Door dee Stichting Kaarmel International gereaaliseerd:

Oude ziekenhuisbeddeen van Ariens‐Zorgpalet, nieuw in Roemenië

R
Renovatie
interieur 200 jaar oude kerk in Culpiu, Roemenië
R

Psalm 51 : 19
mand die weeet dat hij niett zonder U ka
an.
Het werkelijke offfer waarop u wacht is een aan u oveergegeven geeest van iem
e hart dat geheel
g
en al weet dat U d
de enige ben
nt die helpen
n kan, zulke mensen
m
stuurrt U nooit weeg, mijn God
d.
En een
RMELNIEUWSS
KAR
ens een maaand van organiseren en overleg
o
is hett weer geluktt, dankzij het enthousiassme en inzet van onze
Tijde
trou
uwe vrijwilliggers, zeven vrrachtwagenccombinaties naar 16 projjecten in Roe
emenië te sturen. Het ko
oste wat moeeite
dit keer
k
om alle vergunningeen op tijd klaaar te hebben
n, maar op 30
3 april vertrok het konvo
ooi. Het was goed reisweeer,
de eerste
e
dag do
oor Oostenrijk en Hongarije hadden we
w veel regeen, de tempe
eratuur daald
de, niet de sttemming ond
der
de chauffeurs,
c
d
die was geweeldig; maandag waren er enkele vrach
htauto’s op de plaats van bestemming en kondeen
worden gelost in
n de stromen
nde regen. De
D mensen in
n Roemenië waren
w
erg blij met deze regen
r
na een
n periode van
n
ogte, dit wass goed voor de
d landbouw
w en de gewaassen. Overal werden onze mensen met
m grote gastvrijheid en
n
droo
dankkbaarheid on
ntvangen. Bijjzonder onder de indrukk waren de ch
hauffeurs van het verdrie
et van ds. Fo
odor Lajos, diie in
een half jaar zijn
n vrouw en zijn oudste zo
oon van 36 jaaar verloor, beiden
b
getro
offen door ee
en hartinfarcct.
Gaat de zon van on
ns geluk
Plotseling schuil in heet oosten
n zelf , o trou
uwe Heer,
Kom dan
Om on
ns hart te tro
oosten.
et volgende kontaktblad meer nieuw
ws over het vervolg
v
van d
de reis en de projekten.
In he
d moment is er al weer een volgend
de vrachtauto vol met zieekenhuisbed
dden, matrasssen en mediische
Op dit
hulp
pmiddelen veertrokken naaar de Oekraïïne.
oor uw gebed en uw gaven.
Harttelijk dank vo
erbondenheid,
In ve
Karm
mel Internatiional
SO
OLI DEO GLOR
RIA

