


Een Roemeen die een Bed & Breakfast begint in zijn stad Gura Humorului 
(Gura), een stel Nederlanders dat betrokken raakt bij de afbouw ervan, en zo 
samen vervolgens in staat raken om onderdak te gaan bieden aan een grote 
Vakantie Bijbel Club in diezelfde stad. In een half tijd speelde zich dit
allemaal af, en het is in die tijd ‘Missie Gura’ gaan heten... 
Dit foldertje is veel te klein om alle wonderen die gebeuren te beschrijven. 
Want Gods zegen omgeeft deze missie volop. Raak ook betrokken!

‘Bed & Breakfast Dumbrava’ biedt straks plek aan het 
gehele Nederlandse VBC-team én aan alle kinderen en 
tieners die ‘s middags naar de VBC-programma’s gaan 
komen. Cézar. Mariana en hun 2 kinderen zijn ons
      gastgezin. Meer weten over deze B&B?
     Ga naar  www.bbdumbrava.com



Toen Paul & Daphne in de zomer 2016 
de mensen en hun stad ontmoetten, 
trof hen niet alleen de materiële nood, 
maar ook de geestelijke ‘leegte’. Bij 
hun vertrek verzuchtten ze dat de B&B 
beter een geestelijk onderdak voor de 
lokale bevolking zou kunnen gaan wor-
den. Eigenaar Cézar zet nu zijn deuren 
wagenwijd open voor naar verwach-
ting meer dan 100 kinderen die een 
week lang over Gods liefde gaan horen 
door middel van spel, verhalen, werkjes 
en muziek; Missie Gura start nu op!



In Gura (Humorului) wonen ongeveer 17.000 mensen. De oudere generatie leed 
ernstig onder het regime van Ceausescu en dat is nog altijd te merken.
De huidige generatie heeft soms meerdere (buitenlandse) banen om rond te
komen. De prijzen stijgen ‘Europees’ maar een gemiddeld inkomen is nog altijd
ca. 390 euro per maand. Veel Roemenen raken in het buitenland bovendien
ongewild verstrikt in sluwe criminele netwerken.

Geestelijk gezien is het land ook nog in ontwikkeling; de verzuiling van de kerken 
is er sterk en bovendien is de maatschappij doortrokken met occultisme en corrup-
tie. In deze cultuur groeit een nieuwe generatie op die we willen bereiken met de 
goedheid en de liefde van God. We willen ze door middel van deze  VBC een start-
punt in hun leven meegeven dat zich kenmerkt door Gods zegen en vrede; met alle 
goede gevolgen voor dit mooie volk in de toekomst!

Omdat we die zegen en vrede graag 
verder uitgewerkt willen zien ná onze 
VBC-week, is er contact gelegd met 
een kleine Baptisten-gemeente in 
Gura. Pastor Viorel Bujorean ontving 
ons zeer hartelijk en hij draagt straks 
zorg voor een Engels-sprekend Roe-
meens team (vertaling),  toerusting, 
gesprekken met VBC-ouders die mee 
komen én nazorg waar nodig. Enorm 
belangrijk. We blijven deze gemeente 
ook na ons vertrek  vanuit Nederland 
ondersteunen en bemoedigen.



Wat is er concreet te zeggen over de 
komende Roemeense VBC?
> De datum: 24 t/m 28 juli 2017. 
> Het team: we gaan met 25 mensen 
naar Gura, waaronder een groep
jongeren van ‘X-tend’ uit Almere.
> De kosten voor teamleden:
die bedragen 600 euro, all inclusive.
> De kosten VBC + overigen: die zijn
begroot op ca. 3.000 euro.
> Op de achterpagina ons verzoek
om gebed en financiële steun: graag!
> Op www.missiegura.nl lees je meer 
over de achtergronden en de details 
van deze bijzondere missie. 

De mensen van Missie Gura nog
even voorstellen?

Thessa van den
Hardenberg

Kernteam,  VBC

Lydia Bakker
Secret ar is  s t icht ing ,

Kernteam,  VBC

Daphne Wolters
Kernteam

Prakt ische zaken

Paul Wolters
Voorz i t ter  s t icht ing ,

Kernteam,  toerust ing

Remco Sl i jkhuis
Penningmeester  s t icht ing ,

thu is f ront

Gura Humorului
Voor de promotie van de VBC wordt
contact gelegd met de scholen en
komen er flyers; bovendien gaat de
lokale radio aandacht besteden aan de 
VBC in de vorm van een interview met 
‘onze’ pastor! 
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HET EVANGELIE BRENGEN AAN DE
ROEMEENSE KINDEREN: HELP MEE!

Doneren aan de VBC in Gura
Je kunt ons helpen door te doneren aan de VBC. Om deze mogelijk te maken

hebben we financiële ondersteuning nodig. Je kunt een gift storten op
onderstaand rekeningnummer.

NL15 INGB 0007 7030 05    t.n.v. Stichting Missie Gura   o.v.v. VBC 2017
Als je een specifiek VBC-doel voor je donatie hebt, vermeld dit dan even

in de omschrijving. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op:

Bidden voor de VBC in Gura
Zoals je net hebt gelezen kampt de stad met materiële en

geestelijke armoede, met occultisme en corruptie; bovendien zijn er de
vooroordelen uit het westen waar men mee worstelt.

Gods licht dáár brengen moet omgeven zijn met gebed. Bid jij ook mee?

www.missiegura.nl
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Help je ook mee?


