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Слава на Бога!
Slava na Boga! Prijs God! - zoals de
Bulgaarse Protestanten elkaar begroeten en ik u en jullie ook graag wil
begroeten.
Eind oktober ben ik na een goed,
intensief en bemoedigend verlof weer
aangekomen in Burgas. Natalia stond
me op te wachten op het vliegveld,
zodat we gelijk konden bijpraten.
Tussendoor hadden we elkaar ook
wel telefonisch gesproken, maar zo’n
echte ontmoeting heeft natuurlijk een
grote meerwaarde.
Ze had in de zomer enkele vrouwen
ontmoet aan wie ze over het Evangelie verteld had. Een van hen is een
Ethiopische die ze ontmoette bij een
autowasstraat. Hoe ze in Bulgarije
terechtgekomen is, werd me niet helemaal duidelijk, maar dat was ook
niet zo belangrijk: ze had een Bijbel

aangenomen van Natalia en toen ze
elkaar later nog eens ontmoetten gaf
ze aan dat ze er heel blij mee was.
Daarnaast kwam Natalia in een van
de dorpen een vrouw tegen met wie
ze jaren geleden ook contact gehad
had. Deze Anna was toen geïnteresseerd geraakt in het Evangelie, maar
haar man moest er weinig van weten
en zo was het contact verbroken.
Ook verder liep het werk van Natalia
in dit dorp moeizaam. Er waren wel
enige geïnteresseerden geweest,
maar niemand wilde of kon haar huis
openstellen voor een groep. Het was
al lang een gebedspunt voor de Samaritaanse vrouwen, dat er toch een
opening zou komen. Van de zomer
reed Natalia weer door het dorp en
kwam daar Anna tegen, die dolblij
was haar te zien. Ze was gescheiden
van haar eerste man, haar tweede

man was een jaar geleden naar het
buitenland vertrokken en ze had nooit
meer iets van hem gehoord. Ze heeft
een kind van 1,5 jaar en leeft in grote
armoede, ze was de wanhoop echt
nabij. Natalia heeft haar een paar
keer opgezocht, het Evangelie weer
gedeeld en met haar gebeden. Dit
raakte Anna zo, dat ze haar huis nu
wil openstellen, zodat er ook hier een
huisgemeente kan ontstaan.
Dankbaar was Natalia dat er op veel
plekken groei te zien is, in bijna elk
dorp zijn er wel mensen bij gekomen.
Verschillende mensen zijn van de
zomer gedoopt, onder wie een exprostituee die Natalia langs de kant
van een weg ontmoet had.
(Op de foto links Natalia met twee
andere Samaritaanse vrouwen)

Corona en het werk in de dorpen
Midden in de piek van de vierde coronagolf kwam ik weer aan in Burgas. Ziekenhuizen waren overvol, in
de loop van november gaf de regering bij de EU aan dat ze mogelijk
beroep moesten gaan doen op hulp
van andere EU-landen. In diezelfde
tijd had Bulgarije het op twee na
hoogste corona-sterftecijfer ter wereld. We zijn nu over de ergste piek
heen, maar de situatie is nog steeds
niet goed. Maatregelen zijn er wel,
maar minder streng dan in Nederland. En de maatregelen die er zijn
worden nauwelijks in acht genomen:
zo moet je officieel bij restaurants
een coronacertificaat laten zien,
maar bij veel restaurants wordt er

niet naar gevraagd. Afstand houden
is hier al helemaal ongebruikelijk en
de jaarlijkse kerstmarkt gaat gewoon
door.
Ook in de dorpen waren er meerdere mensen ziek. We zijn dankbaar
dat er niemand opgenomen hoefde
te worden in het ziekenhuis en dat
er ook geen mensen overleden zijn.
Wel betekent deze hele situatie, dat
we op dit moment geen activiteiten
en bijeenkomsten kunnen organiseren. Er is wel veel telefonisch contact, er wordt met elkaar meegeleefd
en voor elkaar gebeden.

De armoede is verder toegenomen,
omdat prijzen van eerste levensbehoeften flink gestegen zijn. Mensen
zijn dankbaar voor het gebed en de
hulp uit Nederland. Het zijn zware
tijden en dit meeleven doet hun erg
goed.
Naast het werk voor de dorpen ben
ik ook begonnen om contacten te
leggen met andere kerken en organisaties in Bulgarije om te zien of we
op bepaalde punten kunnen samenwerken. Slechts 1 of 2% van de bevolking is Protestant, maar dit kerkelijk landschap is enorm versplinterd.
Een hele zoektocht daardoor, maar
wel een interessante en nuttige.

Verlof: Zoetermeer
Tijdens mijn verlof heb ik ook een
bezoek gebracht aan mijn deelgenotengemeente Zoetermeer (Oude
Kerk). Samen met drie andere mensen uit Veenendaal was ik aanwezig
in de kerkdienst en werd daar geïnterviewd tijdens het kindermoment,
mocht daarna verder nog wat vertellen en meedoen in de voorbede.
Tijdens het koffiedrinken was er gelegenheid om nog even persoonlijk
met mensen te praten. De kinderen
uit de kerk kregen een kluskaart en
spaarpotje mee: gedurende enkele
weken zouden ze klusjes doen en

met het geld dat ze daarvoor kregen
mocht ik kinderbijbels en wat lekkers
kopen voor de kinderen in de dorpen.

Enkele weken later kon ik
vanuit Burgas online meekijken met de dienst waarin
het geld symbolisch overhandigd werd aan Marieke
van der Giessen, mijn contactpersoon in Zoetermeer.
De actie had 145,20 euro
opgeleverd! Heel erg bedankt daarvoor! Met Kerst
hopen we 30 kinderen/
gezinnen een kinderbijbel en
wat lekkers te geven.

Verlof: Voorburg
De zondag daarna was ik in mijn
andere deelgenotengemeente:
Voorburg. Ook nu gingen er twee
mensen van mijn TFC uit Veenendaal mee.

begin van de kerkdienst geïnterviewd door de predikant.

Halverwege de dienst brachten twee
leden van de zendingscommissie
ons snel naar de andere wijk (Oude
In Voorburg wordt het werk door
Kerk), zodat ik daar aan het einde
twee wijkgemeenten gesteund. Om van de dienst geïnterviewd kon worop één zondagochtend beide wijken den door de predikante. Daarna was
te kunnen bezoeken was er een
er gelegenheid om elkaar bij de kofmooie en creatieve oplossing befie te spreken. Ook was er nog een
dacht. In de eerste wijk, in de Kogezellige lunch met mensen van
ningkerk, was er vóór de dienst ge- beide wijken. Vanuit Voorburg hadlegenheid voor ontmoeting en geden we eerder al een mooi bedrag
sprek en werd ik vervolgens aan het voor noodhulp gekregen.
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Verlof: Almelo en Veenendaal
Op een zondag in september was
ik te gast in de Ontmoeting in Almelo en mocht ik na de kerkdienst
een presentatie geven over het
werk in Bulgarije. Tot deze gemeente behoren meerdere leden
van TRUD, de stichting die al jarenlang betrokken is bij de dorpen
rond Burgas en deze ook nu nog
steeds ondersteunen. Doordat
TRUD enkele jaren geleden contact opgenomen heeft met de GZB
over het werk in Bulgarije ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen voor
het toerustingswerk in de dorpen.
Het was goed om na de dienst met
de mensen van deze stichting en de
predikant tijdens de lunch verder
door te kunnen praten over het
werk. Daarnaast heb ik weer veel
oude bekenden kunnen spreken in
Overijssel, mooi om elkaar soms na
jaren weer te ontmoeten!

sporten of op bij elkaar bezoek om
planten of boeken op te halen. Zo
kwam ook ik bij meerdere mensen
thuis om Bulgaarse producten te
brengen die ze via de veiling gekocht hadden.
Daarnaast bracht ik een bezoek
aan twee kinderclubs en de vrouwenochtend. En een week voor
mijn vertrek werd ik na de zondagavonddienst in de kerk geïnterviewd
door de voorzitter van de TFC, door
Het grootste deel van mijn verlof
de gemeente toegezongen en kreeg
bracht ik door in Veenendaal, mijn
thuisgemeente. Daardoor had ik hier ik een doosje met persoonlijke wenook de mogelijkheid om bij meerde- sen van gemeenteleden mee. Deze
re mensen uit de kerk op bezoek te hartverwarmende en bemoedigende
gaan. In juni had de TFC een online avond werd afgesloten met samen
koffiedrinken en een zangavond.
dienstenveiling georganiseerd.
Naast het geweldige bedrag (ruim
En weer thuis in Bulgarije kreeg ik,
3500 euro) dat dit opgeleverd had,
zoals beloofd, een kaart van de kinwaren er zo ook allerlei contacten
derclub mét deze slinger met het
ontstaan binnen de gemeente. Men- Onze Vader.
sen gingen bij elkaar eten, samen

GZB Vita vrouwenreis: welkom in Burgas!
De GZB hoopt van 23 september tot
en met 1 oktober 2022 een vrouwenreis te organiseren naar Bulgarije. De bedoeling van deze reis is
om de vrouwen uit de dorpen hier te
ontmoeten, samen Bijbelstudie te
doen en elkaar te bemoedigen.
Daarnaast is er ook gelegenheid om
iets van de omgeving te zien en mee
te maken van de Bulgaarse cultuur.
Deze reis valt onder “Vita”, de vrouwenbeweging van de GZB. Ook als

je niet meegaat met de reis kun je lid
worden van Vita om zo nog meer
betrokken te zijn bij vrouwen wereldwijd.

Gebedspunten

• Dank voor het goede verlof: de
vele ontmoetingen, de mogelijkheid om in meerdere gemeenten
over het werk te vertellen en de
betrokkenheid van jong tot oud bij
het werk.
• Dank dat er meerdere mensen tot
geloof gekomen zijn en enkele
van hen ook gedoopt mochten
worden.
• Bid voor degenen die wel interesse hebben, maar nog twijfelen.
• Gebed voor de vrouwen die, soms
al jarenlang, van hun mannen
geen contact mogen hebben met
andere Christenen. Bid voor volharding en kracht.

Voor meer informatie en aanmelding
zien en met elkaar de vrouwen hier
zie:
te ontmoeten. Zo’n bezoek is een
https://gzbexperience.nl/bulgarijeenorme bemoediging voor de vrouvitavrouwenreis/
wen hier en andersom zal dat zeker
Zelf hoop ik uiteraard ook de hele
ook zo zijn. Zelf word ik altijd erg
reis erbij te zijn. Ik kijk er naar uit om geraakt door het geloof en de liefde
u/jou hier meer van het werk te laten van de vrouwen in de dorpen.
• Bid voor wijsheid en geduld nu er
door corona weer geen bijeenkomsten georganiseerd kunnen
worden.
• Bid voor alle zieken.
• Gebed voor de voorbereidingen
van de vrouwenreis en dat deze,
ondanks de onzekerheden vanwege de coronasituatie, door kan
gaan.
• Kerken in Bulgarije zijn klein en de
noodzaak van toerusting groot.
Bid voor nieuwe openingen om
kerken hier, naast het werk in de
dorpen, te dienen.

Vanuit de TFC
Wat was het fijn om Foka weer in
Nederland live te kunnen ontmoeten! Het was dit keer een langere
verlofperiode en het viel tegelijk
met de zomervakantie. Dit had
voor- en nadelen. De eerste weken
kon Foka echt tot rust komen en
genieten van ontspannen contacten met vrienden en familie. Na de
zomervakantie kwamen er vrij veel
afspraken om de hoek kijken, wat
het voor Foka behoorlijk druk
maakte. Door haar enthousiasme
werd er veel aan haar gevraagd,
van koffiemomentjes met gemeenteleden tot aan het bezoeken van
de jeugdclubs. Enerzijds genieten,
anderzijds ook hard werken dus…
al laat dit wel zien hoe goed we het
met elkaar hebben! Als TFC hebben we nog gezellig een avondje
met Foka gegeten in Shalom. Ook
werden we inhoudelijk betrokken
bij haar werk, zo zijn er bijvoorbeeld aan aantal afgevaardigden
mee geweest op bezoek bij de
deelgenotengemeenten.
We wensen Foka weer veel zegen
op haar werk. Hartelijke groet, de
TFC.

Wanneer er vragen, opmerkingen
of juist tips zijn voor ons: we houden ons aanbevolen! We zijn bereikbaar via het mailadres:
foka.tfc@gmail.com.

Kerstgroet

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 bankrekeningnummer 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:
Dank voor uw betrokkenheid!

Ul. “Antim I”, nr. 30, ap. 4

Hartelijke groet, de TFC

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

