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Kerkdiensten:
10 jan. 10.00 uur
17 jan. 10.00 uur
24 jan. 10.00 uur
31 jan. 10.00 uur
7 febr.10.00 uur

Voorganger:
ds.S.v.Meggelen uit Breda
ds.Ch.Inkelaar-de Mos
ds.H.J.Inkelaar
mw.B.de Waal uit Zegge
ds.Ch.Inkelaar-de Mos

10 januari 2021

Bijzonderheden:

(her)bevestigingsdienst

Ouderlingen v. dienst:
B.de Waal en L.in ‘t Veld
H.v.d.Vossen
B.de Waal
Gj.Roth
H.v.d.Vossen

Mededelingen eredienst:
- Als gevolg van de striktere maatregelen van het RIVM zijn er tot nader bericht voorlopig nog
gezamenlijke internetdiensten vanuit de kerk van Oudenbosch. De kerk in Oud-Gastel is dan nog
steeds gesloten.
Deze diensten zijn direct te bekijken en te beluisteren via:
www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdienste/video-kerkdienst
- De jaarlijkse oecumenische viering op 17 januari gaat dit jaar helaas niet door en is een gewone
internetdienst 10.00 uur vanuit Oudenbosch.
Overige mededelingen:
- Bieneke de Waal tel.0165-327537 is de beheerder van de Pastorije.
- Fred de Grunt houdt de web-agenda van de kerk en de Pastorije bij:
mobiel: 06-16815889 of e-mailadres: fred@grunt.nl
- Vanaf 17 januari kunt u kopij inleveren voor de Kerkklok bij de fam. Blok, Marialaan 1, of per e-mail:
nawblok@caiway.net
- De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk uitkomen op zaterdag 30 januari. Kopij voor deze
nieuwsbrief kunt u tot donderdagavond 28 januari inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of
per e-mail: scriba@pkn-oudenbosch.nl

1 JANUARI 2021 door Amanda van Elteren
Wij willen alle mensen die ons het afgelopen jaar gesteund en met ons meegeleefd hebben een heel gezond
en gezegend nieuw jaar wensen. Uiteraard nogmaals onze intense dank voor al jullie steun aan Teleza in het
afgelopen jaar.
Op onze vraag om ons vorige bericht te delen is ruimschoots actie ondernomen, meer dan 2000 mensen
hebben het bericht gedeeld en er zijn opnieuw veel donaties binnengekomen. Enorm bedankt voor jullie hulp!
En we hebben heel goed nieuws...
Nicole van Elteren: “Op 24 december 2020 kregen we een heel mooi kerstcadeau. De Rechtbank in Den Haag
verklaarde dat de Malawische adoptie van Teleza in Nederland erkend kan worden en dat Teleza door de
Malawische adoptie Nederlandse is geworden. De ambassade had haar aanvraag om een Nederlands
paspoort niet af mogen wijzen.
We proberen Teleza nu zo snel mogelijk in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie in Nederland,
een BSN en een zorgverzekering aan te vragen zodat we ons in elk geval geen zorgen meer hoeven te maken
over de kosten van haar vervolgbehandeling.
Het is nog niet helemaal zeker of dat op dit moment lukt: hoewel de Rechtbank bevestigt dat Teleza sinds de
adoptie in Malawi (dus al ongeveer een half jaar geleden) Nederlands is, zit er een hoger beroepstermijn van 3
maanden op de uitspraak. Daarna wordt de uitspraak pas definitief.
Hoger beroep ligt in ons geval niet voor de hand: wij zullen zeker niet in hoger beroep gaan en de enige
andere partij die betrokken was bij de procedure in Den Haag was het met ons eens dat de adoptie in
Nederland erkend kon worden.

De uitspraak van de Rechtbank is heel positief en we zijn ontzettend dankbaar met deze uitspraak maar
natuurlijk kijken we uit naar het moment dat de hoger beroepstermijn voorbij is en alles officieel op papier
staat. Teleza zal dan ook haar Nederlandse paspoort krijgen. Het is een lange en zware periode geweest
waarin veel onbegrijpelijke dingen zijn gebeurd. Een periode met zoveel onduidelijkheden en hele moeilijke
keuzes”.
Er is inmiddels ook nieuws over de onverwacht nodige hartkatheterisatie van Teleza. Op 4 januari wordt
Teleza weer in het Leids Universitair ziekenhuis verwacht om op 5 januari geopereerd te kunnen worden.
Gelukkig is deze operatie veel minder ingrijpend dan de voorafgaande operatie en hoeft ze, als alles goed
gaat, niet lang te blijven.
Via de katheterisatie worden bloedvaten afgesloten die haar lichaam zelf heeft aangemaakt tussen haar aorta
en longen om meer zuurstof te hebben. Dit zorgt nu echter voor problemen en daarom moeten ze afgesloten
worden.
Helaas laat deze operatie niet op zich wachten en moeten we deze nog steeds zonder zorgverzekering
financieren. We zijn heel dankbaar voor het geld dat we hiervoor al ontvangen hebben rondom de kerstdagen,
dit maakt dat we al een aanbetaling hebben kunnen doen aan het ziekenhuis.
Updates over de operatie zie hieronder.

UP DATE TELEZA
5 JANUARI 2021 Door Amanda van Elteren, Organisator
Vandaag een spannende dag. Om 8 uur was Teleza gereed om als eerste van de dag een hartkatheterisatie
te gaan krijgen.
Vermoedelijk zou het tot 12 uur duren maar we hoorde niets en het duurde en duurde maar. Zenuwslopend!
Om 16 uur hoorde we eindelijk dat de bloedvaten niet gedicht of verwijderd zijn.
Maar waarom, hoe en wat bleef onduidelijk omdat de chirurg aan de tweede hartkatheterisatie van de dag
begonnen was.
Om 18:30 hoorde we dat de longflow niet te hoog was, eerder te krap. Waardoor de extra aders niet de
oorzaak van haar klachten kunnen zijn. De rechterhartkamer zag er heel klein uit dus ze moeten gaan
bespreken aan de hand van deze nieuwe beelden en informatie of ze een 1,5 hartkamer of 1 kamer hart krijgt.
Daarnaast hebben ze gezien dat haar boezem en kamer niet goed samenwerken waardoor ze nog steeds
ernstige hartritmestoornissen heeft. Misschien is een pacemaker nodig maar daarvoor gaan ze eerst nog een
holteronderzoek doen om dit te bevestigen.
Morgen mag ze alweer naar huis. Ondanks ze niet hebben kunnen doen wat ze wilden doen, hebben ze alle
drukken goed kunnen meten en goede nieuwe scans kunnen maken waarop ze de volgende stappen kunnen
gaan plannen.

