
Over mogelijkheden en onmogelijkheden. 
 
Ook de werkgroep Dresden-Roemenië van onze PGH beleeft roerige en onrustige tijden. Juist  in deze 
afgelopen tijd heeft U verschillende malen van ons kunnen horen. 
Op zondag 8 maart was de kollekte in de diensten voor ons werk in de partnergemeenten in 
Roemenië. En wij mochten ons verheugen op een geweldige opbrengst. Ruim 1300 euro!! 
Hartelijk dank daarvoor. 
Op die zelfde zondag trof U, na de diensten, onze werkgroepleden aan, die probeerden U een 
paasbrood te verkopen. Velen van U gingen daarop in en bestelden een brood. 
Helaas hebben wij moeten besluiten om deze aktie niet door te laten gaan. Wij voorzagen teveel 
risico’s bij het bezorgen en afrekenen met contant geld van deze broden. U zult het dit jaar zonder  
een brood van onze werkgroep moeten doen. 
 
En dan onze jaarlijkse voorjaarsreis naar Stina de Mures. 
Zoals U weet is de najaarsreis in oktober vorig jaar niet doorgegaan, wegens de ziekte van Arpad, 
onze contactpersoon. Hij werd toen geveld door een hersentumor. Gelukkig is de operatie,  die hij 
heeft moeten ondergaan , goed geslaagd en is hij inmiddels weer aan het werk.  Daar zijn wij als 
werkgroep ook erg blij om, omdat hij, als loco-burgemeester, een belangrijke taak vervult in het 
openbare leven in de dorpen. 
 
De voorjaarsreis kon dus doorgaan. Geplanned was te gaan op 21 maart met een groep van 8 
gemeenteleden uit Harderwijk. Wij konden weer beschikken over een gesponsord busje, waarin we 
veel spullen zouden kunnen meenemen. Veel dekens, incontinentie materiaal en medische 
hulpstukken, zoals looprekjes, krukken, rollators en spullen voor de school. Alles stond klaar! 
Hoofddoel van de reis was het uitdelen van de voedselpakketten bij alle inwoners van de drie 
dorpen. Dit had normaal in oktober al zullen gebeuren. De mensen keken er al een halfjaar naar uit! 
 
En toen kwam het virus. Eerst leek het of het reizen nog wel mogelijk was. Maar in de loop van de 
veertien dagen  voor de reis werd steeds meer duidelijk dat het uitgesloten was. Ook vanuit 
Roemenië waarschuwde Arpad ons al dat het grensverkeer steeds moeilijker werd. Ook de scholen 
werden in Roemenië al vroeg gesloten. Het besluit viel: we gaan niet! 
 
Maar wat te doen met de pakketten? Suzi had de produkten al besteld bij de groothandel en die 
werden in de week voor 21 maart afgeleverd, zodat wij ze konden uitdelen.  
Zo’n pakket, ter waarde van 15 euro, bestaat uit: suiker, olie, meel, rijst (macaroni was daar al 
uitverkocht), een grote salami, leverpastei, 2 plakken chocolade, waspoeder, shampoo en 
afwasmiddel. 
 
Suzi stelde voor ze een maand te laten staan. Wellicht zouden wij toch nog kunnen komen.  Dit 
betwijfelden wij zeer en hebben Suzi gevraagd of zij een mogelijkheid zag het zelf te doen. 
Suzi, kordaat als altijd, heeft onmiddellijk een aantal mensen geronseld om te helpen’ 
Op de dag dat ’s morgens de vrachtwagen kwam afleveren stonden 10 mensen klaar om alles in te 
pakken en weg te brengen. Terwijl in Copand de pakketten werden bezorgd,  werden die voor Stina 
ingepakt en zo verder. Alles moest buiten gebeuren, want in het gemeenschapshuis mogen geen 
mensen meer bij elkaar komen.  Gelukkig was het mooi weer. U ziet dat ook op de foto’s. 
Op één dag werden op 300 adressen voedselpakketten bezorgd met de welgemeende goede wensen 
van de gemeenteleden van de PGH uit Harderwijk. Van U dus! 
 
Wij zijn Suzi, Arpad en de dominee en zijn vrouw (Tamás en Éva) en al hun medewerkers zeer 
dankbaar dat zij dat voor ons hebben kunnen doen.  
 
Henk Venema, penningmeester Werkgroep Dresden-Roemenië. 



Suzi meldde ons nog dat de dankbaarheid van de dorpelingen zeer groot was. Juist in deze moeilijke 
tijd, waarin in Roemenië alle levensmiddelen steeds duurder en schaarser worden, was de hulp meer 
dan welkom . 
 

 
 

 


