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AGENDA
• Opening met schriftlezing + gebed
• De reis naar Roemenië: wie, hoe, wat, waar en wanneer?
• De kosten
• Vragen
• Sluiting

> 1.600
KILOMETER

20-25
DEELNEMERS



LEZING + GEBED



DEUTERONOMIUM 10: 17-22



KORTE 
UITLEG



LAMMERT EN ELSANNE

JACOLIEN

BETTINA

DANNY EN TABITHA
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DESTINATION 
ORADEA

12 kilometer over de Hongaarse grens
Hongaars sprekend

Ongeveer 207.000 inwoners

2018

LAATSTE REIS...

In 2018 vond de laatste reis 
naar Roemenië plaats, 

richting Osorhei en Paleu.

2020

GECANCELD...

De geplande reis kon helaas 
niet doorgaan als gevolg van 

Corona...

2023

WE KUNNEN WEER!

Ds. Visky heeft een nieuwe 
gemeente in Oradea en ziet 

enorm naar ons uit!



REISDATA

2023

JONGERENREIS ROEMENIË

We hopen te vertrekken op 20, 21 of 22 juli en hopen dan op 1, 2 of 3 
augustus weer terug te zijn. 



DE 
WERKELIJKHEID

Stad met 2 gezichten



01

VBK

We organiseren een 
onvergetelijke week 
voor de Roemeense 

(Roma-)kinderen!

02

KLUSSEN

We voeren (kleine) 
klusjes uit bij de kerk en 

bij mensen thuis!

03

GRANNY PROJECT

We bezoeken oude 
mensen met 

voedselpakketten, 
praten met hen en 

voeren kleine klusjes bij 
hen uit!

TO DO
De reis zal een combinatie worden van hard 
werken, gezelligheid, genieten van en met elkaar 
en leuke ontspannende activiteiten!



Aan het programma wordt nog hard gewerkt en in
de komende maanden zal dit steeds duidelijker
worden en uiteraard word je daarvan dan tijdig op
de hoogte gebracht. Wat in elk geval gaat
gebeuren:

Klussen, VBK en Granny Project

Lekker eten en drinken in een gezellige sfeer

Samen zingen, Bijbelstudie en spelletjes doen

Voldoende tijd voor ontspanning (zwemmen etc.)



CE-HOUSE

Sándor (de directeur van het CE-House)
is zeer gastvrij en spreekt goed
Nederlands. Hij ziet naar ons uit!

FAMILIE VISKY

De familie Visky heeft gastvrijheid zeer
hoog in het vaandel staan. Het zal ons
daar aan niets ontbreken!

GEZELLIG!

NEDERLANDS SPREKEND!
ZEER GASTVRIJ

HEERLIJK ETEN

VERBLIJF
We verblijven in Oradea bij het 

CE-House en ook bij Ds. en 
Andrea Visky kunnen een aantal 
mensen slapen. Bij hen eten we 

ook regelmatig.



VLIEGREIS + 
OVERNACHTINGEN

Reiskosten en 
overnachtingen zijn 

inbegrepen in de prijs. 

ETEN EN DRINKEN

De vrouw van Ds. Visky 
kan fantastisch koken. 
Daarnaast zullen we 

enkele keren uit eten 
gaan. Het komt je aan 

niets tekort!

ALL-IN PRIJS

De vliegreis, de 
overnachtingen en de 

kosten voor de 
gezamenlijke maaltijden 

zijn inbegrepen! 

CADEAUTJES

Als je tijdens de reis een 
leuk aandenken wilt 
kopen, of cadeautjes 

voor thuis, dan betaal je 
die uiteraard zelf.

DE KOSTEN
In de afgelopen jaren zijn de prijzen van vervoer, eten, drinken, 

en eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken hard gestegen. 
Maar de prijs van de Roemeniëreis stijgt niet mee!

INBEGREPEN! INBEGREPEN!

€ 495
VOOR EIGEN REKENING



VOORBEREIDING

We gaan natuurlijk niet onvoorbereid
op pad. Voorafgaande onze reis zullen
we nog enkele bijeenkomsten
hebben om meer uitleg te geven en
elkaar alvast beter te leren kennen

SPONSORING
HELP JE MEE?

We gaan vooraf verschillende
sponsoracties doen om zoveel
mogelijk geld op te halen, wat we in
Roemenië willen gebruiken voor het
klussen, voor voedselpakketten etc.

ONTBIJTACTIE

Op de zaterdag voor 
Moederdag (D.V. 13 mei) gaan 
we ontbijtjes verkopen in heel 
Genemuiden!

TWEEDE GROTE ACTIE

We denken samen nog na 
over een mooie tweede actie 
om zoveel mogelijk 
sponsorgeld bij elkaar te 
kunnen verdienen voor onze 
missie!

UITZWAAI BARBECUE

Vlak voor we vertrekken 
organiseren we een BBQ, voor 
familie, vrienden, bekenden 
en gemeenteleden, met 
natuurlijk ook als doel extra 
sponsorgeld te verdienen!

GEZELLIG!

€€€€€

LEKKER!



Volg ons op Instagram, Facebook (dat mogen je
ouders ook doen...), via het Kerkblad, de Kerk app
(jaja...) en waar je dan ook maar berichten voorbij
ziet komen. En tag, like en share het!

https://www.instagram.com/jongerenreisroemenie/

roemeniereis@outlook.com

06-21194337 (Tabitha)

https://www.facebook.com/roemeniereisgenemuiden



We hebben een aanmeldformulier gemaakt, waarmee 
jij je kunt aanmelden voor deze onvergetelijke reis.. Let 

op: wacht niet te lang met aanmelden. Dit kan tot 
uiterlijk 31 januari 2023, maar vol = vol. Op 1 februari 

boeken we namelijk de vliegtickets!

01

ERVARING

Deze reis biedt je een 
unieke ervaring om 

letterlijk over je grens te 
kijken!

02

VERBINDING

Na deze reis heb je 
vrienden voor het leven 

gemaakt. Binnen de 
groep en in Roemenië!

03

ONVERGETELIJK

Het is een onvergetelijke 
ervaring om jezelf te 

geven voor anderen, die 
dit hard nodig hebben!

AANMELDEN



VRAGEN?



SLUITING
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