
Verandering 
is mogelijk

Gipsy Mission
Verandering is mogelijk.
Dorpjes waar eens krotten stonden. Boeren waar eens

dronkaards en dieven waren.Verandering doet verande-

ren. Ook de mentaliteit van de Roemeense bevolking is

aan het veranderen bij het zien van verandering.

Hulp bieden is geen eenrichtingsverkeer. Het werk onder

de zigeuners geeft veel terug. Inzicht in ons eigen

bestaan, vreugde in het geloof, dankbaarheid in het

werk van onze God die ook ons verandert bij het zien van

de blijdschap in het geloof van zigeuner christenen.

Er moet nog veel gebeuren. Vele handen zijn nodig.

Veel geld om deze mensen een glimlach te geven.

Kindereneen goed dak boven het hoofd te geven,

stromend water, eten, onderwijs.....een menswaardig

bestaan.

Verandering is mogelijk.

Gipsy Mission
N e d e r l a n d

Doel: “Zending en ondersteuning in gebed 

en daad van de projecten onder zigeuners in

Oost-Europa.

Niet van afstand, maar van dicht bij.

Veranderen tussen en met de mensen.”

Contactpers.: ds. Ton v.d. Wekken

acvanderwekken@casema.nl
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Verandering is mogelijk.
Oost-Europa anno 2006. Honger, mensonwaardige 

leef omstandigheden, schamele behuizing. Armoede

op reisafstand.

Een bevolkingsgroep wordt aan hun lot overgelaten.

Zigeuners. Autoriteiten en de plaatselijke bevolking kijken

niet naar ze om. Met name in het arme Roemenië heeft

deze groep het extra zwaar. Geen werk, geen huis, geen

eten, geen toekomst.

Uitzichtloos. En dan blijkt dat verandering mogelijk is.

God is dichtbij. In de harten van mensen. Mensen trekken

zich het lot van mensen aan en gaan aan de slag.

Verandering is mogelijk.

De Gipsy Church, opgericht door o.a. pastor Imre Koszta,

brengt het woord van God onder de zigeuners en reikt

hun de helpende hand, door concreet werk te maken

van hun leefsituatie. Uitgangspunt is dat de zigeuners

zelf aan de slag moeten. Samen met hen wordt gewerkt

aan betere huisvesting, hygiëne, scholing, etc.

Verandering is mogelijk. In de afgelopen decennenia

weet de Gipsy Church de leefomstandigheden dorp

voor dorp te verbeteren. Veel en moeizaam werk, maar

ook dankbaar als je de resultaten ziet.

Ook vanuit de Nederlandse kerken wordt het werk van

De Gipsy Church gesteund. Stichting Gipsy Mission

Nederland steunt natuurlijk met geld, middelen en

advies, maar in de eerste plaats door gebed, steun en

theologisch onderricht.

Verandering is mogelijk.
Vorig jaar is het dorpje Târgusor door Gipsy Mission als

project ondersteund. 17 Huisjes, een kerkje, waterleiding

en elektriciteit waren de doelstelling. Een mensonterende

krottenwijk in een jaar tijd veranderd in een dorpje.

In onze ogen nog steeds arm, maar toch… 

Verandering is mogelijk.

En zoals Târgusor zijn er vele dorpen aan te wijzen,

waar verandering mogelijk is gemaakt. Een kans om

een leven op te bouwen.

De Gipsy Church, een kerk van en voor zigeuners.

Ze heeft veel initiatieven om mensen te helpen.

Er wordt onder andere een bakkerij gerund en zijn 

er diverse landbouw projecten.

Er wordt hard gewerkt. Broden uitgedeeld 

waar honger is, kleding waar nodig,

zaailingen om het land te bewerken.

Met hoop, geloof en liefde wordt 

er gewerkt. Met het woord,

gebed en vooral met muziek,

zigeuner muziek.

Ook wij kunnen verandering 

mogelijk maken. Diverse broeders 

en zusters hebben het al aan 

de lijve meegemaakt. Handen 

uit de mouwen bij een project 

in Roemenië.


