
Oekraïne

Vertel hen het Goede Nieuws   
 
“Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem 
geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over 
hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen 
als hij niet verkondigd wordt?” Rom 10:14

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat kinderen de 
Here Jezus leren kennen!

Wilt u meer weten? Vraag aan:

• Werkvakantiefolder Child Relief Reizen

• Infobulletin Children’s Relief (kwartaalblad)

• Voeren van acties 

• Cursus Oriëntatie op Zending

Machtiging

Ja, ik steun het jeugdwerk in Beregowo / 
projectnummer 21515

O Ik machtig u om maandelijks € ______ van 
onderstaande rekening af te schrijven

O Ik machtig u om eenmalig € ______ van onderstaande 
rekening af te schrijven

Ingangsdatum: ____ - _____ - __________

Rekeningnummer:
        
 

Naam: Dhr/Mw/Fam ______________________________

Adres: __________________________________________

Postcode: _______________________________________

Plaats: __________________________________________

Telefoon: ________________________________________

E-mail: __________________________________________

Stuur mij info: ___________________________________

Datum: _________________________________________

Handtekening:

Zenden in gesloten enveloppe naar:
Stichting Children´s Relief
Postbus 2026 
2930 AA Krimpen aan de Lek

Herroepbaar binnen 56 dagen.

Stichting Children’s Relief
Postbus 2026
2930 AA Krimpen aan de Lek
Telefoon: 0180-521966
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl
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Stichting Children’s Relief is verbonden 
met OostEuropa Zending
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Programma

Wij organiseren voor deze kwetsbare kinderen wekelijks 

kinderprogramma’s in zigeunerkampen, kindertehuizen 

en scholen. Het team wil er voor de kinderen zijn, biedt 

hen een luisterend oor en geeft advies. Hierdoor laat ze 

de liefde van Christus zien. 

De thuissituatie is niet direct veranderd wanneer zij de 

Here Jezus leren kennen. Het doel van het team is de 

kinderen sterker te maken en te helpen de juiste keuzes 

in hun leven te maken. 

Hierdoor kan de neerwaartse spiraal van uitzichtloosheid 

doorbroken worden.

Laat de kinderen bij Mij komen

“Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want 

het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” 

Marcus 10:14

  

In Beregowo en omgeving leven kinderen die er 

helemaal alleen voor staan. Er is niemand die om hen 

geeft en voor hen zorgt. Ze groeien op in een gezin dat 

leeft in armoede. Vaak is er een alcoholprobleem. De 

situatie waarin de kinderen leven is hard en liefdeloos.

Ons verlangen is dat deze kinderen de Here Jezus 

persoonlijk leren kennen. Wij geloven dat kinderen 

kostbaar en waardevol zijn in de ogen van God. Met al 

hun problemen en zorgen kunnen zij bij Hem terecht. 

Hij geeft nieuwe hoop en kracht om door te gaan. 

Huisbezoeken

Het team bezoekt de kinderen regelmatig thuis. Zo 

kunnen zij de kinderen beter begrijpen en tegelijk een 

zegen voor de ouders zijn. Ook zij hebben hun eigen 

trieste achtergrond. Het team bemoedigt hen en bidt 

met hen.

Gaarkeuken

Veel kinderen komen uit arme gezinnen. Daar is 

onvoldoende geld voor goede voeding. Op een 

van de scholen waar wij programma’s organiseren, 

ondersteunen wij een gaarkeuken. Hier krijgen de armste 

kinderen een warme maaltijd. Een goede lichamelijke 

conditie heeft een positief effect op hun ontwikkeling. 

Zij kunnen zich beter concentreren en ontplooien.


