
Lieve vrienden en familie, 

 

De vakantie is weer voorbij, wat is die tijd omgevlogen. Dus hier weer een nieuwsbrief met alle 

nieuwtjes... want wat is er toch weer veel gebeurd de afgelopen maanden.   

De afgelopen maanden waren als een achtbaan. We zijn jullie enorm dankbaar voor jullie steun in 

deze toch best pittige tijd.  

Een tijd van lockdown in Roemenie: als we de straat op wilde gaan moesten we papieren invullen. 

Zelfs voor het uitlaten van de hond. Nu is het weer vrijer en rustiger kwa regels, maar nog steeds zijn 

er dingen dicht en mag je niet meer onbeperkt bij elkaar komen. De school was een van de eerste 

dingen die sloot in maart dus de jongens hebben al meer dan een half jaar “vakantie”. 

Ook het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Boaz zijn vader in een tijd dat we niet naar 

Nederland konden reizen vanwege covid-19 was ontzettend verdrietig. We heen geprobeerd een 

weg hierin te vinden er zo goed mogelijk mee om te gaan, ook voor de jongens, binnen wat mogelijk 

was. Eind juni is Boaz even 5 dagen op en neer gegaan naar Nederland om zijn moeder te kunnen 

steunen en om naar het graf te gaan om het zelf ook beter een plekje te kunnen geven. 

Sandra heeft de afgelopen tijd kwa gezondheid wat problemen gehad. Het was moeilijk om daar hier 

hulp in te vinden. Het roemeense zorgsysteem is niet zo goed als dat we in Nederland gewent zijn, en 

zeker tijdens de corona tijd is het nog moeilijker om de zorg te krijgen die je nodig hebt. 

Daniel en Michael die al sinds februari niet meer naar school toe mochten, hebben ook een pittige 

tijd gehad. In mei begonnen ze met zoom lessen, maar dat werkte bijna niet vanwege de slechte 

internet verbinding. Het is moeilijk om bij te blijven en niet achter te lopen als je zelf moet studeren 

in een andere taal. Ook wij hadden moeite hun hier voldoende mee te helpen. We kregen te horen 

dat Michael in het nieuwe school seizoen 2 weken school zou krijgen en dan 2 weken zoom les. Dus 

na meer dan een half jaar nog steeds niet gewoon terug de schoolbanken in kon gaan. Ze zijn hier 

zelfs weer bezig dat als de corona cijfers zo blijven stijgen dat de scholen weer dicht moeten.... 

Ook sociaal was het pittig voor de jongens. Michael heeft bijvoorbeeld toen je na 3 maanden 

lockdown weer mensen mocht zien, geprobeerd om met zijn klasgenootjes af te spreken, maar de 

ouders van deze kinderen wilde niet dat ze afspraken, omdat wij net buiten de stad woonde of om 

andere redenen in hun situatie. Dus sociaal was het ook lastig voor ze om onder de kinderen te 

blijven. Gelukkig hadden we wel nog ons team en vrienden om ons heen, maar het was wel heel 

anders dan normaal.  

Dit alles en nog andere redenen gaf ons veel om over na te denken. Begin augustus zijn we als gezin 

naar Nederland gevlogen. De bedoeling was om 2 weken in Nederland te zijn voor familie en 

vrienden te bezoeken en daarna 2 weken lekker er op uit te trekken als gezin. Helaas heeft ook hier 

covid-19 roet in het eten gegooid en zijn we niet echt op vakantie kunnen gaan. Maar in de tijd dat 

we in Nederland waren zijn we over een aantal dingen goed gaan nadenken als gezin. Nadenken over 

de dingen als; 



1. ) Gaat het nog goed met de jongens daar en met hun ontwikkeling? Met name Daniel heeft het al 

een langere tijd steeds moeilijker. Begon meer heimwee te krijgen en het gemis van nederlandse 

familie en vrienden groeide. En ook school brengt veel spanning voor hem omhoog. Hij werd steeds 

stiller. En Michael word echt een tiener, super leuk om hem zo te zien ontwikkelen. Hij voelt zich wel 

nog steeds thuis hier, alleen sociaal liep hij er meer en meer tegenaan dat hier geen nederlandse 

jongeren zijn. Hoe groter hij word hoe groter ook dat gemis word. Dus toen groeide ook de vraag, 

kunnen we de kids nog aanbieden wat ze nodig hebben in Roemenie? Dingen zoals school / 

opleiding, sport clubjes, muziekles, tiener groep, enz, enz.  

2. ) We staan nu juist aan het begin van nieuwe plannen in Roemenie, waar we met zoveel 

enthousiasme naar uitkeken, en wat ook al steeds meer vorm begon te krijgen. Hoe mooi is het om 

mensen te kunnen helpen door jou eigen ervaring met God te delen. Dat stukje hoop brengen. 

Organisaties die wilde gaan samenwerken met ons. Uitnodigingen om te komen leren bij andere 

organisaties. En zo waren er nog wel meer dingen die er zo gaaf uitzagen. Maar is dat ook haalbaar 

als gezin met tieners en met de bijkomstige veranderingen door covid-19? 

Alles bij elkaar zijn we tot een conclusie gekomen dat we onze kids op dit moment in Roemenie niet 

dat kunnen geven wat ze nodig hebben. We geloven dat Nederland beter aansluit bij hun behoeftes. 

We hebben altijd gezegd dat familie boven ministrie gaat, dat dit onze eerste verantwoordelijkheid 

is, en hebben daarom ook besloten om na 5,5 mooie jaren terug te komen naar Nederland voor de 

komende jaren. De kinderen zijn op een tienerleeftijd aangekomen en dat is zo’n belangrijke fase in 

hun leven. 

We gaan Roemenie voor nu met heel veel pijn en verdriet loslaten, want wat hebben wij hier veel 

mogen geven dankzij al jullie steun door gebed en financien, en wat heeft het ons toch ontzettend 

veel terug gegeven! Het was echt een thuis, heel ver weg, en toch zo dichtbij. We hebben zoveel 

mooie mensen in ons hart mogen sluiten. De kerk was zo’n heerlijke plek, met zoveel mooie mensen. 

Maria, oh wat is het moeilijk haar los te moeten laten... We hebben zoveel levenslessen geleerd. Zo'n 

heftige en moeilijke dingen meegemaakt, en diepe persoonlijke processen die we aangegaan zijn. 

Wat heeft het ons toch veranderd. We hebben zoveel nieuwe kanten van God mogen leren kennen. 

En dan de manier van leven... back in time, met momenten die zo anders en zoveel heftiger zijn maar 

ook zo ontzettend mooi. De natuur, de bergen... wat word dat een gemis. En de dromen die je deels 

in een andere vorm meeneemt, want iedereen heeft een roeping op zijn leven waar je ook bent. 

Maar de timing en de vorm zullen er voor ons nu natuurlijk anders uit gaan zien. Roemenie zal altijd 

een hele speciale plaats in ons hart hebben, maar voor nu ervaren we heel veel rust dat dit de juiste 

weg voor ons gezin is voor dit moment.   

 

WAT BETEKENT HET VOOR NU….. 

Een reintergratie proces is niet zomaar iets. Je leeft even tussen 2 landen. Alles begint met een baan, 

na een baan kom je pas in aanmerking voor een huis. Zodra we een huis in Nederland hebben krijgt 

de verhuizing echt vorm. We hebben een opzeg termijn van 3 maanden voor ons huis in Roemenie. 

Dus dat geeft ons ook wat tijd om het vervoer van onze spullen enzo te regelen.  



Boaz heeft binnen 2 weken een baan kunnen krijgen bij de dag en nacht opvang van het Leger des 

Heils in Heerlen (op een wonderbaarlijke manier). Wat ook betekent dat hij weer terug naar school 

moet gaan. Dit alles is zo snel gegaan, op 1 oktober is hij al begonnen met werken. De woningbouw 

vraagt een loonstrook voordat je in aanmerking komt voor een huis. Dus we hopen dat we ergens in 

november een woning kunnen krijgen. Het positieve van de zoektocht naar een woning is dat we al 

9,5 jaar ingeschreven staan en dus heel erg hoog op de lijst staan bij de woningbouw. Sandra en de 

kids zijn op dit moment nog in Roemenie om het huis helemaal in te pakken en spullen weg te doen, 

afscheid te nemen en allerlei dingen te regelen. De bedoeling is dat zij ( als covid-19 het toelaat ) in 

de herfst vakantie terug naar Nederland komen, zodat de kids na de vakantie kunnen instromen op 

een Nederlandse school. 

We zijn jullie allemaal enorm dankbaar voor alle steun van de afgelopen jaren, maar we zijn er nog 

niet. We willen jullie allemaal vragen of jullie ons willen blijven sponsoren tot en met februari 2021. 

Waarom??? 

Omdat we de komende maanden met dubbele lasten te zitten. De huur in Roemenie, de verhuizing 

van een complete inboedel naar Nederland, aankleding van een nieuw huis. En boaz zal nog 2x naar 

Roemenie moeten gaan voor afscheid te nemen, voor nog wat klusjes in het huis te doen, en 

natuurlijk om in januari de huiszaken af te handelen. Al deze dingen kosten gewoon ontzettend veel 

geld en we zijn dankbaar voor alle steun. 

Lieve mensen nogmaals bedankt voor alles en hebben jullie vragen laat het ons rustig weten.  

Boaz, Sandra, Michael & Daniel Kerkmeester  

0649288098 / 0040757501444 

boazkerkmeester@hotmail.com 


