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Inhoudsopgave:  

-Voorwoord 

-Activiteiten 

-Teamleden 

-Weekprogramma 

-Publiciteit van de stichting 

-Interne organisatie  

-Externe contacten 

 

 Voorwoord 

Ook dit jaar hebben we weer hulp mogen bieden in de Oekraïne en in Roemenië. 

We zijn dankbaar dat we een grote groep vrijwilligers tot onze beschikking hebben. 

In Nederland wordt door een grote groep vrijwilligers ingezameld en geholpen. Ook zijn wij blij met 

de continue inzet van vrijwilligers binnen kringloop de Graanschuur. De opbrengst wordt gebruikt 

voor projecten in Roemenië en Oekraïne. Daarnaast zijn we blij met de vele vrijwilligers die 

verbonden zijn aan de projecten in het buitenland. 

 Activiteiten. 

Ook dit jaar hebben we weer ingezet op de volgende drie pijlers: Evangelisatie, Hulpverlening en 

Ontwikkeling. Wij geloven dat deze drie pijlers bijdragen aan een complete ontwikkeling van onze 

medemensen. Humanitaire hulp wordt er geboden aan weduwen en wezen en gehandicapten. 

Verder aan mensen die op of onder de armoedegrens liggen. Hoe we dit doen kunt u lezen in ons 

visiedocument. We concluderen verder dat het aantal humanitaire transporten toegenomen zijn van 

negen transporten naar 12 transporten en hopen dat dit doorzet. Deels is er voor gekozen 

humanitaire hulp af te bouwen en meer in te zetten op preventie en onderwijs. 

Hieronder het overzicht van de activiteiten, 

Oekraïne. 

We ondersteunen in het noordwesten projecten in de plaats Lutsk. Onder leiding van Sergey en Iryna 

wordt er hulp geboden aan kansarme tieners en onder daklozen en verslaafde jongeren. Hieruit is 

een kerk ontstaan geheten WE-PLUS wat betekent, wij, plus de hulp en de kracht van Jezus. Het is 

een dynamische kerk en ook de groep die hieruit is ontstaan is gepassioneerd en helpt een 

kindertehuis die men wekelijks bezoekt en seniorenhuizen en ziekenhuizen. 



Wij ondersteunen deze projecten door het zenden van hulpgoederen. 

Roemenië, 

In het westen in de plaats Arad  helpen wij onder leiding van Florica Bozian 68 zigeunergezinnen. Zij 

worden geholpen met onderwijs en het sturen van hulpgoederen. Zij hebben daarnaast ook mee 

gedaan aan de kerstpakketten actie en 68 families iets extra kunnen geven 

In het oosten in de plaats en provincie Vaslui helpen wij onder leiding van Nelu en Coca Profire 

veertien dorpen en de plaats Vaslui. Wij ondersteunen hen in het geven van onderwijs, renovatie van 

huizen en het sturen van hulpgoederen. Zij konden met de kerst 200 families een mooi kerstpakket 

overhandigen dankzij de acties in Nederland. Vooral in het dorp Racovita is een mooi werk 

begonnen. (Zie website verslag) 

In het noordoosten ligt de plaats Botosani. Onder leiding van Christi en Alina helpen wij daar de 

bevolking. Dit doen wij samen met andere partners. Tevens zijn Christi en Alina hoofd van het 

kindertehuis Casa Ioana. Wij helpen dit huis sinds 2006 in de vorm van financiën en het zenden van 

(renovatie) groepen. Ook hebben wij sinds 2009 de winkel in tweedehands kleding opgericht,  Mic Si 

Mare (klein en groot) De opbrengst is voor de helft voor Casa Ioana en de andere voor de projecten 

van Immanuel. 

In het midden van Roemenië ligt het centrum van het werk, in de plaats Solovastru. Daar hebben we 

een team samengesteld die we even willen voorstellen: 

 Teamleden, 

Petru Preda, bezoekt mensen en assisteert met homegroups en vrouwenprogramma en helpt 

Piatrass (Roemeen) 

Ramona Panga, vertaalt, helpt mee met 4You (tienerwerk) en is assistent op kantoor. (Roemeense) 

Fred Renkema, verzorgt homegroups, bezoekt families, verleent pastoraat en doet veldwerk. 

Jitske Renkema, doet kantoorwerk, is verantwoordelijk voor het 4You programma en het 

maatjesproject. 

Dodo, bijbelleraar uit de Vineyard kerk dient bij de huiskringen 

Liz, eveneens uit de Vineyard kerk geeft leiding aan het kinderwerk. 

Klara Bus, traint het team en mensen daarbuiten met onderwijs, verzorgd preventielessen bij het 

vrouwenprogramma, called by name en zet zich in voor Piatrass. 

Roelof Bus, zet zich naast het veldwerk in als directie van Immanuel in Roemenië, Oekraïne en 

Nederland en traint daarnaast mensen en diaconies. 

In november 2013 zijn Roelof en Klara na een periode van ruim vijf jaar werken en wonen 

teruggekeerd naar Nederland. Zij blijven zich voor de projecten inzetten en zullen met regelmaat in 

Roemenië en de Oekraïne zijn voor het geven van onderwijs en andere zaken. In Nederland 

stimuleren zij het pr-werk. 



Ook Solovastru mocht in de vorm van kerstpakketten iets extra bijdragen. Er werden 240 pakketten 

verspreid. 

Hieronder volgt een weekoverzicht van het team in Solovastru: 

Maandag: 

Gebed/studie 

Pakketten maken  

Solovastru (een combinatie van pakketten en huisbezoeken) 

Kantoorwerkzaamheden 

 

Dinsdag:  

Gebed/ studie 

Pakketten Piatrass  

Praktische zaken 

Kantoorwerkzaamheden 

 

Woensdag:  

Praktische zaken/extra bezoeken/counseling 

Vanaf 17.00 -21.30 Bijbelstudie 

19.00h 4You tienerprogramma 

 

Donderdag: 

Counseling tijd  

Kantoorwerkzaamheden 

Voorbereiding kinderprogramma 

Kinderprogramma 

 

Vrijdag: 

 Voorbereiding nieuwe week en 1x per maand Ellel cursus 



 

Dan nog iets over de stichting. 

 

Publiciteit van de stichting. 

Dit gebeurt door middel van de nieuwsbrief die 4x per jaar uitkomt en het onderhouden van 

contacten door het sturen van informatie en telefonisch onderhoud. We zullen steeds meer digitaal 

de informatie delen en verspreiden van het werk van de stichting en de website 

www.immanuelhoogezand.nl is voor ons werk dan ook van grote betekenis. 

 

Interne organisatie, 

Wij beschikken over een bestuur van vijf personen. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en een 

penningmeester en twee leden met een algemene portefeuille. We beschikken over een 

huishoudelijk reglement en een directiestatuut. Verder wordt gewerkt volgens “ beginselen van 

behoorlijk bestuur” of good governance. Passend bij de ANBI status. Jaarlijks wordt een jaarrekening 

opgemaakt en elke maand beschikken wij over maandrapportages, waarmee de financien in control 

zijn. 

De directie wordt gevormd door Roelof en Klara Bus. Zoals al vermeld worden wij ondersteund door 

een grote groep vrijwilligers. Hun inzet is hartverwarmend. Het vinden van gemotiveerde vrijwilligers 

is belangrijk voor de stichting. In het bijzonder gaat onze dank ook uit naar de donateurs en 

stichtingen die fondsen ter beschikking hebben gesteld in 2015. Zij maken het werk van de stichting 

mede mogelijk. 

 

Externe contacten, 

Wij werken in Nederland samen met andere partners en kerken. Dit doen wij ook in het buitenland. 

Wij zien de kracht van een goed netwerk en streven er naar dit uit te breiden. Belangrijke 

strategische partners zijn de Vineyard Church in Reghin, St. Dorkas, St. Gain, Ellel ministries, en de 

samenwerking met voorgangers in Reghin. 

 

Tot slot, 

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar ons Visiedocument, anbi status en andere 

documenten. 

 

http://www.immanuelhoogezand.nl/

