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Hiernaast leest u de Bijbeltekst die Viki 
boven haar artikel plaatste. Wat een 
prachtige belofte! God weet wat we 
nodig hebben en heeft het beste met 
ons voor. Hij roept ons op om zich tot 
Hem te keren. Boven het hoofdstuk 
staat: Uitnodiging tot het heil des 
Heren. Hoewel dit niet in de grondtekst 
staat, is het vooral nu, een actuele 
oproep.

Met de kinderen van de gemeente 
hebben we in maart nog de musical 
over het leven van Esther kunnen 
uitvoeren. 

Het verhaal lijkt een beetje ver van 
ons bed en het vond een tijd geleden 
plaats in een ver land. Echter de 
boodschap van deze geschiedenis is 
nog springlevend. Al leven we uiterlijk 
gezien, in een andere situatie op dit 
moment, we moeten toch waakzaam 
zijn. Maar, we mogen erop vertrouwen 
dat God trouw is aan zijn Woord, zoals 
Jesaja profeteert. Deze uitnodiging 
tot het heil des Heren, dat is onze 
opdracht. Dit willen wij uitdragen in 
onze projecten

Wat een zegen, dat we hulp kunnen 
bieden aan kinderen, die het minder 
hebben dan wij.

Dankzij uw trouwe sponsoring, kunnen 
we de kinderen waar Viki mee werkt en 
de kinderen van de andere projecten 
helpen. In deze editie leest u ook hoe 
het met de zendingswerkers en de 
kinderen in de projecten gaat in deze 
bewogen tijd.
 
Gebed: Vader dank u wel voor uw Woord 
en  voor uw beloften. Wilt U ons helpen 
op U te vertrouwen? Onze Hulp komt van 
U! U houdt alles in Uw Hand. U zorgt voor 
ons. We bidden om bescherming voor alle 
zendingswerkers, kinderen en gezinnen. 
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Viktoria Antal (veldwerker Oekraïne) schrijft:

Jeaneth Klijn  

Jesaja 55: 10,11 
Want zoals de hemelen 
hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten 
dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en 
daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar 
en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn 
Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar 
het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 

Kijken met Gods ogen...
Deze verzen maken ons duidelijk dat wat 
wij doen niet voor niets is. Om de dagelijkse 
moeilijkheden van de kinderen te moeten 
aanzien, kan ons moedeloos maken.
Voordat de quarantaine inging, waren 
wij weer begonnen met de Bijbellessen 
in de internaten, vlak nadat de kinderen  
waren teruggekomen van hun vakantie. 
Wij hoorden de verhalen van de kinderen, 
die ze beleefd hadden tijdens de vakantie. 
Vaak vertellen ze verhalen die niet waar 
zijn. Eigenlijk houdt dit in dat ze die dingen 
vertellen, omdat ze zo graag willen dat ze 
waar zijn en zo graag in een liefdevol gezin 
willen wonen. Het is hartverscheurend.. 
Als we families bezoeken, zien we dat 
de meeste kinderen leven in de slechts 
denkbare omstandigheden.

Het eerste verhaal ging over Jezus dat Hij 
de kinderen zegent. De hoofdboodschap 
was: Jezus houdt van kinderen en ze zijn 
belangrijk voor Hem. Toen ik vertelde over 
Jezus, die het leven van elk kind kent en 
weet van de moeilijkheden in de familie, 
bogen sommige kinderen hun hoofd. 
Wij weten dat ze zich schamen voor hun 
familie. En daarom bemoedigen wij hen dat 
Jezus de oplossing is van hun problemen. 
Wij zijn dankbaar dat God ons heeft laten 
zien in welke omstandigheden zoveel 

kinderen moeten leven. Het heeft veel 
duidelijk gemaakt voor ons. Wij hebben de 
extreme armoede gezien en begrijpen dat 
de kinderen daar niet mee kunnen omgaan.
Als wij vanuit ons eigen perspectief naar 
deze families kijken, lijkt het hopeloos. 
Maar als wij vanuit Gods perspectief kijken 
dan is alles mogelijk. Wij gaan naar de 
internaten, zigeunerkampen en de families 
om het evangelie te vertellen en proberen 
te voorzien in geestelijke bijstand. We 
proberen met Gods ogen te kijken, anders 
zou het onmogelijk zijn dit werk te doen. 
Wilt u alstublieft met ons meedoen en voor 
deze kinderen en hun families bidden? Juist 
nu is gebed hard nodig.
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Wilt u Viki helpen? Uw gift is welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Jeugdwerk Beregowo (centencode 05)

Update Viki: De kinderen zijn best 
bang voor het corona-virus. In de 
Oekraïne zijn er wel kinderen besmet. 
Gelukkig nog niemand in Beregowo, 
Dank God! Ik probeer de kinderen te 
bemoedigen. Met zendingswerkster 
Jorien brengen wij afzonderlijk 
voedselpakketten naar de gezinnen 
(de gepaste afstand in acht nemend). 
Wij zijn in Gods Handen. Al mijn 
vertrouwen stel ik op Hem.
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Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Hoe gaat het met…?
Hierbij geven wij u een update (van 30 maart) hoe het gaat met de 
zendingswerkers en kinderen in de projecten. 

Roemenië
Casa Lumina
Ema Dragan vertelt: Alle kinderen (scholieren en de kleuters) zijn 
thuis. Er zijn een paar scholieren die internet hebben, deze kinderen 
geef ik les vanuit huis. Ook bellen kinderen mij op als ze het moeilijk 
hebben. Sommigen zitten alleen thuis omdat de ouders toch nog 
kunnen werken. Een meisje belde me omdat haar hamster was 
overleden. Ze was zo verdrietig en niemand was er om haar te 
troosten. Ik mocht met haar bidden door de telefoon. Ik ben blij dat 
ik dit voor hen kan doen. Graag vraag ik uw gebed voor alle kinderen 
en gezinnen die nu niet 
naar Casa Lumina kunnen 
komen. Ze hebben het 
erg moeilijk, ook mede 
doordat de meeste 
kinderen nu een warme 
maaltijd moeten missen. 
Maar ze missen ook elkaar 
en de medewerkers 
van Casa Lumina, waar 
ze elke dag weer liefde 
ontvangen. Ema woont 
alleen. Haar ouders wonen 
300 km verderop. 

Kleuterschool Slobozia.
Lacramioara Voinescu vertelt: De kleuterschool is dicht en 
schoongemaakt.  Lacramioara is thuis bij haar gezin en probeert 
contact te houden met de ouders. Bijna alle zigeuners die naar 

Engeland waren om te werken, zijn weer terug. Ze zijn nu nog in 
quarantaine. Er wordt toezicht gehouden door de politie en het 
leger. Het is een onzekere tijd waarin ze veel bidt en om Gods 
hulp en rust vraagt. Ze vraagt om gebed voor bescherming voor 
haar gezin en haar ouders.  Ook vraagt ze of we willen bidden 
voor Gabriël. Deze kleine jongen wordt vaak door zijn moeder 
geslagen. Ze is alcoholverslaafd. Lacramioara vind het erg moeilijk 
en bid dat moeder bevrijdt wordt van haar verslaving.

Pleegzorg Rupea 
Dana Simonescu vertelt: Het is soms erg moeilijk voor me. Ook 
financieel. Alles wordt duurder en sommige producten zijn niet 
meer voorradig. Maar ik zal de woorden van Jezus  niet vergeten 
dat Zijn Woord ons voedt. Daarom begin ik mijn dag met gebed 
en zoek ik hulp in het Woord van God. Ik bid ook voor jullie en voor 
Holland, dat Zijn genade over jullie land mag worden uitgegoten. 
Wees gezegend met de woorden van Psalm 121.

Oekraïne
Arendsnest

Contactpersoon Sanyi Fodor vertelt: De 
dagopvang en de huiswerkbegeleiding 
zijn nu gestopt. De kinderen in de 24- 
uurs opvang zijn veilig in het Arendsnest. 
Het is spannend voor hen. Veel van hun 
familieleden hebben geen werk meer 
en daardoor ook geen inkomen. De 
quarantaine periode is voorlopig uitgebreid 
tot 24 april waardoor de onzekerheid nog is 
toegenomen. De vraag is hoe het daarna zal 
gaan. Graag gebed voor de medewerkers in 
het Arendsnest, de kinderen en de situatie 
in het land.

Verlaten baby-afdeling Vinogradiv
De zendingswerksters, Mirjam Marijs en 
Marianne Jansse kunnen niet meer naar 
het ziekenhuis en zitten nu verplicht thuis. 

Het is voor hen moeilijk om niet meer voor 
de baby’s te kunnen zorgen maar het is van 
groot belang voor hun eigen gezondheid 
om thuis te blijven. Uit het ziekenhuis 
komen wel berichten dat de verpleegsters 
de zorg voor de paar baby’s die er nu nog 
zijn, goed hebben overgenomen. Mirjam 
en Marianne verlangen nu eigenlijk naar 
hun eigen families maar kunnen voorlopig 
niet weg uit Oekraïne. Wilt u alstublieft voor 
hen bidden.

Familiehuis en Elim
Peter Gabor van zendingscentrum Beregowo 
schrijft: Glorie aan God dat we nog gezond 
zijn. Het was even spannend met Mikolka 
(samen met zijn moeder woont hij in Elim). 
Hij kreeg koorts maar herstelde gelukkig 
snel. Hij heeft een zwak immuun gestel. 
Wilt u alstublieft voor hem bidden? Peter 
bemoedigt ons met de woorden van Psalm 
23. Wilt u ook voor Peter bidden? Hij heeft 
hartproblemen.

Zonder gebed is zendingswerk onmogelijk
Het zendingswerk brengt hoop in de harten van kinderen en volwassenen. Dat is 
vandaag onvoorstelbaar belangrijk. Dat kunnen wij niet alleen, ook uw financiële 
hulp is daarbij zeer nodig. Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 
t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen.  

Als laatste willen we u bemoedigen met de woorden van Psalm 16. Wij mogen schuilen 
bij God. (vers 1) en Hem voor ogen stellen. (vers 8) Hij is onze Hulp.


