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Groeten uit 
Osijek

-
Roma-werk & leven in Kroatie 



Roma kerk in Kapelna



Kinderen in de kerk



Na de dienst



Zomaar iemand in een Roma 
dorp: een oma die een van 
haar kleinkinderen zojuist bij 
de bijbelclub gebracht heeft.

In een Roma dorp



Laurens is er klaar voor!

Laurens gaat naar school



Familiebezoek



Overleg met onze 
Hongaarse collega.

Overleg over het Bijbelvertaalproject



Hij kwam naar de Bijbelclub. Hij hoorde het 
verhaal, hij maakte zijn werkje. ...

Wat maakt het uit?

Bijbelclub kan een stap zijn naar de kerk en naar 
de Bijbel, naar school en leren lezen en schrijven. 
Bijbelclub is een schakel in een lange ketting.

Dat maakt het verschil in het leven van een kind.

Wat maakt het uit?



Huis in het Roma dorp



Biljana - vrouw van Roma pastor
Biljana bedelde op straat 
kort na de oorlog in 
voormalig Joegoslavië. 

Nu is ze de vrouw van de 
Roma pastor, ze schrijft 
boeken en is Bijbelvertaler.

(En een goede vriendin van 
Janneke.) 



Familiebijbel met 50 bijbelverhalen ...

.. in de taal 
van Roma in 
Oost-Servië. 



Naar huis met het Woord

Na het UNA Zomerkamp kan ook dit 
kind naar huis het Woord in de taal 
van Roma in Oost-Servië. 



Overleg met teamleden in Osijek

Gelukkig staan we er 
niet alleen voor. Hier 
een member-care 
sessie voor onze 
Kroatische en 
Amerikaanse  
collega’s.



Kerk in Darda

Janneke neemt 
afscheid van de 
vrouwengroep op 
dinsdag.



Bor

Een van de 
plaatsen in 
Oost-Servië 
waar nu een 
UNA kinderclub 
is in de lokale 
Roma taal.



Plannen voor 2019/2020
● Dit najaar gaat Jelle 2 x naar Kroatië om les te geven bij de 

Theologische school en voor het onderwijs aan Roma voorgangers 

in Servië. 

● Hij zal ook het Bijbelvertaalproject in Hongarije begeleiden.

● In de winter/voorjaar 2020 zal hij maandelijks naar een van de 

projectlocaties reizen.

● Janneke is part-time betrokken bij member-care (ledenzorg.) 



Hartelijke dank voor steun en gebed, 
Jelle & Janneke + Marijke, Judith, Femke en Laurens


