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Want u kent de liefde die onze Heer 
Jezus zei: Ik ben het licht der wereld, 
wie Mij volgt, zal nimmer in de duister-
nis wandelen, maar hij zal het licht des 
levens hebben. Johannes 8:12

Bovenstaande tekst kwam in mij op 
toen ik onlangs de zon zag opkomen 
boven het meer van Tiberias. Prachtig! 
De schemer week voor het licht, de zon 
kwam op boven de heuvels, schitterde 
op het meer en verwarmde ons.

In de tijd dat Hij op aarde was, heeft 
Jezus diverse malen gesproken over 
dat Hij het Licht van de wereld is. 
Johannes schrijft zo prachtig over Jezus 
in Johannes 1: 1-18: “In Het Woord was 
leven en het leven was het licht der 
Mensen.” Verderop lezen we in Johannes 
9: 5 de woorden van Jezus: “Zolang Ik 
in de wereld ben, ben Ik het licht der 
wereld.” Prachtig om in de volgende 
verzen te lezen hoe Hij een blind-
geboren man geneest. Wat een geloof 
had deze man en wat een diepe liefde 
zal hij ervaren hebben bij het zien van 
Zijn Heiland! Hij is gekomen om ons te 
bevrijden uit de duisternis van de zonde 
en ook, zoals in dit gedeelte, ons te 
genezen.  

In Johannes 12 lezen we in vers 46: “Ik 
ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet
 in de duisternis blijve.” 

Uit alle verzen spreekt een diepe liefde 
voor ons. Hij Zelf heeft 3 uur lang diepe 
duisternis ondervonden toen Hij leed 
voor ons aan het kruis. Hij is gestorven 
en weer opgestaan zodat wij toegang 
hebben tot God, de Vader om als geliefde 
kinderen in Zijn licht te wandelen.
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Naast gebed, kunt u ook helpen door sponsor te 
worden van Casa Lumina of een gift over te maken 
op NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)

Indrukwekkende reis!
Op 30 april jl. vertrokken we met 17 mensen uit Rhoon naar Casa Lumina in Oradea, 
Roemenië. Doel van de reis: Gezinnen bezoeken en de kinderen een paar mooie 
jeugdherinneringen te geven, die ze anders niet zouden hebben. Hoogtepunt 
van onze reis waren de gezinsbezoeken waarvan 1 of meerdere kinderen bij Casa 
Lumina komen. Indrukwekkend om te zien hoe deze arme gezinnen leven en 
proberen het hoofd boven water te houden. 

Thuis bereidden we de programma’s 
voor de kinderen voor. Ook bezochten 
wij een zigeunerdorp, Lazareni en de 
laagdrempelige kerk van Casa Lumina. 
Bij deze twee bezoeken voerden wij een 
toneelstukje over Zacheüs op. Tijdens deze 
diensten werd er gezongen en vooral in 
het zigeunerdorp veel geklapt bij de gitaar 
van Flore. Pastor Cristian hield daarna 
een bevlogen preek. Mooi om zo met de 
mensen samen een kerkdienst te vieren. 

De leider Cornel, een van de straatjongeren 
die vroeger in Casa Lumina tot geloof 
gekomen is, werkt onder deze arme en 
grotendeels ongeletterde mensen in 
Lazareni. Heel bijzonder!
De volgende dag gingen we met zo’n 
50 kinderen en veel ouders naar de 
Berengrotten met o.a. stalagmieten en een 
heus berenskelet! 

Vrijdag was een feestelijke dag in Casa 
Lumina. De kleuters werden geschminkt 
en op de foto gezet. Fotolijstjes met de 
tekst: Isus te iubeste! (Jezus houdt van jou) 
werden versierd.
Na de lunch gingen de kleuters naar 
huis en de oudste scholieren naar de 
bowlingbaan samen met deelnemers uit 
de groep. De jongste scholieren maakten 
“funny sandwiches“ en mochten nagels 
lakken. Alle kinderen kregen een tasje met 
cadeautjes mee. De scholieren kregen een 
Bijbel. Het was mooi om te zien hoe blij ze 
hiermee waren. 

Nood in het gezin
Wij bezochten het gezin van Darius. 
Darius heeft 3 jaar bij Casa Lumina gratis 
op de kleuterschool gezeten, maar op 
de basisschool moet er veel door ouders 
meebetaald worden, zoals de boeken en 
het opknappen van het klaslokaal. Hij 
woont met zijn oma en moeder Tundi in 
een sociale huurwoning bestaande uit een 
kleine huiskamer waar ze ook slapen, een 
minikeukentje en een badkamertje. Ook zijn 
tante woont daar. Zij is ernstig meervoudig 
gehandicapt. Zij slapen op 2 slaapbanken. 
Tundi werkt 7 dagen per week, maar toch 
kan huurachterstand niet voorkomen 

worden. De energiekosten zijn in de winter 
torenhoog. Voor de gehandicapte vrouw 
is er geen opvang. Als er medische hulp 
nodig is, moet er altijd een bedrag aan de 
dokter zelf betaald worden, anders geeft de 
arts geen zorg. 

Heel bijzonder
Heel bijzonder om zelf een beetje te 
ervaren hoe deze gezinnen moeten leven 
en een kijkje te krijgen in hun leven. De 
nood is hoog. Het is ontzettend mooi om te 
zien hoe de medewerkers van Casa Lumina 
zich met hart en ziel inzetten om deze 
kinderen en hun gezinnen door middel van 
onderwijs en steun een betere toekomst te 
geven. Door ons bezoek aan hen brengen 
we naast materiële steun vooral ook 
bemoediging en hoop voor de toekomst!

Marjo Affourtit

R E L I E F

Zaterdag 22 juni a.s. 

van harte welkom op OEZ Zendingsdag.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar 

in de Ontmoetingskerk, 

Hoofdstraat 90 in Krimpen a/d Lek. 

Ochtendprogramma: 10.30-13.00. Lunch 

tot 13.45. Tijdens en na de lunch gaan we 

naar ons  zendingsgebouw aan Tiendweg 9. 

Opgeven kan via: 

info@childrensrelief.nl of 0180-521966. 
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U kunt meehelpen door uw gift over te maken op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Voedselpakketten.

Ook kunt u helpen door uw gift over te maken op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Het Arendsnest (centencode 06)

 Stichting Children’s Relief 
 is verbonden met 
 OostEuropa Zending

Postbus 2026, 2930 AA Krimpen a/d Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen a/d Lek

+31 (0)180 - 52 19 66 
info@childrensrelief.nl  
www.childrensrelief.nl

KvK: 24416473

  Children’s Relief

Giften/legaten
IBAN: NL93INGB0000003584  | BIC (Swift) Code: INGBNL2A
IBAN: NL38RABO0133376699 | BIC (Swift) Code: RABONL2U

t.n.v. Stichting Children’s Relief, Krimpen a/d LekCo
lof
on

Vo
rm

ge
vi

ng
: J

oh
n 

H
ar

m
s

R E L I E F

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Voedselpakketten 

De laatste maanden hebben wij de mogelijkheid gehad om 
voedselpakketten rond te brengen bij arme gezinnen in 
Beregszász (Oekraïne). Het waren indrukkende weken. 

Voorpret in het Arendsnest

Alina, wat een kanjer! 
Ze werd als klein meisje misbruikt, groeide op 
in een kindertehuis en kwam later op straat 
terecht. Wat een overlevingsdrang had dit kind. 
Ondanks alles trauma’s.
Een paar jaar geleden kwam ze, via iemand die 
ook op straat leefde, in de kerk van Casa Lumina. 
Hij beschermde haar lange tijd op straat, zodat 
ze niet weer met ellendige situaties in aanraking 
zou komen. Later kreeg Alina een kamer in een 
nacht-opvang. Eveneens een paar jaar geleden 
kreeg Alina ineens een grote bult op haar arm. 
Ze had toen al haar leven aan God toegewijd. Na 

een operatie en verschillende behandelingen leek de 
tumor weg te zijn.
Helaas kwam deze helemaal terug en begon zich snel 
uit te zaaien in andere delen van haar lichaam. De 
laatste maanden kon ze alleen maar zittend slapen.
Ze verlangde om naar haar hemels thuis te gaan. 
Tegelijkertijd wilde ze hartstochtelijk blijven leven en 
bij haar “familie” in kerk Casa Lumina zijn. Een familie 
die ze nooit heeft gehad.
Het mocht niet zo zijn. Alina is op 24 april jl. gestorven 
en nu mag ze voor eeuwig bij God zijn. Daar zijn geen 
tranen meer en geen ziekte kan haar nog treffen. Ze 
zou 30 mei a.s. 28 jaar geworden zijn. We zullen haar 
heel erg missen.

Olga van Lavieren

huis. Gelukkig waren de kinderen op dat moment niet thuis. De 
meiden gaan doordeweeks naar een internaat, maar de weekenden 
en in de vakantie periodes zijn ze thuis. Ze leven in een kamertje 
waar twee bedden en een kast staan. De rest van het huis is oud, vies 
en koud. Moeder is dagelijks dronken en ontvangt vaak mannelijk 
bezoek. Wij maken ons zorgen over de situatie van de kinderen. 
Het jongste meisje wil graag bij haar moeder zijn en wil de slechte 
situatie van de moeder niet zien. De oudste dochter heeft het er wel 
erg moeilijk mee en loopt hierdoor vaak weg. Al meerdere keren is zij 
teruggevonden door de politie. 

Wij maken ons zorgen nu de meiden groter worden dat het 
mannelijke bezoek er niet alleen voor moeder zal zijn. Dit kan een 
reden zijn van de oudste om elke keer weg te vluchten. Helaas is het 
in Oekraïne bijna onmogelijk kinderen zoals in deze familie uit huis 
te halen. Door middel van de voedselpakketten kunnen wij deze 
gezinnen wat vaker bezoeken en geeft het de mogelijkheid niet 
alleen de kinderen te ontmoeten maar ook de ouders. Graag willen 
wij dit vaker doen. Veel gezinnen kunnen deze extraatjes goed 
gebruiken. Want geld om zelf iets te kopen is er bijna niet.

Viki Antal en Jorien de Ruiter

Elke dag staat de leiding van het Arendsnest 
liefdevol klaar voor alle kinderen die 
komen voor het dagprogramma, de 
huiswerkbegeleiding of wonen in de 
dag- en nachtopvang. Allemaal kinderen 
uit arme en ontwrichte gezinnen. Een 
belangrijk hoogtepunt is de komende 
vakantiebijbelclub. Het thema van dit jaar 
is: Wonderen van Jezus in ons leven. De 
kinderen horen elke dag een Bijbelverhaal en 
er wordt gezongen. Er worden leuke sport- 
spel- en knutselactiviteiten georganiseerd.  

Door het persoonlijk 
afgeven van de 
pakketten konden wij 
bij veel kinderen thuis 
komen. Veel van deze 
gezinnen hebben 
onze harten geraakt 
en het doet pijn om 
te zien in wat voor 
omstandigheden ze 
moeten leven. 

Een van de gezinnen 
bestaat uit een alleen-
staande moeder met 
2 kinderen van 11 
en 14 jaar oud. De 
vriend van moeder is 
in december om het 
leven gebracht in haar 

Ook is er tijd voor gezelligheid met elkaar. 
Elke dag is er wel een kind dat vraagt naar 
de vakantiebijbelclub. Het is de enige leuke 
vakantie die de kinderen zullen hebben. De 
leiding kijkt ernaar uit deze kinderen fijne 
jeugdherinneringen mee te geven!

Graag vragen wij u gebed voor de 
vakantiebijbelclub.

In memoriam: Alina Nicole 
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