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De Uittocht Komt
Gisteren las ik een artikel over de zoge-
naamde stabiliteitsfactor. Er artikel was 
ook een kaartje bij met daarop landen 
waar het niet stabiel is of zelfs chaotisch. 
Europa bleek de positieve uitzondering. 
Toch wordt er ook aan die stabiliteit steeds 
meer geschud. Dat is ook logisch, omdat 
van de tijdelijke dingen uiteindelijk niks 
staande zal blijven. De hele wereld zoekt 
stabiliteit, welvaart en vrede, maar in wer-
kelijkheid is alles vergankelijk. Het is nu 
bijna Pasen en daarom is het goed om bij 
dit feest stil te staan. Zoals Israël in Egypte 
moest wachten, wacht ook vandaag de 
mensheid op verlossing en de uittocht uit 
alle ellende. Mozes moest het hele volk 
Israël instrueren over de dingen die zou-
den komen. Cruciaal daarin was dat ieder 
gezin een lam of geiten bokje drie dagen 
lang in huis moest nemen. Dan werd het 
geslacht en het bloed aan de deurposten 
gestreken. Dit was buitengewoon belang-
rijk omdat op die nacht het oordeel over 
Egypte zou komen en alle eerstgebore-
nen zouden worden gedood. Bij het zien 
echter van het bloed op de deurposten zal 
de Heere de verderver niet toestaan daar 
naar binnen te gaan. Israël deed nauwge-
zet wat het werd opgedragen. De wereld 
van vandaag, en wij in het bijzonder, staan 
nog steeds voor een keuze: Wie in de Zoon 
gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan 
de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven 
niet zien, maar Gods toorn blijft op hem 
(Joh.3:36). Wij worden dringend opgeroe-
pen om deel te hebben aan het Lam van 
God, om op Hem te vertrouwen  en ook 
Hem te verwachten.

De Uittocht uit de tijdelijke dingen is nabij, 
de verlossing is dicht bij gekomen. Laten 
wij ons vertrouwen volledig op Hem stel-
len, dan zullen wij zeker niet beschaamd 
uitkomen. Want zie, ook ons Paaslam is 
geslacht, Jezus onze Heiland.

Persoonlijk

Herman Kesting

Het werk
Eén van die zegeningen is Janoshi, een 
zigeunerkamp. Twee keer per week ga ik 
daar naar toe. Ik onderwijs de kinderen 
op school. Op dinsdag blijf ik ook in de 
middag om de moeders te leren lezen 
en schrijven. Op zaterdag geef ik aan de 
kinderen les over de Bijbel. Op de andere 
dagen bezoek ik het internaat in Beregszász 
en Keresztur.

Janoshi
Een nieuwe zegen was de school voor
vrouwen in het zigeunerkamp. Het is
 bekend dat de meeste volwassenen hier 
ongeletterd zijn. Het is opmerkelijk dat 
eigenlijk niemand hier over klaagt. De 
school wordt nu bezocht door 10 à 15 
vrouwen. Nu is mij gevraagd een bijbel-
school te starten voor vrouwen. Dit is een 
grote klus om te realiseren. Maar ik weet 
zeker, dat als het Gods wil is, Hij me kracht, 
geduld en liefde zal geven.
 
Internaten
Er zijn vier groepen in het internaat van 
Beregszász. Drie voor Oekraïense en één 
voor Hongaarse kinderen. Het afgelopen 
jaar kwamen er een aantal nieuwe kinderen 
op school. De meeste van deze kinderen 
hebben het heel moeilijk thuis. Met twee 
kinderen, Elemér en Almira heb ik een 
bijzondere band. Hun verhaal wil ik graag 
vertellen:

“Elemér is een zigeunerkind van 6 jaar oud. 
Afgelopen jaar is hij door de politie in Kiev 

opgepakt. Later bleek dat zijn moeder hem 
had verkocht aan onbekende mensen. De 
jongen leefde op straat en bedelde tot de 
politie hem oppakte. Het duurde een tijdje 
voor Elemér zich op school kon aanpassen. 
De eerste periode vluchtte hij vaak. Maar, 
God zij dank, nu is hij erg blij om op het 
internaat te wonen.”

“Elmira, een Oekraïense van 8 jaar, heeft 
een hartverscheurende achtergrond. Ze 
is het jongste kind van het gezin. Haar 
broers en zussen zijn al volwassen. Elmira’s 
moeder is alcoholiste en haar vader is bui-
ten beeld. Haar moeder heeft regelmatig 
nieuwe ‘vriendjes’. Deze ‘vriendjes’  heb-
ben Elmira misbruikt. Moeder was dronken 
en greep niet in. De buren hebben Elmira 
bij haar moeder weggehaald. Elmira is een 
ontzettend lief meisje dat hongert naar lief-
de. Soms praat ze over wat er is gebeurd, 
dan heeft ze tranen in haar ogen.”

Veel kinderen hebben soortgelijke dingen 
meegemaakt. Het is onmogelijk om dit al-
lemaal op te schrijven. Wat we wel kunnen 
doen is bidden. In het bijzonder dat deze 
kinderen Jezus zullen ontmoeten en dat Hij 
hen zal genezen van hun verwonde hart. 

Viki Antal

Helpt u mee zodat Viki dit belangrijke 
werk kan voorzetten? Maak dan uw gift 
over op NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief o.v.v. 21515
jeugdwerk (centencode 05)

“Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me 
tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.”
1 Kronieken 4:10
Een lange tijd heb ik dit gebed gebeden. Ik vroeg God mij te zegen en mijn grenzen te 
verbreden. Mijn Heer heeft mij uitgedaagd om grote dingen van Hem te vragen in plaats 
van Zijn mogelijkheden te verkleinen. De Heer garandeerde mij grote zegeningen. Laat mij 
een paar van deze zegeningen met u delen.

Gebroken gezinnen

Paaseditie
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In september 1994 vertrokken Erica Hijkoop, Corinne Anbeek en Elles van der Beek naar Codlea (Roemenië). Aanvankelijk voor één jaar met een project van 
OEZ (afdeling Children’s Relief) in een staatskindertehuis. Maar Gods plannen zijn wonderlijk: 21 jaar later zijn zij nog niet teruggekeerd in Nederland! Corinne 
woont al jaren in Moldavië, waar ze getrouwd is en met haar man een opvanghuis voor verlaten kinderen runt. Erica en Elles zijn in 1995 verhuisd naar Iasi 
(noordoost Roemenië) waar een eigen stichting ‘Izvor’ is opgericht. Deze heeft diverse projecten onder haar hoede.

De geboden hulp op straat aan een groep 
straatmeiden is uitgegroeid tot een opvang-
boerderij. Nu wonen er nog 4 meisjes samen 
met Erica en Elles. Het boerenleven heeft 
een positief effect op hun psychische- en 
gedragsproblemen.
 
In 2001 kwamen vijf gehandicapte wees-
meisjes in een flat van stichting Izvor wonen. 
Toen peuters, inmiddels pubers die langzaam 

uit gaan vliegen. De één is studente, de 
ander heeft pas een baby gekregen. Twee 
wonen er nog in de flat.

Tafeltje-dek-je startte in 2004. Eerst vanuit een 
keukentje in een flat, later uit de professionele 
keuken van hospice ‘Kleine Troost’ die in 2010 
van start ging. De 20 bedden zijn continu 
bezet. Er wordt professionele zorg geboden 
aan mensen in hun laatste levensfase.

In 2009 gingen de poorten van ‘De Ark van 
Noach’ open, een kinderboerderij met speel-
tuin. Een plek voor schoolreisjes en familie-
uitjes. De kinderen van onze kleuterschool in 
Slobozia gaan jaarlijks op schoolreisje naar 
de kinderboerderij. De ex-straatmeiden zijn 
hier werkzaam. Sinds twee jaar worden daar 
zorgboerderijactiviteiten aangeboden voor 
kinderen met diverse beperkingen. 

Het nieuwste project van begin 2015 is 
bejaardenhuis ‘Thuis’. Hier wonen ruim 40 
ouderen in menswaardige omstandigheden. 
Er heerst een gezellige sfeer.

We zijn dankbaar Gods wonderlijke zegen 
dagelijks te mogen ervaren, al 21 jaar lang!!

Erica en Elles hopen volgend jaar, als het in 
Gods plan ligt, een nieuwe opvang te starten 
voor 6 weeskinderen met een beperking. 
Voor dit nieuwe project is nog € 600,- p.m. 
nodig om in de lopende kosten te voorzien.

Wilt u deze opvang medemogelijk maken? 
Dit kunt u doen door vaste sponsor te 
worden of eenmalig uw bijdrage te doen.
Maak nu uw gift over t.n.v. Stg. Children’s 
Relief, op NL93INGB0000003584 o.v.v. 
21140  opvang gehandicapte weeskinde-
ren (centencode 14).

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS 
Children’s Relief zet zich in om in woord en daad de situatie van kinderen en 
jongvolwassenen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij verkon-
digt Gods Woord, stimuleert hen in hun ontwikkeling en helpt hen een zelfstandig 
leven op te bouwen. Zij begeleidt mensen die zich voor lange termijn inzetten en 
organiseert werkvakanties. 

   Wij zoeken
• Vrijwilligers met administratieve kwaliteiten voor o.a. coördinatie en organisatie 
   van het adoptie programma;
• Vrijwilligers met financieel administratieve kwaliteiten voor ondersteuning 
   financieel beheer;
• Vrijwilligers met organisatorische en/of wervende talenten voor ontwikkeling 
   financiële on dersteuning projecten.

Wil jij jouw talenten inzetten voor de projecten van Children’s Relief vanuit ons 
zendingskantoor in Krimpen aan de Lek? Vraag meer informatie aan of solliciteer 
direct via info@childrensrelief.nl

UPDATE FAMILIEHUIS
In onze vorige nieuwsbrief deden wij een op-
roep om geld binnen te halen voor de grond 
van het familiehuis in Beregowo. Wij mochten 
van u, onze nieuwsbrieflezers, ruim het beno-
digde bedrag ontvangen. Hier zijn we ontzet-
tend dankbaar voor. Wat een zegen! Hierbij 
danken wij u hartelijk voor uw vrijgevigheid. 
Ook onze dank voor de giften met andere 
doeleinden.

PAASGROET
Wij wensen u mooie,

vreugdevolle Paasdagen toe! 
“De Heer is waarlijk 

opgestaan!”

Gods wonderlijke zegen


