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“Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad 
op een berg is voor iedereen zichtbaar. 
Niemand zet een brandende lamp onder 
een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan 
schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo 
moeten ook jullie een licht zijn en schijnen 
voor alle mensen. Dan zien ze de goede 
dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie 
hemelse Vader eren.” 
(NBV Mattheus 5:14-16)

Bij deze bijbeltekst moet ik altijd denken 
aan een liedje van Elly en Rikkert: “Laat zo 
je licht maar schijnen, bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed.” 

Het is een mooie oproep aan ons christe-
nen over hoe wij in deze wereld mogen 
staan. Hij roept ons op om het licht te 
zijn, om te schijnen in deze (soms don-
kere) wereld. Laat je glimlach zien aan een 
voorbijganger op straat, help iemand een 
zware tas te dragen, geef voorrang aan die 
fietser in de regen, enz…. Gods licht ver-
spreiden in deze wereld kan beginnen met 
deze kleine dingen. Het is een positieve 
levenshouding die we als kinderen van het 
Licht mogen uitstralen.

Ook als stichting willen wij dit licht ver-
spreiden in deze wereld. Door kinderen en 
gezinnen te helpen in Oost-Europa laten 
we Gods Koninkrijk van liefde zien. Dit 
doen wij ook in woorden, maar dit bijbel-
gedeelte legt de focus op daden. Laat het 
zien. Laat je daden spreken.

Dit is God gehoorzamen en ambassadeur 
zijn  van Hem. Met ook nog eens een 
prachtig resultaat: “de mensen zullen jullie 
hemelse Vader eren”. Geef het Licht door.

Persoonlijk

Bianca Richter

De eerste activiteiten in Oradea waren het 
helpen van de vele jongeren die op straat 
leefden en om jongeren die uit kindertehuizen 
kwamen, te helpen integreren in de 
samenleving. 
Vanwege het totaal misvormde karakter van 
de jonge mensen en hun gedrag, vergt dit veel 
tijd en geduld. 
Na verloop van tijd zijn er verschillende 
activiteiten bij gekomen en sinds het jaar 2000 
wordt er gewerkt vanuit het Sociale Centrum 
‘Casa Lumina’ (Huis van Licht). 
De activiteiten zijn nu ook gericht op kinde-
ren met bijzondere sociale behoeften. Het 
centrum heeft drie hoofdprogramma’s: een 
kleuterschool, huiswerkbegeleiding en een 
moeder- en kind activiteit. 
Naast deze hoofdprogramma’s heeft Casa 
Lumina ook andere activiteiten zoals: 
humanitaire hulp, kerkelijke activiteiten en het 
bezoeken van gedetineerden in de gevangenis 
van Oradea.

Ons verlangen is dat dit centrum het licht 
van God mag verspreiden in deze donkere 
wereld en om te getuigen over de levens-
veranderende kracht van Jezus Christus

Op dit moment van schrijven moet dit pro-
ject alle zeilen bijzetten om financieel het 
hoofd boven water te houden.
Wij vragen u om hulp!

Hieronder het verhaal van twee kinderen die 
wij helpen. Twee voorbeelden, maar ieder 
kind draagt een eigen verhaal met zich mee.

Alex Szabo
Hij komt uit een gezin van 
drie kinderen, hij heeft twee 
oudere broers.
Helaas is de thuissituatie 
voor de kinderen uitzichtloos. 

Hun huurhuis heeft twee kamertjes en een 

kleine keuken. Ze hebben geen badkamer, 
wel een toilet.
De ouders hebben zware alcoholproblemen 
en daarom wordt er niet of nauwelijks voor 
de kinderen gezorgd en ook niet voor de 
woning. De kinderen moeten daarom voor 
zichzelf en voor elkaar zorgen.
Alex krijgt huiswerkbegeleiding. Voor hem 
is het geweldig om begeleiding te krijgen 
en aan zijn toekomst te werken.

Arabela Kovacs
Zij komt uit een gezin met 
twee kinderen, ze heeft nog 
een jonger broertje.
Moeder is slechthorend en 
kan niet praten. Alleen vader 

werkt om voor zijn gezin te zorgen.
Hun huurhuis bestaat uit een kamer en 
een kleine hal, waar ook de keuken zich 
bevindt. 

Ongeveer twee maanden geleden kreeg 
Arabela een verlamming aan de rechterkant. 
Ze werd twee weken in het ziekenhuis opge-
nomen. De arts vertelde dat de verlamming 
is ontstaan door de zeer slechte woonsituatie. 
Ze heeft nog steeds fysiotherapie nodig. 
Omdat zij thuis niet de juiste verzorging 
krijgt, woont zij nu bij haar oma. Ze 
verlangt er heel erg naar weer beter te zijn 
en naar school te kunnen gaan.

U kunt dit mooie werk ondersteunen met 
een maandelijks bedrag van 35 euro of een 
deel hiervan. Dit bedrag bestaat uit: 20 
euro voor onderwijs en 15 euro voor een 
warme maaltijd per kind per maand.

Helpt u mee zodat dit belangrijke werk 
door kan gaan? Maak dan uw gift over 
op NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief o.v.v. 21110 
Casa Lumina (centencode 03)

Alle zeilen bij voor Casa Lumina!
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Mijn naam is Jorien en ik werk nu 3 
jaar op de babyafdeling van het zie-
kenhuis in Beregowo en Vinogradiv. Ik 
heb al veel mooie, maar ook moeilijke 
dingen mee mogen maken.  Elke keer 
weer word ik er door gevormd. Wat er 
de laatste tijd speelde in het ziekenhuis, 
was misschien wel het zwaarste wat ik 
heb meegemaakt. 
Afgelopen 4 maanden mocht ik zorgen 
voor Patrick, een jongetje met een 
waterhoofd. Deze situatie maakte mij 
verdrietig en machteloos. Ik kon zo 
weinig voor hem doen. Af en toe kon 
ik even over zijn gezichtje en armpjes 
aaien en liedjes zingen. Verder kon ik 
alleen maar toekijken hoe er voor hem 
gezorgd werd. Hij kreeg bijna geen 

voeding binnen. De voeding die hij kreeg was net genoeg om in leven te blijven. Langzaam 
maar zeker bleef er geen lichaampje meer over. Je zag alleen nog maar zijn ribbetjes en 
armpjes die zo dun zijn als mijn vingers. Alleen zijn hoofd groeide door en hij kreeg door-
ligplekken die vervolgens gingen ontsteken door slechte hygiëne. Hoe lang moest dit nog 
doorgaan? Waarom kon hij niet naar Nederland voor hulp? Waarom was hij niet gewoon 
in Nederland geboren? Ik heb me vaak afgevraagd waarom God hem niet thuis haalde. 
Het maakte me soms ook boos, verdrietig en opstandig. Maar tegelijkertijd weet ik dat God 
goed is en Hij niets zonder reden of bedoeling toelaat. Ik mag er op vertrouwen dat Hij ook 
dit in zijn handen heeft.
De dokters en het verplegend personeel hebben gedaan wat in hun macht en kennis lag 
om te doen. Ook zij maakten zich zorgen over zijn situatie. Door beperkte mogelijkheden 
is het voor hen ook vaak moeilijk om goede zorg te geven. De dag dat Patrick overleed was 
moeilijk, maar ik was blij, omdat ik mag weten dat hij nu bij onze Hemelse Vader is. Vanaf 
nu heeft hij het goed.

Ondanks de moeilijke dingen, weet ik dat het werk wat ik hier mag doen van groot belang 
is. Ik mocht een stukje van Gods liefde doorgeven aan Patrick en aan de andere kinderen in 
het ziekenhuis. Dit is zo belangrijk. Ik ben God dankbaar dat Hij mij hier heeft geplaatst. 

Maak nu uw gift over op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s Relief, o.v.v. 
21517 Kinderzorg Ziekenhuizen (centencode 07).

CURSUS “ORIËNTATIE 
OP ZENDING”

“Ga dus op weg en maak alle volken tot 
Mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de Heili-
ge Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb.” (Mattheüs 28 : 19-20)

Children’s Relief wil mensen toerusten in 
deze zendingsopdracht die de Here Jezus 
ons gegeven heeft.

De cursus is bedoeld voor mensen die wil-
len groeien in geloof, zich willen oriënteren 
op de zending en/of enig interesse hebben 
om (via Children’s Relief) op het zendings-
veld te gaan werken.

Het programma is verdeeld in vijf 
onderdelen:

- Zending en Gods plan met jouw leven; 
  Wat is zending? Algemene en persoonlijke 
  roeping.
- Wandelen in je bestemming; Vaderhart 
  van God, gaven en talenten.
- Zijn zoals Jezus; Dienen, gebed en 
  geestelijke strijd.
- God dienen in een andere cultuur; 
  Intercultureel werken en stress, thuisfront.
- In beweging komen.

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Kosten: € 40,- p.p.

Voor meer informatie of aanmelden:
info@childrensrelief.nl

ZENDINGSDAG
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse zen-
dingsdag. Deze wordt gehouden op zaterdag 28 mei 
2016. In samenwerking met OostEuropa Zending en 
KinderSponsorPlan bieden wij u een boeiend pro-
gramma aan over zending(s)(werk). In de ochtend 
zal een spreker dit thema belichten. In de middag 
vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen van 
onze projecten in Oost-Europa. Voor de lunch wordt 
gezorgd. Tijdens deze dag zal onze tweedehands-
winkel geopend zijn.
Tijd: vanaf 9:30 uur tot ongeveer 16:00 uur.
Adres: Tiendweg 9 te Krimpen ad Lek.
Van harte welkom! Graag vooraf aanmelden via 
info@oosteuropazending.com of 0180-521966.

ONDERWIJSPROJECT HET VUURVLIEGJE
De meeste kinderen op onze kleuterschool in het kleine zigeunerdorp Slobozia 
hebben een ontwikkelingsachterstand. Zij communiceren moeilijk en spreken 
gebrekkig. De kinderen komen vaak moe en hongerig naar school. Vanuit huis 
ondervinden de meeste kinderen weinig ondersteuning. Deze jarenlange cyclus van 
armoede, ongeschoold zijn en veel onwetendheid (bijvoorbeeld over opvoeden) 
willen wij door ons kleuterschoolproject graag doorbreken. Kleuters ontvangen 
onderwijs en een maaltijd op school. Ze leren dingen over hygiëne en sociale vaar-
digheden. Ook ouders betrekken we in dit project. Regelmatig zijn er informatie 
bijeenkomsten voor ouders over opvoeden.

Wilt u dit project of een kind sponsoren? Iedere (vaste) bijdrage is van 
harte welkom en broodnodig. U kunt voor € 12,50 of € 25,- per maand een 
kind sponsoren. Maak nu uw gift over op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. 
Children’s Relief o.v.v. 21202 Vuurvliegje (centencode 02)

Geef baby’s een kans

28 MEI 2016 ZENDINGSDAG


