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En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal niet meer zijn, 
ook geen rouw, jammerklacht of moeite 
zal er meer zijn. Want de eerste dingen 
zijn voorbijgegaan (Openbaring 21:4)

Hoe lang, Heer tot U komt?
Hoe lang tot de aarde bruist met uw lied?
Hoe lang tot uw gerechtigheid straalt als 
de zon?

Afgelopen weekeinde zongen we dit lied 
(opwekking 745) in onze gemeente. Het 
is een prachtig lied, wat uitkijkt naar de 
wederkomst van onze Heer. Kunt u ook zo 
verlangen naar die tijd? Een tijd van vrede 
en gerechtigheid; geen moeite, geen 
tranen en geen verdriet.

Als we om ons heen kijken, is er veel 
ongerechtigheid en veel ellende. Het is 
onze opdracht om hier iets aan te doen. 
Ieder op zijn of haar manier. Wij zijn, op 
deze aarde, de Handen en Voeten van 
onze Heer. Iedere dag mogen we ons best 
doen om gerechtigheid te verspreiden.
Onlangs mocht ik tijdens de New Wine 
conferentie een presentatie houden voor 
alle groepen van de jeugd. Dat was heel 
bemoedigend om te doen. De kinderen 
deden verschillende opdrachten om geld 
in te zamelen voor het opknappen en 
aanpassen van de speeltoestellen bij een 
internaat in Beregowo. De kinderen waren 
heel enthousiast en de opbrengst was 
zeer goed. Wij danken voor alle trouwe 
voorbidders en vaste donateurs van dit 
werk. Zonder u zou dit werk niet mogelijk 
zijn. Helpt u ook mee?

Zoals in Openbaring 22:5 geschreven 
staat; En aldaar zal geen nacht zijn, en zij 
zullen geen kaars noch licht der zon van 
node hebben; want de Heer God verlicht 
hen; en zij zullen als koningen heersen tot 
in eeuwigheid.

Hoe lang tot de wereld ziet,
En de nacht verdwijnt,
Totdat U eindelijk stralend verschijnt?
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Thuis in het Arendsnest
Tijdens de zomervakantie staat de intensieve huiswerkbegeleiding even stil. Deze 
begint weer voordat de scholen starten zodat de kinderen kunnen wennen aan het 
leren. In de dagopvang moeten ook de leraren zich voorbereiden op het nieuwe 
schooljaar. 

Sanyi Fodor (projectcoördinator) schrijft:

Deze zomer constateerden de leiders dat 
sommige kinderen te oud worden voor het 
programma. Ze moesten de keuze maken 
welke kinderen kunnen blijven en welke 
kinderen kunnen komen. Bij de keuze 
kijken ze naar de familieachtergrond van de 
kinderen, hoeveel kinderen er zijn en waar 
ze geplaatst kunnen worden. Ze moeten 
er ook rekening mee houden hoeveel 
kinderen er opgevangen kunnen worden. 
In september is alles weer gestart. In de 
dagopvang is Katica blij dat ze mag komen.

Katica is 9 jaar oud. Samen met haar moeder 
en oma woont ze in een éénkamerflat. Haar 
ouders zijn gescheiden en vader wil niets 
te maken hebben met Katica. Haar moeder 
heeft psychische problemen en daardoor 
kan ze alleen een baan krijgen om s’ nachts 
in een fabriek te werken. Hierdoor slaapt 
ze vaak overdag en heeft geen tijd voor 
Katica. Haar oma is blind en heeft hulp 
nodig met eten en het verschonen van haar 
incontinentiemateriaal. In het Arendsnest 
krijgt Katica de zorg en aandacht die ze 
thuis mist. Als Katica in het Arendsnest 
komt, staat er een maaltijd voor haar klaar 
van thee en brood met boter. Het is moeilijk 
om te leren met een lege maag! Hierna gaan 
de kinderen van de huiswerkbegeleiding 
naar hun eigen lokaal en kinderen van 

de dagopvang beginnen met Bijbelles. Er 
wordt uit de kinderbijbel gelezen. Katica en 
de kinderen leren dat mensen in de Bijbel 
ervaringen hebben die overeenkomen 
met hun eigen leven. Hierna is er ruimte 
voor een creatieve activiteit of om lekker te 
spelen. Het team bereidt een  programma 
voor waar ze allemaal plezier van hebben. 
Hierna staat er een warme maaltijd voor 
alle kinderen klaar waaraan de kinderen 
zelf bij de bereiding hebben  meegeholpen. 
Met de mogelijkheden die er zijn wordt er 
een voedzame gezonde maaltijd gemaakt. 
Als laatste mogen ze nog een kledingstuk 
uitkiezen. Daarna is het tijd voor Katica om 
naar huis te gaan.

Het is hartverwarmend voor het team om 
te zien hoe de kinderen zich thuis voelen 
in het Arendsnest. Het team bid elke dag 
dat de kinderen zich ontwikkelen tot jong 
volwassenen die op verantwoorde wijze 
voor zichzelf kunnen zorgen.

Naast gebed, kunt u ook helpen door sponsor te 

worden van het Arendsnest of een gift over te 

maken op NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s 

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



Er wonen nog 3 kinderen thuis. Ook al zijn er een 
aantal kinderen uit huis, toch hebben ook zij nog 

financiële steun nodig. U kunt helpen door uw gift 
over te maken op NL93 INGB 0000 00 3584
t.n.v. St. Children’s Relief  (centencode  12)
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Pleegzorg Rupea
Dana en Petru Simonescu zorgen al dertien 
jaar voor pleegkinderen. Vooral Dana heeft vol 
passie en aandacht voor de negen kinderen 
gezorgd. Deze zomer lag ze twee weken in het 
ziekenhuis met ontzettend veel pijn vanwege een 
aandoening aan haar ruggenmerg. Gelukkig heeft 
de behandeling voor veel verlichting gezorgd, 
maar ze moet wel meer op zichzelf letten en mag 
niet meer zoveel lopen. Dat vindt ze erg jammer, 
want lopen was haar manier om haar gedachten 

Gerrit en Laura Wiersema (veldmanagers OEZ) vertellen:

Laat juf Lacramioara niet in de kou staan!

Wel en wee  Children’s Relief

te verzetten en buiten in de natuur met God te 
zijn. Dana zelf schrijft: Jaren zijn verstreken, de 
kinderen gegroeid, wij zijn ouder geworden. De 
problemen die bij elke leeftijd horen, vereisen 
geduld, wilskracht, inspanning en kosten. Wij 
moeten ons ook verlaten in Gods Hand en ik weet 
dat Hij onze zorgen zal dragen.

Op onze laatste reisdag door Oost-Europa waren we op 
bezoek bij de kleuterschool in Slobozia. Het was goed 
Lacramiaora Voinescu weer te ontmoeten. Het gebouw 
ziet er zowel binnen als buiten behoorlijk goed uit, ook in 
vergelijking met Westerse maatstaven. We spraken met haar 
over haar zorgen inzake het volgende:
De school is gebouwd op een helling. Tijdens de bouw is er een 
plateau gegraven zodat de school gebouwd kon worden en dat 
er ook een recht veld achter zou zijn voor de speeltuin. Tussen het 
land van de buren en de school is een betonnen muur gezet. De 
muur is echter vrij oud en staat op omvallen door het gewicht 
van de modder van de buren (die nog gewoon de helling 

hebben). Idealiter komt hier een stalen of gewapende betonconstructie voor 
in de plaats. Ook het houten hek rondom is dringend aan vervanging toe. 
Een ander probleem is de verwarming. Er word binnen op hout gestookt. De 
houtbrander (die de centrale verwarming aanstuurt) is een oud model van 
een jaar of 15 en zeer inefficiënt in vergelijking met een moderne haard. In 
de winter word de kachel in de ochtend opgestookt zodat het binnen redelijk 
verwarmd is. Zo gauw de kinderen naar huis gaan, gaat de kachel uit. Omdat 
het gebouw niet erg goed geïsoleerd is en het in Roemenië in de winter gerust 
-15C kan zijn, is het snel afgekoeld. Lacramioara zit dan haar naschoolse 
administratie en voorbereidingen in de vrieskou te maken om hout te 
besparen. Wilt u meehelpen en haar niet in de kou laten staan?

Helaas heeft Pieter-Jan van Halum 
ons verlaten voor een baan elders. Met 
enthousiasme en volle inzet heeft hij veel 
mogen bereiken. Het was goed om met 
hem samen te werken. Wij willen hem en 
zijn gezin Gods zegen toewensen.

In Roemenië, hebben wij afscheid genomen 
van de familie Giurgila. Zij waren sinds 
2011 verantwoordelijk voor de geestelijke 
zorg in de gemeente van Casa Lumina, in 
Oradea. Daarnaast hebben zij zich voor 
100% ingezet om de (ex)straatmensen te 

vertellen van de liefde van God en dit te 
laten zien door hun handel en wandel. 
Cristi en Mirela gaan een nieuw bestaan 
in Amerika opbouwen, bij hun kinderen. 
Gelukkig is er vervanging voor hen, 
namelijk Edi en Erica Tar. Zij zijn allang 
bekend bij ‘Casa Lumina’. Edi kwam daar al 
regelmatig het Woord verkondigen.

Dank aan God voor alle zegeningen in de 
zomerperiode. We noemen ze in het kort: 
Ziekenhuismedewerkers Mirjam Marijs en 
Marianne Janse waren op verlof. Reina van 

Wetten heeft met een zomerteam gewerkt 
op de baby-afdeling van Vinogradiv, 
Oekraïne. Geslaagd waren ook de diverse 
vakantiebijbelclubs georganiseerd door 
het Arendsnest en Viki Antal. Ook hielp 
Jorien de Ruiter mee aan Bijbelkampen 
voor kinderen.

In Nederland was er naast de bemoe-
digende presentatie op de New Wine 
conferentie ook een geslaagde actie van 
de vakantiebijbelclub in IJsselmuiden. Een 
meisje had erg haar best gedaan en wel 
rond de 100 flessen opgehaald! Hartelijk 
dank aan alle betrokkenen bij deze actie! 

Kosten: Verwarming: €370. Betonnen muur: €1970. 
Schoolhek: €2800. U kunt uw gift overmaken op: 

NL93 INGB 0000 00 3584
t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Slobozia renovatie.


