kinderen. Spannend voor ieder 

van ons. Iedere groep heeft een vertaler. Wij een Bulgaar die behoorlijk goed Nederlands spreekt, 

Stefan, die we een paar jaar geleden in Sevlievo hebben ontmoet. D. uit het hoge Noorden weet 

dat nog wel: bij de familie gebbqed. Maar omdat ik het in het Engels heb voorbereid, heb ik het 

onderwijs in het Engels gedaan. Maar als iets wat minder duidelijk was, hielp het Nederlands wel. 

En de ondersteuning van Sjannie bij het onderwijs hielp erg. We hebben veel uit eigen leven 

kunnen vertellen.  

Heb ik nog niets verteld over het gezelschap. Er is een echtpaar uit Varna met 2 kleinkinderen. 

Een prachtig mooi stel die de buren blijken te zijn van Ljubomir en Marianne, waar we jaren 

geleden een week zijn geweest met een team. Dan is er een flink gezelschap uit Sliven; een 

Romavoorganger met vrouw en kinderen en zijn alleengaande zus met haar 12-jarige dochter. 

Daarbij nog een echtpaar met een heel superjong babytje. Er is een moeder met drie dochterjes 

(mijn prinsesjes zei ze): haar man sluit donderdag aan.  



Dan is er het gezin met de nederlands sprekende man en engelse vrouw met drie kinderen. Ook 

nog een echtpaar met een dochter uit Burgas. Nog een gezin met een zoontje, dat relatief jong is 

t.o.v. de ouders. Ik spreek met hem later en het blijkt de vrucht te zijn van een lege-nest-syndroom. 

Bestaat echt!!!! 

We hebben een goede tijd; als team en we hebben al veel gesprekken achteraf. Ook heel 

bijzondere. Een alleengaande moeder vraagt of haar dochter naar het jongerenkamp zou kunnen. 

We checken het sponsorgeld en we checken de mogelijkheden in het kamp bij Kalin. Zelden zo’n 

blije moeder gezien toen bleek dat het allemaal kon. Natuurlijk weten we dat God voorziet, maar 

het is wel dankzij jullie geweldige financiele support. 

We staan op het punt van vertrekken: wat gaat de dag brengen? We laten het weten. 

En S. werkt heel erg hard in de keuken en restaurant: chapeau!!  

Halfweg  13 August 2015 

Het is ’s morgens rond zeven uur in de morgen. Nog een half uurtje en we gaan weer op pad. We 

blijven ’s nachts niet in Promised Land omdat het vol zit. We gaan naar ons huisje in Popovtsi: 

ongeveer 35 kilometer verder. Lange dagen als je bedenkt dat we tot ongeveer 22.00 uur blijven. 

Een groot deel van de weg is door kleine bergdorpjes en erg kronkelige en smalle wegen. Dan 

betekent 35 kilometer ook ongeveer 35 minuten.   

Het team doet het goed: S. in de keuken en bediening” 

keihard werken, maar gelukkig wel tijd om samen te 

eten. Ze blijft daar, want anders staat ons ontbijt niet op 

tijd klaar ϑ L. heeft een groepje tieners van gemiddeld 

veel jongere leeftijd dan ze gewend is: dus nog veel 

kinderlijke en kinderachtige gedragingen. Maar het gaat 

wel goed met haar. 

F. en C. hebben ook jongere kinderen dan ze gewend 

zijn in de kerk: voor sommige is het meer oppassen dan 

iets mee doen. Maar ook op hen ben ik reuzetrots. 

Het onderwijs met de volwassenen raakt de mensen. We hebben veel gesprekken en de relatie 

met hen wordt steeds beter. Ze hebben veel vragen. De koppels uit Varna en Burgas vragen ons 

hen op te zoeken; een zigeunervoorgangers-echtpaar vraagt om bij hen onderwijs te komen 

geven. We beloven niks: belofte maakt schuld. 

We zijn ’s middags naar een natuurreservaat geweest: wat herten gezien en ik natuurlijk wat 

anders/ Een raaf en een aantal grauwe vliegenvangers. Maar het is zo heet dat we maar even 

blijven. Onderweg terug aan een snel stromend riviertje gezeten met de voeten in het water: kleine 

visjes “knabbelen” aan je voeten. Een gratis spaatje. Weer honderd Euro uitgespaard. 

Met een groot gezelschap naar de Bedouin gegaan: ook onderweg terug. Een groot verblijf, 

gebouwd als een open stal. Wat gedronken en weer terug naar het centrum. De meesten plonsen 

weer in het zwembad of “take a nap”. ’s Avonds na het eten een (voor mij veel te drukke) film over 

relaties in en rondom een gezin en napraten. 

Een stevig dagje. Vandaag: eer uw vader en uw moeder: wordt waarschijnlijk weer een stevig 

dagje. 

Dank voor alle reacties en wensen 



time flies: nog twee sessies  14 August 2015 

Het zijn lange dagen: om kwart over 8 vertrekken en ’s avonds tegen 11 uur thuis. Natuurlijk ben je 

niet steeds bezig, maar je bent wel steeds omgeven door mensen die met je praten en vragen 

hebben. Of waar je mee kunt bidden.   

Het aantal deelnemers aan het kamp is niet stabiel. Door ziekte van een 

zoontje heeft gister een mevrouw met twee kinderen zich nog 

aangesloten. Ik laat dan de anderen vertellen wat we tot nu toe hebben 

besproken. Deze mevrouw hebben we eerder ontmoet in de kerk van 

Plamen in Sevlievo. Een klein wereldje soms. Een ander gezinnetje is in 

de loop van de dag vertrokken en vanmorgen vertrekt er weer een gezin. Het is voor veel mensen 

moeilijk om echt vrij te zijn gedurende een week. 

Gister gesproken over respect in gezinnen naar aanleiding van het vierde gebod: eer uw vader en 

uw moeder. Wat naar voren kwam is hoe kinderen hun vader of moeder kunnen eren als het thuis 

niet fijn is. Best een moeilijk onderwerp, waar veel reacties op zijn gekomen.   

We wilden gister even een stadje in om geld te pinnen, wat 

boodschappen te doen. We dachten ook even iets te gaan drinken. 

Maar het was te heet… veel te heet" dus maar een plekje zoeken 

om te relaxen. In ons eigen huisje in Popovtsi. Misschien denkt u: 

een eigen huisje? Ja, een huisje om met het team te verblijven: het 

heeft 8 slaapplaatsen en een woon- en keukendeel. En het er 

goed toeven buiten. 

Er zijn veel mooie riviertjes om te relaxen gedurende de heetste uren: een stad is dan geen goede 

plek. Het team doet het erg goed. 

Het wordt weer heet vandaag. U hoort weer van ons. 

  

weer een episode afgerond: nog niet afgesloten  16 August 2015 

Zojuist (toen ik begon, maar het is inmiddels royaal 23.00 

uur) terug uit Stokite. De slotdag was heel bijzonder. 

Gister dus gesproken over “regels” in het huis: wij kennen 

wel van die borden van “in dit huis wordt gelachen; hier 

worden fouten gemaakt; wij vragen vergeving” etcetera. 

De families hebben naar aanleiding van het onderwijs zo’n 

soort borden gemaakt: ouders samen met de kinderen.   

Daarop hebben zij hun afspraken staan aangaande de 

omgang met elkaar en hun normen en waarden. 

Sommigen hebben er ware kunstwerken van gemaakt. Kijk maar eens naar de foto’s. Helaas zijn 

er tussentijds gezinnen weg gegaan die dat niet hebben kunnen doen. Maar het idee om dit soort 

borden te maken (L.) is grandioos. 

 

 



Vanmorgen, zaterdag, de eindbijeenkomst. Na de 

lunch zijn we begonnen met het bouwen van het altaar. 

Het kruis dat buiten staat is gedecoreerd door het team 

en staat extreem mooi. Het al door ons voor-gebouwde 

altaar staat er mooi. Na het voorlezen van een 

proclamatie worden de gezinnen uitgenodigd om hun 

aandeel te leveren aan de verdere bouw van het altaar. 

Het was een heel indrukwekkend moment. De 

bedoeling van het bouwen is gebaseerd op Jozua 4. 

Ook daarna samen de communie vieren ter herinnering 

aan het verbond van God met ons was heel bijzonder. Na een veel te lange tijd van wachten en 

afscheidsgebeden nog samen gelunched. We hebben met Bobby en Rali (zij runnen dit prachtige 

complex) samen gezeten. Ze hebben gezegd dat ze het ontzettend moeilijk hebben in emotionele, 

praktische en financiele zin. We vragen ook echt om hen te supporten op de manier die jij kunt. Ze 

hebben echt bemoediging en steun nodig. Ze hebben verteld dat ze erg blij zijn met ons team: voor 

ons een extra reden om trots op hen te zijn. Ze hebben het dan ook vreselijk goed gedaan. 

We hebben vanavond de families rondom ons huis uitgenodigd op een drankje en een hapje: was 

gezellig en ontspannen. 

Ik heb me ernstig voorgenomen om morgenvroeg naar de samenkomst te gaan. Ik ben benieuwd 

of er iemand mee gaat. We hebben ze de ruimte gegeven of uit te slapen of mee te gaan. 

Ik maak dit berichtje af, plaats flink wat foto’s en ik ga naar bed. 

Welterusten. Het beste gewenst voor allemaal. Bedankt voor belangstelling, reacties en 

bemoedigingen. 

  

Ons eerste familiekamp: ook ons laatste? Het is de vraag of Bobi en Rali het complex kunnen 

blijven runnen. Ik heb onze buurman Peter gevraagd om er eens naar toe toe te gaan om te zien of 

hij kan helpen. Hij heeft een aantal zakenlui en managers in zijn omgeving. Hij zegt het toe.  Voor 

Bobi en Rali is het duidelijk dat ze in december een besluit daarover nemen. Ze hebben ieder dag 

zorgen, ook al zijn ze vol vertrouwen. Ze hebben gevraagd of we volgend jaar terugkomen als ze 

nog in het complex zijn. We hebben niks beloofd; wel om er voor te bidden. Er zijn wel wat 

praktische dingen rondom het kamp die lastig zijn. Het op en neer rijden in de ochtend en avond is 

veel te zwaar. Dat de setting zo wisselt is ook niet gemakkelijk. Je bouwt het onderwijs op en dan 

valt er een gezin uit of valt in. Balans: een goede tijd met de families; misschien iets korter. Veel 

vragen overgehouden om naar gemeentes te komen: Sliven, Burgas, Varna en Lovech. Wie wat 

het gaat brengen??? 

van Popovtsi naar Banya (Korten)  18 August 2015 

  

 Het is de 18de augustus. Gistermorgen zaten we nog in Popovtsi: ik met een t-shirtje aan dat je zo 

kon uitwringen. Kon ik moeilijk doen met al die dames om me heen ϑ Het is onbeschrijflijk hoe ik al 

die bagage weer in de bus moest zien te krijgen en heb gekregen. Naast de normale bagage 

moesten daar weer allerlei mogelijke tasjes, zakjes, zakjes en zakjes in. Twee lege kratjes van 



allerlei etensdingetjes wegen niet op tegen wat er allemaal bij is gekomen. Tja… twaalf potten 

honing en allerlei gekregen kadootjes gaan niet in de kouwe kleren zitten (wel in de 

ongewassen!!). We zijn wel erg kort in ons huis geweest: ’s morgens vertrekken om kwart over 8 

en ’s avonds terug tegen 11 uur. We hebben het weekend gebruikt om veel te rusten, maar helaas 

ook om weer in te pakken en te poetsen. We hebben de spaarzame uren die we hadden in 

Popovtsi goed benut: ook om S., die al die tijd in Stokite was, te verwelkomen. Na enige tijd 

herinnerde ze zich onze namen gelukkig weer. We hebben weer rustig teamtijd kunnen houden. 

De kerkdienst in Gabrovo was voor mij de beste die ik in deze kerk in jaren heb meegemaakt: een 

beetje bluesy/jazzy aanbiddingsmuziek, een preek niet langer dan een half uur en een vertaalster 

die goed Engels kende en rustig vertaalde. En Gosho, “onze” elektricien weer gezien. Ook heeeel 

aandoenlijk: een jongeman die ik al vaak ontmoet heb, die probeert Engels te spreken.  Hij was 

steeds naar woorden aan het zoeken (die liggen er toch echt voor het oprapen) en dan wachtte ik 

een minuutje. Dan kwam er soms uit: “I…” en dan met zijn hand gebarend naar zijn hart. Op die 

manier uitdrukking gevend aan dat hij blij was met ons. (ja.. ik was niet alleen in de kerk). Op 

speciaal verzoek van S. nog een mooi houten kruis kunnen maken, samen met Biser. Oh, die 

moest ook nog in de bus. 

Gistermorgen dus vertrokken uit Popovtsi: ik moest een beetje denken aan dat lied: ik heb mijn 

wagen, volgeladen, vol met… maar ze zijn allemaal (!!) nog zo jong. S. ging weer door de 

bocht(en) en bracht ons veilig naar het Witte Huis. Obama niet gezien: Dora wel. Die kwam ons 

begroeten en samen met een wel Engels sprekend jong meisje konden we onze kamers 

betrekken. We waren als eerste daar van het kamp. Dus logisch dat we het ons het gemakkelijk 

maakten: allemaal op de bovenste etage zonder lift. Maar wel het mooiste uitzicht.  

Snel, zo rond twaalven, kwam de hele bubs aan. Veel 

jongelui die we kennen van de zigeunerdorpen en van 

Stara Zagora; een mooie groep die grotendeels hier kan 

zijn door jullie grandioze sponsoring. 

Nog niets verteld van de locatie en accommodatie. Ik heb 

een paar foto’s: ook een vanuit onze slaapkamer (en ja… 

je ziet een hor dus een beetje wazig). 

De eerste avondsessie inmiddels achter de rug. Het Nederlands team voorgesteld op een leuke 

manier. Daarna iets creatiefs door mensen twee aan twee met een koord te “knopen”. Erg mooi en 

nuttig en grappig en zo. 

James neemt de startsessie voor rekening en zet het thema goed neer.  

Samen drinken we nog wat op het terras: het is niet meer zo warm: amper 

25 graden. 

Op tijd naar bed; ik print nog 22 fotos om “silent witness” te kunnen doen en 

leg me te ruste.   

Zo’n POGOprintertje is wel een uitkomst. Je maakt met je kamera een 

portretje, via bluetooth naar het kleine printerje en klaar is kees. Handzaam, 

redelijk snel, alhoewel 22 foto’s wel wat tijd vraagt. Maar geen inkt of toner. 

Het fotopapier is kant en klaar !! 



De eerste jongerenkampdag zit er op: ik zit nu in de morgen, rechtop.. in bed. Het wordt weer een 

mooie dag D.V. In ieder geval warm: het is nu, om ongeveer 7 uur, pas 17 graden. Voorspelling is 

31 

Dank voor gebed, groet, belangstelling, support. Hartelijke groet 

  

de dagen korten in Korten 19 August 2015  

Gisteren was het een L.dagje. Niet “silent witness” maar “secret angel”. Excuus. Maar volgens mij 

was het ook niet zo silent en ook over secret heb ik mijn twijfel. Het leek wel een beetje of ik weer 

in de vierde klas van de lagere school zat (auw, dat is lang geleden) en dat iedereen bij iedereen 

probeerde te spieken. Dat eerste deel was overigens een L. plus S. project. 

Misschien wel even een momentje nemen om iets te vertellen over de maaltijden in het hotel. De 

bediening is super-vriendelijk en doen echt heel veel om het iedereen naar de zin te maken. Het 

eten is echt Bulgaars met veel “kebabche” en bijbehorende kruiden. Ze zorgen goed voor S. met 

haar glutenallergie. Rijst, kip, shopska. Misschien wat eenzijdig maar wel zorgvuldig. Het eten is 

smakelijk en soms wat erg Bulgaars: een wonder in Bulgarije? 

Alles wat standaard bij het eten hoort is betaald; wil je een extra kopje koffie bij je lunch of ontbijt 

dan moet je afrekenen. Maar ook de bediening op het terras is heel netjes. Dus ik heb kunnen 

genieten van een glaasje Radler en de dames (niet de jongste) van een glaasje wijn. 

Terug naar de L.dag. Na het presenteren van de secret angel, brengt L. het onderwerp relaties 

door middel van aansprekende voorbeelden, videootjes. Met name peer-gedrag en social media 

brachten wel wat teweeg. Ze heeft het echt heel goed gedaan. 

’s Middags presenteerde ze een workshop “perfect friend” . Dus de vraag was om individueel en in 

groepjes te beschrijven hoe je perfecte vriend of vriendin er uit zou moeten zien. Dat sommige 

jongeren niet verder komen dan mooi, knap, rijk en een Porsche, is jammer. Maar er was zeker 

heel veel diepgang. Pijnlijk was dan aan het einde de vraag of jij ook wel zo’n perfecte vriend bent. 

Het team heeft daarbij overigens uitstekend gewerkt. ’s Avonds hebben we het maskerdrama 

gedaan: een beetje uitgebreid. Dat maakte ook weer veel 

duidelijk. Omdat Kalin niet lekker is en hij de avond zou verzorgen 

hebben we een vragenavond gehad met een uitstekend panel. 

Vragen konden schriftelijk en mondeling gesteld worden. We 

hebben erg openhartige vragen gekregen over drugs en seks en 

rock-and-roll. De openheid was opvallend. 

Vandaag een nieuwe dag.  

S. is zenuwachtig omdat ze onderwerp gaat brengen. F. hypert en stuitert omdat morgen drs. P. 

komt opdagen (insiders weten wat er gebeurt). Ze heeft ook last van een Etna en Visuvius. 

Een mooie dag ligt in het verschiet. De dagen in Korten korten. Het zit er bijna op; er dagen hier 

niet meer zoveel dagen op. 

 



Even over Ilia; een zigeunerjongen uit Granite. Vorig jaar was hij er ook; een jongetje nog. Het 

onderwijs was ook te veel voor hem. Hij sprak al wel een beetje Engels. Hij was er weer, een 

metertje gegroeid in lengte en breedte. De eerste zwarte donsharen onder zijn neus (dus op zijn 

bovenlip)en volgens mij volgespoten met hormonen. Hij sprak veel beter Engels (heel knap)en de 

meeste jongedames wisten wel dat hij er was. Ja, hormonen geven zo’n uitstraling. Ik vond hem 

wel aardig (vind!!), maar gedurende de week heb ik helaas een leugentje gesproken om hem uit 

“handen” (bijna letterlijk) te nemen dat hij C. in handen had. Hij wilde zo graag met C. op de foto en 

die moest ik maken. Maar met het smoesje dat mijn batterij bijna leeg was, kan ik haar redden.  

Quo vadis  20 August 2015 

Al de laatste hele dag in Bulgarije. Vandaag staat van alles op het programma: Drama met de 

schilderijen, onderwijs door Sjannie, onthulling van de secret angel en talentshow. 

Voor ons als team zijn er ook praktische dingen te doen: de bus wordt vandaag al ingepakt om 

morgen na de samenkomst te kunnen vertrekken: toch een reis van 2400 kilometer voor de boeg. 

F. zal vandaag P. ontmoeten en nog een week langer blijven. Maar dat betekent ook een bijrijder 

minder. 

Gister was een mooie dag (nog steeds erg warm). S. geeft uitstekend onderwijs over het belang 

van je relatie met God. Mooie voorbeelden uit haar eigen leven. ’s Middags spellen die zijn 

voorbereid door S. en F. Heel gezellig maar de temperatuur maakte dat het kort duurde. De 

macho-cultuur kwam ook wel een beetje bovendrijven. 

’s Avonds heeft James gesproken over hoe we relaties gezond kunnen. Hij gebruikte daarbij de 

wapenrusting uit Efeze 6. Mooie links gelegd. 

Het onderwijs werd voorafgegaan door een prachtige heartwarmer van het team. Bijgaand een 

klein fragmentje daarvan. Echt super creatief uitgewerkt stuk. 

De nog niet beantwoorde vragen over relaties komen nog 

aan bod: sommigen in de zaal. Anderen buiten op het terras 

in een wat meer beperkt gezelschap. Ook hier leven vragen 

over samenwonen, scheiding en homosexualiteit. Actuele 

vragen die ook kerken aangaan. En waarmee liefdevol, 

zonder oordeel, moet worden omgegaan, zonder afbreuk te 

doen aan de geloofswaarden die ons gegeven zijn. 

Zonder profetisch te willen zijn voorspel ik voor mezelf 

vandaag een doorweekt t-shirtje, een lekkere douche daarna, 

mijn gemopper op teveel bagage, vragen of het grote houten kruis mee kan naar Nederland en 

een erg hyperende F.: Pesho is er. 

 

laatste dag in bulgarije 21 August 2015   

QUO VADIS? NACHALO V KHOLANDIYA 

Eindelijk een serieuze onweersbui met serieuze regen. Had van mij nog wel een dagje mogen 

wachten. Gelukkig heb ik voor een deel de bus al ingepakt. Stoere jongens brengen de koffers 

naar de bus. Waar ik moeite heb om een zwaar koffer te tillen, nemen zij er een in iedere hand. 

 



Het is zwaar weer geweest; donkere wolken voorspelden al niet veel goeds. Hevig onweer en 

zware regenbuien hielden de jongelui in het restaurant. 

Gistermorgen heeft S. onderwijs gegeven over generaties: respect voor ouders; wat is te 

respecteren; over relatie tussen ouders; de imperfectie van ouders en kinderen; voorbeeldfunctie 

en ze heeft verteld over haar eigen leven. Was helder en goed. De boodschap heeft C. er toe 

gebracht om over haar leven een getuigenis te geven: heel helder maar bovenal dapper. 

De workshop ’s middags was het maken van een kadootje als secret angel. Was wel lachen als je 

die stoere jongens met naald en draad kraaltjes zag rijgen of sierdingetjes op een doosje plakken. 

Maar zover ik zag was iedereen heel serieus. Vanmorgen (vrijdag) wordt het project afgerond. 

’s Avonds is er de getuigenis van C. en daarna spreekt Kris. Voor mij (en dan waarschijnlijk ook 

voor anderen, te lang omdat hij er teveel bij haalde.  De avond was verder fantastisch. Als je hebt 

over integratie tussen Romas en Bulgaren: heel goed gelukt!!! 

Dit is het laatste bericht vanuit Bulgarije. De bus is redelijk ingepakt. We zullen voorzichtig rijden. 

Bid maar voor een veilige reis. 

Fotos en een filmpje zullen de laatste dag een beetje weergeven. 

Dank voor belangstelling en groeten en aanmoedigingen. 

 

 

 



 

 Ik ben ontzettend trots op het team. Ze hebben het allemaal zo goed gedaan: stuk voor stuk. In 

creativiteit, in onderwijs, in openheid, in moed. Ook onze Benjamin (is de vrouwelijke vorm 

Benjamientje) vond ik dapper: een getuigenis gegeven over haar jeugd. 

thuis 

23 August 2015  

Gisteravond twee minuten voor twaalf in de nacht thuis gekomen. Uren, uren en uren in rijen 

gewacht bij tolhuizen en grenzen: 10 uur in totaal. 

Maar we zijn veilig thuis. 

De rest volgt 

 weer in het "normale" 

24 August 2015  

Maandag 24 augustus 

Het is vrijdagmorgen als de bus redelijk ingepakt klaar staat. 

U weet nog wel: die stoere jongens die al onze bagage in 

een keer naar beneden brengen. Het is wel een beetje sneu: 

F.’s koffer staat er in, maar niet haar handbagage. Ze blijft 

achter voor een weekje. Fijn voor haar, maar dat is ook hier 

al afscheid van haar nemen. 

Direct na het ontbijten worden de secret angels ont-secreted, 

oftewel worden de geheime engelen onthuld. Dat gebeurt 

meteen aansluitend aan het ontbijt. Eerst spreekt Kalin, die 

wat beter in zijn vel zit. Hij was heel moe en een beetje 

gestresst. Hij is een beetje tot rust gekomen. Dan wordt het 

een door elkaar lopen: de gemaakte kadootjes worden 

uitgewisseld. Heel indrukwekkend. Mensen komen om gebed 

en een zegen: mooi om te doen. We kunnen terug zien op 

een heel mooi kamp dat een heel goede atmosfeer kende en 

waarin mooie vriendschappen zijn ontstaan. Ook de integratie tussen Roma’s en Bulgaren is heel 

goed geslaagd. Er kwam een grote eensgezindheid en we zagen jongelui ontdooien. Imposant 

was de ontwikkeling van drie zusjes uit Nova Zagora. Het jongste zusje zie je geregeld op de foto: 

ze was te jong voor het kamp maar ze zijn door een soort jeugdzorg met drieen uit het gezin 

geplaatst en wonen nu bij hun oma. En het was gevoelsmatig alleen mogelijk om hen met drieen te 

laten komen en dat werkte na een paar dagen prima.  

De eerste dagen zaten ze alle drie buiten op een bankje en kwamen ze amper bij de 

bijeenkomsten. En de laatste dagen waren ze enthousiast, deden met alles mee en genoten echt.  



Kalin vertrouwde ons toe dat de oma ze heeft opgenomen en voor hen zorgt en dat moet regelen 

met 180 euro pensioen per maand. Kalin heeft beloofd wat extra naar hen om te zien. We kunnen 

hem daar bij helpen: ik hoef niet uit te leggen hoe. 

Nog onwetend van wat ons te wachten staat, vertrekken we richting huis. In Nova Zagora nog 

gauw wat eten en drinken voor onderweg en we gaan op weg. Op de parkeerplaats komt James, 

samen met F. en Pesho nog afscheid nemen: die hadden we gemist. 

Ons navigatiesysteem werkt perfect en loodst ons feilloos (op schootsafstand van de kerk en 

woning van Ludmil) richting Nis. We zien onderweg al veel autos die kant in gaan, maar er is niets 

verontrustends. Totdat we een kilometer of 3 van de grens aankomen. In tegenstelling tot normaal 

kan het vrachtverkeer doorrijden en komen we daar al stil te staan. Dit is het eerste oponthoud van 

een paar uren belooft niet veel goeds. Alle details van het vervolg zullen we u besparen: een paar 

feitjes. Twee uur wachten bij tolpoortjes buiten Belgrado. Meer dan zeven uur wachten bij de grens 

Servie-Hongarije, daarbij in het midden latend aan wie het ligt: in ieder geval is er een relatie met 

het laatste vakantieweekend van heel veel Turkse families uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 

Belgie, Nederland en nog veel meer landen. 

 

Het is donker. We zijn best ongeduldig aan het worden. Plots roept iemand: “Kijk daar”.  

Schimmige figuren zijn te ontwaren. Wat langer kijkend zien we mannen en vrouwen en kinderen. 

Sommigen hand in hand. Sommigen met in de hand een tas; op ruggen rugzakken. Haastig lopend 

over de straat; overstekend als opgejaagd wild. Verdwijnend in de struiken. Zo’n 30 man. Weer 

terugkomend; manoeuvrerend over hekken, kinderen meetrekkend en verdwijnend. Opnieuw. Nu 

achter een gazen hek langs de weg. Zich spoedend richting grens. We realiseren ons: 

vluchtelingen. Op zoek naar het betere leven. Weg uit de sores van moorden en verkrachtingen; 

beschietingen en bombardementen. Weg van bedreigingen van taliban, IS of Asad. Hoe welkom 

zijn ze: bij ons, in ons land, ons dorp, ons huis? Na uren passeren we de grens. Verderop zien we 

dezelfde groep weer lopen: richting Boedapest. Komen ze goed aan? Moeten of mogen we er een 

paar meenemen? Maar waar blijf je er mee. Mogen ze van mij, jou, mee naar Nederland en in jouw 

huis wonen? Als illegaal? Na een week thuis zijn realiseren we ons wat hier gebeurt. Het zijn er 

geen 30 meer, maar 30.000. Zijn ze nog steeds welkom… ook in jouw huis? 

Onderweg proberen we de moed er in te houden. Er wordt veel geslapen, maar tenminste de 

chauffeur moet goed wakker en alert blijven. Als je niet goed aansluit is de kans groot dat een 

andere auto er tussenin wringt. Oude Balkanherinneringen dringen zich op: in 1992 stonden we in 

totaal 24 uur aan de grens. Het gedrag is nauwelijks veranderd ten opzichte van toen: er is minder 

zichtbare agressie. Ik verdring de inmiddels aardig verwerkte trauma’s en geloof dat het ooit nog 

beter wordt. Maar kan een zwerm auto’s van 10 breed beginnend en die uiteindelijk 4 

douanehokjes moeten bereiken, geregeld worden?  



Ja, in Nederland geen probleem: ga maar een 

druk weekend naar Texel. Maar waar 

Balkanregels werken is het anders. Misschien 

weet Rutte een oplossing; Van Agt en Lubbers 

in die tijd in ieder geval niet. 

Aardig uitgeput komen we na ongeveer 38 uur 

in Esch aan: 2 minuten voor middernacht. 

Uiteraard een frietje bakken en naar bed: 

allemaal bij ons. Zondagmorgen allemaal naar 

de dienst in Den Bosch en wat vertellen over 

de indrukken die we hebben opgedaan. 

We zijn veilig thuis na een bewogen tijd in Bulgarije: gezegend hebben en gezegend zijn. 

Na een evaluatie laat ik graag weer van me horen. 

Bedankt voor alle belangstelling, gebeden, bemoedigingen en ondersteuning. 

Bovenal zijn we God dankbaar dat Hij met ons was, is en zal zijn. 

Evaluatie 5 oktober 

Gister zijn we met het complete team samen gekomen om terug te blikken op de zendingsreis van 

dit jaar. Samenvattend is te zeggen dat we een vruchtbare reis hebben gehad. Wel een die erg 

intensief was en veel energie van ons vroeg.  

Wat we er van geleerd dat het bijzonder is als je een paar weken apart zet voor God. Je leert naar 

Hem te luisteren en je ervaart Zijn aanwezigheid. Hij brengt mensen op je pad en je kunt daar 

zomaar van gaan houden. Ieder van ons is opgebouwd en heeft eigen ervaringen. Het was weer 

een bijzondere reis, zoals die nooit meer terugkomt. We hebben het idee dat het belangrijk is dat 

we alert blijven. Het moet geen routine worden, zeker niet de outreaches. 

Er zijn veel goede relaties ontstaan; het onderhouden daarvan is een individuele 

verantwoordelijkheid. Voor mij is het logisch om dat te doen: hoe kun je anders veranderen en 

nieuwe avonturen aangaan.  

Allemaal bedankt voor het support: hoe dat er ook voor jou uitzag. 

 

 

 

 

 

 

 



Er staat inmiddels een aantal video’s op YouTube. De links: 

 https://youtu.be/BVgjG1rKCk8 Korten 4 

https://youtu.be/MCgXpFzZvgQ Korten 2 

https://youtu.be/CjQuawrfnTs Korten 1 

https://youtu.be/xFBmCZGXuPQ Drama schilderijen 

https://youtu.be/hctXJaLEjgI Getapartner 

https://youtu.be/ifNQn06o8SU  Dramakortenkorten 

http://youtu.be/c7p2cDr7jnc   Dramakortenzimnitsa 

https://youtu.be/L2Q37gJmyC4  Touwtjespringen korten 

http://youtu.be/T45qNPZ7N3o laatste bijeenkomst jongerenkamp 

https://youtu.be/SEJvEUjVkEU aanbidding korten 

https://youtu.be/q-GR1p8iExQ  hangen 

https://youtu.be/hctXJaLEjgI bruid 
https://youtu.be/3eaK4u92DRU aanbidding korten 

http://youtu.be/trMSP4NUzhc ballet 

http://youtu.be/zhmWjJIhUE8 doop in Tryavnov 

https://youtu.be/IQ5LHxv1yBk wintervoorraad 

http://youtu.be/I3iErtFnFz4   Gradina 

https://youtu.be/tEWvkx_BPlU Uitzegenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


