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Слава на Бога!  

Slava na Boga! Prijs God! - zoals de 

Bulgaarse Protestanten elkaar be-

groeten en ik u en jullie ook graag wil 

begroeten. 

 

Zoals op veel plaatsen in de wereld 
hebben we hier in Bulgarije ook te 
maken met alle gevolgen van het 
coronavirus. Toen ik hier in de zomer 
terugkeerde vanuit Nederland was 
de situatie redelijk onder controle. 
Het aantal besmettingen viel mee en 
afgezien van een mondkapjesplicht 
in publieke ruimten en een beperkte 
bezetting bij bijeenkomsten waren er 
weinig maatregelen. Het werk in de 
dorpen kon dus ook weer opgepakt 
worden, nadat het vanwege de lock-
down in het voorjaar een tijd stil ge-
legen had. Samen met mijn collega 
Natalia ging ik op pad naar de dor-

pen en hielden daar Bijbelstudies. 
Het was goed om de mensen daar 
weer te ontmoeten, samen de Bijbel 
te lezen en te bidden. We maakten 
plannen voor de verdere toerusting: 
regelmatige bijeenkomsten in enkele 
dorpen waarbij thema’s aan de orde 
zouden komen die voor de broeders 
en zusters belangrijk zijn of waar ze 
vragen over hebben, zoals rondom 
ziekte en genezing, het werk van de 
Heilige Geest, occultisme (dat in de 
regio een behoorlijk probleem is). 
Veel mensen zijn nog niet zo lang 
Christen en verlangen naar goed 
Bijbels onderwijs.   

Jammer genoeg liep alles anders 
dan gepland: eind september brak er 
corona uit in de dorpen en moesten 
we alle activiteiten staken. En sinds 
kort is er ook een uitbraak in de ker-
ken in de stad, ook in mijn eigen ge-

meente zijn heel veel mensen ziek, 
onder wie ook Natalia zelf. Ze is 
thuis met medicatie en het gaat re-
delijk goed. Enkele anderen liggen of 
lagen in het ziekenhuis en in een 
stadje hier in de buurt is een Roma-
pastor overleden. 

In deze zorgelijke situatie proberen 
we de mensen nabij te zijn door tele-
fonisch contact, veel gebed en 
nooodhulp, omdat de armoede ook 
toeneemt.  

De regering lijkt vooral druk met an-
dere zaken, namelijk met een 
machtsstrijd tussen de twee grootste 
partijen. Maandenlang waren er 
daarom in meerdere steden in het 
land, ook hier in Burgas, demonstra-
ties tegen de premier en tegen cor-
ruptie (zie de foto rechtsboven).    



 

Armoede 

Werkzaamheden 
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De kerk 100 jaar 

In september bestond mijn kerkelijke 
gemeente hier in Burgas 100 jaar. 
Deze gemeente is ook de eerste 
Protestantse kerk in de stad en van 
hieruit zijn er in de afgelopen eeuw 
gemeenten in heel het land gesticht. 
Niet alleen werd dus het jubileum 
van de plaatselijke kerk gevierd, 
maar ook van het landelijke kerkver-
band.  

Al bijna een jaar was men bezig met 
de voorbereidingen voor een grote 
jubileumdienst in Burgas met geno-
digden uit het hele land, feestelijke 
diensten in andere gemeenten, een 
conferentie en andere activiteiten 

waarbij men ook naar buiten wilde 
treden in bijvoorbeeld de media in 

de hoop om zo ook mensen buiten 
de kerk te bereiken met de bood-
schap van het Evangelie.  

Vanwege de coronasituatie moest 
het grootste deel van de plannen 
echter gecanceld worden. Wel werd 
er nog een dankdienst in de open-
lucht gehouden, met vertegenwoor-
digers van kerken uit het hele land. 
Hierin stond de dankbaarheid aan 
God centraal, dankbaarheid dat Hij 
de kerk bewaard had door de eeuw 
heen en zelfs uit had laten groeien 
tot een van de grootste Protestantse 
kerkgenootschappen in Bulgarije. 

Het is een moeilijk jaar voor veel 
mensen in deze regio. Velen leven 
van het toerisme en moeten in de 
zomer genoeg verdienen om in de 
winter rond te kunnen komen. Van-
wege alle reisbeperkingen en nega-
tieve reisadviezen kwamen er dit 
jaar veel minder buitenlandse toeris-
ten dan gewoonlijk. Met aanbiedin-
gen probeerde men nog wat meer 
Bulgaarse en Roemeense toeristen 
te trekken, maar al met al kwamen 
er zo’n 60% minder toeristen dan 
gewoonlijk. Veel mensen in de dor-

pen, die vaak losse seizoencontrac-
ten hebben, hadden 
dit jaar daardoor veel 
minder werk. En wie 
ziek werd 
(bijvoorbeeld door 
corona) had dubbel 
pech: geen inkomen, 
maar wel medische 
kosten. De zomer 
doorkomen was voor 
velen al moeilijk, spa-
ren voor de winter 
vrijwel onmogelijk.  

Er zijn momenteel veel schrijnende 
situaties. Heel blij zijn we 
daarom ook met de nood-
hulp die Nederlandse ge-
meenten via de GZB ge-
ven. Daarmee konden we 
in de zomer en ook nu 
weer levensmiddelen en 
medicijnen kopen voor de 
mensen.  Wilt u hier ook 
aan bijdragen, neemt u 
dan contact op met de 
GZB. 

Net als veel andere mensen werk ik 
momenteel volledig thuis. Dat vraagt 
natuurlijk ook om een creatieve aan-
passing van mijn gebruikelijke werk-
zaamheden. 

De taalstudie kan gelukkig gewoon 
doorgaan. Ik probeer nu vooral veel 
te lezen om zo mijn woordenschat te 
vergroten en het helpt me ook om 
de grammatica en de zinsopbouw 
beter te leren. Ook zijn er voldoende 
online lesmogelijkheden. 

Regelmatig heb ik overleg met Nata-
lia en met de GZB over het werk in 
de dorpen en hoe we dit op een 
goede manier kunnen vormgeven zo 
gauw er mogelijkheden zijn om de 
activiteiten daar weer op te pakken. 
Hiervoor kan ik ook al dingen voor-
bereiden, zoals het maken van Bij-
belstudies en lessen voor de toerus-
ting. Ook nu wordt er natuurlijk con-
tact onderhouden met de dorpen. 
Met Natalia als centraal punt houdt 
men elkaar telefonisch op de hoogte 

van het wel en wee en wordt er veel 
voor elkaar gebeden.   

Ook ben ik bezig met een onderzoek 
naar welke kerken en kerkelijke or-
ganisaties er verder nog zijn in Bul-
garije. De Protestantse kerken zijn 
vaak klein en weten soms ook niet 
van elkaars bestaan. Meer contac-
ten kan helpen om van elkaar te le-
ren, materiaal op het gebied van 
toerusting of jongerenwerk uit te wis-
selen en misschien samen dingen te 
organiseren.    



Gebedspunten 

Bulgaars weetje 
Wie van vogels en katten houdt kan 

in Burgas zijn hart ophalen. 

Burgas ligt op een van de grootste 

vogeltrekroutes van Europa. Zowel 

in het voorjaar als de herfst komen 

er hier ontelbare (bijzondere) vogels 

langs op weg naar of terug uit Afrika. 

Uit heel Europa komen mensen hier-

heen om een paar dagen te genie-

ten van de vele soorten die er te 

zien zijn. Soms ga ik zelf ook naar 

een van de gebieden aan de rand 

van de stad waar de vogels goed te 

zien zijn. Maar ook thuis heb ik niet 

te klagen: regelmatig zie ik vanuit 

mijn keukenraam pelikanen langs 

vliegen.  

 

Het park aan zee is naast vogels vol 

met zwerfkatten, maar ook overal in 

het centrum kom je ze tegen, vooral 

bij de restaurants. Mensen hier zijn 

dol op ze: regelmatig zie ik mensen 

op een bankje zitten met zakken 

brokjes  om de katten te voeren. De 

meeste katten zien er dus gezond 

en stevig uit, al moeten ze in de 

openlucht overnachten.  

 

Corona in Bulgarije 

Op papier valt het aantal besmettin-
gen in Bulgarije al een tijdlang mee 
vergeleken met veel andere landen 
in Europa, al was er de laatste tijd 
wel een duidelijke, snel stijgende lijn 
te zien.  

Een verklaring voor de lage cijfers is 
dat mensen hier 60 euro moeten 
betalen voor een test. Op een sala-
ris van 250-600 euro is dat natuurlijk 
een enorm bedrag. De meeste men-
sen die ik ken die ziek zijn, hebben 
zich daarom ook niet laten testen. 

Uit een onderzoek van een paar we-
ken geleden bleek dat veel mensen 
hier banger zijn voor de economi-
sche schade dan voor de ziekte, wat 

verklaarbaar is gezien de slechte 
sociale voorzieningen. Niet werken, 
betekent geen inkomen. Uitkeringen 
zijn er wel, maar die zijn laag en ve-
len hebben er sowieso geen recht 
op.   

Men ging lang nonchalant om met 
de paar maatregelen die er waren 
en ook de regering wees nauwelijks 
op de urgentie daarvan. Alleen art-
sen trokken regelmatig aan de bel. 

Nu is er een omslag te zien: meer 
mensen hebben direct te maken met 
het virus en ziekenhuizen puilen zo 
uit dat er mensen geweigerd wor-
den. Ook is er op bepaalde plekken 
gebrek aan medicijnen. Veel me-

disch personeel is zelf ziek gewor-
den en anderen hebben ontslag ge-
nomen uit angst om besmet te ra-
ken. Mijn collega Natalia vertelde, 
dat er hier in de stad geen enkele 
longarts was bij wie ze op korte ter-
mijn een afspraak kon maken. Uit-
eindelijk kon ze terecht in een stadje 
30 km. verderop, waar ze met tien-
tallen anderen buiten moest wach-
ten tot ze aan de beurt was.  

De regering heeft eindelijk strengere 
maatregelen getroffen: alle scholen 
en restaurants dicht en geen bijeen-
komsten meer. Tot 21 december, 
want het skiseizoen moet natuurlijk 
wel door kun gaan! 

 
 
 
 
 
 

• Gebed voor alle zieken; voor 
genezing, voor kracht om de 
ziekte te dragen, voor troost en 
rust in de moeilijke momenten 
van spanning en onzekerheid. 

• Gebed voor alle mensen die in 
armoede leven en gebrek heb-
ben aan levensmiddelen  of de 
medicijnen niet kunnen aan-
schaffen die ze nodig hebben. 

• Dank dat er met de bijdrage 
vanuit Nederland noodhulp 
gegeven kan worden aan men-
sen. Gebed om wijsheid bij de 
verdeling van het geld en om 
goed zicht erop te krijgen wie 
er allemaal hulp nodig hebben, 
zodat er niet iemand per onge-

luk vergeten wordt. 

• Dank dat er mensen aan de 
beterende hand zijn na een 
coronabesmetting. 

• Dank dat er veel gebed is voor 
elkaar en dat mensen met el-
kaar meeleven in deze onzeke-
re situatie. Gebed dat de kerk 
op deze manier ook Christus’ 
liefde mag uitdragen.  

• Gebed om bescherming, dat er 
niet nog meer mensen ziek 
worden. 

• Gebed om wijsheid en geduld 
voor mij, nu door corona din-
gen anders lopen dan gepland. 

 



Colofon 

Foka van de Beek is in 2019 door de GZB vanuit de Vredeskerk in 

Veenendaal uitgezonden naar Burgas in Bulgarije.  

 

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid 

ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankreke-

ningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. 

‘BG1320 - TFC Foka van de Beek’ en uw naam en adres. 

 

U kunt Foka ook volgen via: 

www.gzb.nl/fokavandebeek  

www.facebook.com/FokaBulgarije  

 

Haar postadres is: 

Ul. “Antim I”, nr. 30, ap. 4 

8000 Burgas 

Bulgarije 

NB1: Op brieven en kaarten graag Foka’s naam en adres typen of in 

blokletters schrijven.  

NB2: Foka kan momenteel géén (brievenbus)pakketjes ontvangen. 

 

Voor adreswijzigingen en overige informatie:  

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen  

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl  

Als TFC vergaderen we regelmatig 

en Foka is er dan op afstand via 

Skype altijd even bij.  

Vanwege veranderingen in werk-

zaamheden en een verhuizing heb-

ben we afscheid genomen van on-

ze voorzitter Erik Donkersteeg en 

van Juditte ten Hove. Gerwin Ver-

doold is de nieuwe voorzitter. Nieu-

we leden zijn Arne Kooistra 

(penningmeester) en Rianne de 

Koning (social media en kaartenac-

tie). 

 

Mooi is het om te merken hoe er 

met Foka meegeleefd wordt. Aller-

eerst door gebed, maar ook op 

allerlei andere manieren. Zo ont-

vangt Foka regelmatig kaarten en 

brieven en heeft ze ook al een paar 

tekeningen gekregen van kinderen 

uit de kerk. Daarnaast krijgt ze ook 

via Whatsapp berichtjes en soms 

ook filmpjes met een (zelf gezon-

gen) lied, gedicht of tips voor Bij-

belstudiemateriaal. En af en toe 

drinkt ze via Skype gezellig koffie 

met iemand uit de gemeente.  

  

Wanneer er vragen, opmerkingen 
of juist tips zijn voor ons: we hou-
den ons aanbevolen! We zijn be-
reikbaar via het mailadres: 
foka.tfc@gmail.com. 

 

Dank voor uw betrokkenheid! 

Hartelijke groet, de TFC 

Vanuit de TFC Kerstgroet 
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