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Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader 
barmhartig is. (Luk. 6:36, HSV)
 
Sinds een aantal maanden ben ik de trotse 
vader van een zoon. Het is prachtig om te 
zien hoe Joas groeit en zichzelf ontwikkelt. 
Gaandeweg die ontwikkeling ga je steeds meer 
zijn eigen karakter herkennen. En in die eigen-
schappen herken je soms ook iets van jezelf (of 
je dat nu leuk vind of niet). Voor kinderen van 
God zou je hetzelfde kunnen zeggen. Kinde-
ren van de Vader lijken op hun Vader. Een 
voorbeeld hiervan is barmhartigheid, zoals de 
Hemelse Vader barmhartig is, zullen ook Zijn 
kinderen barmhartig zijn. 
In de Bijbel kom je op diverse plaatsen tegen 
dat God een barmhartige Vader is. Misschien 
is het bekendste voorbeeld de gelijkenis van 
de verloren zoon. De zoon in dit verhaal had 
zijn deel van de erfenis opgemaakt en toen 
zijn geld op was, raakte hij aan lager wal. Na 
een lange zwerftocht koos hij ervoor om terug 
te gaan naar zijn vader. Tegen alle verwach-
tingen in stond de vader met open armen 
op hem te wachten. Daar waar menig vader 
zijn zoon een les zou leren, was deze vader 
met innerlijke ontferming bewogen en snelde 
zijn zoon tegemoet, viel hem om de hals en 
kuste hem. Zo barmhartig, zo liefdevol is onze 
hemelse Vader. Wat wij ook gedaan hebben, 
Hij ontvangt ons met open armen. Geen 
zonde is Hem te groot of Hij wil het vergeven. 
In dit voorbeeld mogen wij volgen. Laten we 
met die ogen van barmhartigheid naar onze 
naasten kijken. 
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen 
zal barmhartigheid bewezen worden. 
(Mat. 5:7, HSV)

Persoonlijk
Pieter-Jan van Halum

De zomer is voorbij en de kinderen gaan 
weer naar school. Ik heb een drukke zomer 
achter de rug. Ik heb een bijbelkamp 
gehouden en geholpen bij het herbouwen 
van een school. Ook had ik een vijfdaagse 
club voor de kinderen. Over deze club wil 
ik graag iets delen. Het onderwerp van de 
club was: Jezus onze Geneesheer. In deze 
vijf dagen hebben kinderen verhalen ge-
hoord waarin Jezus mensen genas. Aan het 
eind van de clubs waren er vaak kinderen 
die geestelijke nazorg kregen.

Irina, een vrolijk 13-jarig meisje, kwam ook 
de hele week naar de club. Zij verbleef deze 
zomer bij haar ouders. Irina woont het hele 
jaar op school; ze gaat alleen in de zomer 
naar huis. Omdat ze altijd lacht, beseffen 
mensen niet hoe het echte leven van dit 
meisje is. Irina kwam nooit voor de gees-
telijke verzorging maar ging altijd spelen 
met de andere meisjes. De laatste dag van 
de club had ik het over het genezen van 
melaatsheid. Toen we klaar waren, was ik 
verbaasd dat ik Irina zag. Ze vroeg verlegen 
of ze met me kon praten. Natuurlijk kon 
dat. Ze vertelde me over haar moeilijke 
leven. Ze legde uit dat haar ouders  
alcoholisten zijn en dat haar ouders allebei 
last hebben hun gezondheid. Haar moeder 
heeft longproblemen en haar vader heeft 
aids. Ook is haar vader twee keer veroor-
deeld tot gevangenisstraf wegens drugsbezit. 
Irina vertelde ook dat toen ze vijf jaar oud 
was, ze werd verkracht door een vriend 

van haar vader. Deze man dient nog steeds 
zijn gevangenisstraf uit. Dit gebeurde 8 jaar 
geleden, maar ze herinnert zich nog steeds 
alles. 

Toen Irina naar mij toe kwam, vroeg ze 
waarom er elke dag nog zoveel pijn en ver-
nedering is als Jezus mensen kan genezen. 
Ze begon te huilen. Ze vertelde dat de 
wonderverhalen uit de Bijbel heel mooi en 
goed zijn, maar vroeg zich af waarom zij 
geen wonderen in haar leven zag. Waarom 
had zij geen goede ouders, geen gezonde 
mama en papa?  Ik wilde iets slims zeggen, 
maar ik zei alleen dat Jezus haar pijn 
voelde. Hij droeg haar pijn aan het aan 
kruis. Niemand dan Hij alleen weet wat er 
in haar leven is. Die dag vroeg Irina Jezus in 
haar leven te komen. Ik ontmoet haar vaak 
en ze heeft veel vragen. Het moeilijkste 
voor haar is vergeving. Een paar dagen 
geleden belde ze me op en zei dat haar 
vader was gestorven. Ze vertelde me dat 
toen haar vader in het ziekenhuis lag, ze 
boos op hem was en niets over Jezus wilde 
zeggen. Na zijn dood voelde ze zich schul-
dig. Daarom is Irina’s houding naar haar 
moeder toe veranderd. Ze probeert nu juist 
met haar moeder over haar Heiland te 
praten. Gisteren bad ze voor het eerst 
hardop voor haar moeder. 

Irina’s leven raakte ook mijn leven. Jezus is 
haar genezing begonnen!

Viktoria Antal (veldwerker Oekraïne)

Jezus onze Geneesheer

Wilt u het Jeugdwerk in Beregowo ondersteunen voor dit prachtige werk?  Dat kan! 
Maak uw gift over naar NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s Relief o.v.v. 
Jeugdwerk Beregowo (centencode 05)

Financiële nood
Hartelijk dank voor alle ontvangen giften 
in de zomermaanden. Helaas kampen 
we nog met een groot tekort. Vrijmoedig 
brengen we deze financiële nood nog-
maals onder uw aandacht. Het gaat om 
de volgende projecten: 
- Casa Lumina in Roemenië 
  (projectnummer 21110)
- Kleuterschool Vuurvliegje in Roemenië. 
  (projectnummer 21202)
Uw extra gift is welkom op 
NL93INGB0000003548 t.n.v.  
St. Children’s Relief ovv het project-
nummer van uw keuze.  
Mocht u niet kunnen bijdragen dan 
willen we u vragen om uw gebed.
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Wilt u ook een kind uit Casa Lumina “adopteren”?
Het Children’s Relief team is versterkt zowel op 
kantoor als in het veld. Graag stellen onze nieuwe 
medewerkers zich aan u voor:

Pieter-Jan van Halum

Mijn naam is Pieter-Jan van Halum en ik ben 
25 jaar oud. Ik ben 4 jaar geleden getrouwd 
met Marije en sinds 1 mei de trotse vader van 
Joas. Ik heb HBO-theologie gestudeerd aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. Na het afronden 
van mijn studie heb ik in een aantal kerken 
gewerkt. Ook op dit moment ben ik nog in een 
gemeente als kerkelijk werker werkzaam. Ik heb 
een groot hart voor de zending. Dit is begon-
nen toen ik in de zomer van 2011 met een 
werkvakantie naar Oost-Europa reisde. Deze reis 
heeft een grote indruk op mij gemaakt. Na nog 
een aantal keer in Oost-Europa te zijn geweest 
wilde ik mij graag inzetten voor de armoede in 
deze landen. Ik ben trots dat ik nu een steentje 
aan dit werk mag bijdragen. Bij Children’s Relief 
zal ik me bezig gaan houden met het begelei-
den van de projecten vanuit Nederland en ik 
zal zorgen voor het relatiebeheer. Ik geef ook 
graag een presentatie bij jouw school, kerk of 
vereniging. Neem gerust contact op voor meer 
informatie (pieterjan@childrensrelief.nl). 

Mirjam Marijs
Ik ben Mirjam Marijs, 
28 jaar en opgegroeid 
in het Zeeuwse dorpje  
Hoedekenskerke. Totdat ik 
naar Oekraïne ging, was ik 
gastouder in verschillen-
degezinnen in Nederland. 
Nu zit ik inmiddels alweer 
meer dan een maand in 
Vinogradiv in Oekraïne. Ik 

Team uitbreiding
Graag willen wij u voorstellen aan familie F. : 
moeder Erzsebet en vader Robert en hun twee 
kinderen Robert-Teodor (7 jaar) en  
Izabella-Maria (4 jaar). Het huis waar zij wonen is 
in een slechte staat. Ze hebben geen badkamer of 
keuken en het toilet is in de achtertuin. Al enige 
jaren is de familie nauw betrokken bij het 
programma van Casa Lumina. Elke dag brengt 
Erzsebet haar dochter naar de kleuterschool. 
Daarnaast brengt ze Robert-Teodor iedere dag 
naar Casa Lumina voor het huiswerkprogramma. 
Het vraagt veel van haar om dit iedere dag te 
doen, maar Erzsebet is een verantwoordelijke 
moeder die de scholing van haar kinderen erg 
belangrijk vindt. Erzsebet neemt zelf deel aan het 
programma voor ouders. Casa Lumina is een grote 
hulp voor ze. 

Graag vragen wij uw gebed voor deze familie. Ook is er de mogelijkheid om deze kinde-
ren (of een andere kind) financieel te adopteren zodat zij naar de programma’s van Casa 
Lumina kunnen blijven komen. Voor meer informatie over het adoptieplan kunt u mailen 
naar: info@childrensrelief.nl. 

Extra steun voor Casa Lumina is nu dringend nodig! Maak uw speciale gift over naar 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s Relief ovv Casa Lumina (centencode 03)

Alle reden tot dankbaarheid
Vorig schooljaar was een moeilijk jaar voor 
mij. Ik hou van het werken met de kleuters 
maar het was moeilijk omdat mijn eigen 
kinderen mij ook nodig hadden. Ik bracht 
veel tijd door in de kleuterschool mede 
omdat er een inspectie naderde. Dankzij 
Gods hulp is alles goed gekomen. Ik heb 
thuis hulp gekregen en de afvaardiging van 
het ministerie was erg enthousiast over wat 
wij de kinderen aanbieden. Ze hebben ons 
geprezen voor wat we met de kinderen 
doen. Kortom, alle reden tot dankbaarheid. 
Als eerste dank ik God dat ik dit werk mag 
doen. Hij is Mijn Hulp, daarnaast dank ik 
God dat Hij mensenharten aanraakt om de 
kleuterschool te ondersteunen.

Nu is de vakantie weer voorbij, veel kinderen zijn daar erg blij mee. Zo ook Ionatan- Andrei 
Bejinaru. Ionatan komt uit een erg arme familie. Door de armoede thuis lijkt hij ouder dan hij 
is. Hij is bang voor de andere kinderen maar geniet toch van school. Hij houdt veel van eten. 
In het begin was hij erg vies en rook onfris, ook had hij problemen met zijn buik. Omdat zijn 
familie zo arm is, kon hij zich niet goed fysiek ontwikkelen. Gedurende het jaar begon hij zich 
goed cognitief te ontwikkelen, hij begon te kleuren en kleuren te herkennen en ook begon hij 
met tellen. Ook al blijft hij angstig voor de kinderen, hij houdt ervan om met auto’s te spelen. 
Voor hem is speelgoed net zo belangrijk als eten.

Lacramioara Voinescu

Om Lacramioara en dit mooie werk te ondersteunen kunt u uw gift overmaken naar 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s Relief ovv Kleuterschool het Vuurvliegje 
(centencode 02)

werk samen met Marianne als vrijwilliger op 
de kinderafdeling in het ziekenhuis. Er liggen 
tussen de 15 en 20 baby’s en kleine kinderen 
die hier achtergelaten zijn. Wij halen hen uit 
hun bedje, wassen ze, knuffelen met hen, 
geven de fles, stimuleren hen in hun ontwik-
keling, bidden en zingen voor hen enz. enz. 
Het is bijzonder om te zien hoeveel ze ervan 
genieten en hoe ze al vooruit zijn gegaan in 
hun ontwikkeling. We hopen en bidden dat ze 
de Heere Jezus mogen leren kennen en dat de 
liefde die wij hen in dit korte poosje mogen 
geven, tot zegen is voor hun verdere leven! 
Ons Zendingsteam vraagt u om regelmatig te 
bidden voor Mirjam en haar collega Marianne.


