
Jezus spreekt: ”Bij wie in de goede 

aarde gezaaid is, dat is hij die het 

Woord hoort en begrijpt, die ook 

vrucht draagt en voortbrengt, de 

één honderd-, de ander zestig- en de 

ander dertigvoudig.” 

       Mattheus 13:23 (HSV)

Sinds 1992 werk ik bij 

OostEuropaZending en het is echt 

een zegen om de kinderen in Albanië 

van dat jaar nu te zien. Zij hoorden 

voor het eerst het goede nieuws en 

zongen voor het eerst de kinderliedjes 

op de zondagsschool. Nu zijn ze zelf 

volwassen en zelf ouders geworden 

die hun kinderen meenemen naar de 

kerk. 

Deze ontwikkeling bemoedigd ons 

heel erg, als we zien dat een deel van 

het zaad in de goede aarde gezaaid 

is en het vrucht heeft voortgebracht. 

Veel van hen zetten zich in als 

jeugd- en aanbiddingsleiders of zijn 

zondagschoolleraar. Ze brengen 

Gods Woord naar de kinderen en de 

jeugd. Ook verkondigen ze de blijde 

boodschap van het Evangelie aan zij 

die God nog niet kennen als hun Heer 

en Verlosser.

We zijn druk bezig met het 

organiseren van de 16e Barnabas 

jeugdconferentie in Albanië. Het 

is zo goed om de nieuwsgierige, 

bereidwillige houding te zien en om 

te leren van de deelnemende jeugd. 

Rond de 120 deelnemers zullen 

komen uit Albanië, Macedonië, Kosovo 

en misschien ook uit Nederland. 

Allemaal hebben ze één doel: om 

meer te leren hoe ze God beter 

kunnen leren kennen en dienen.

Beste lezer, de gelijkenis van de zaaier 

is een uitdaging voor iedereen op 

elk moment van ons leven. Laten we 

verantwoordelijkheid nemen hoe 

we leven als Christen. We hebben de 

opdracht om het Evangelie te blijven 

verkondigen en ernaar te leven.

Wees gezegend in de naam van Jezus 

Christus.

Renato Jani (Vice-voorzitter bestuur CR) 
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Veilige omheining Column
Kleuteronderwijzeres Lâcramioâra Voinescu, Slobozia, Roemenië schrijft:

Dank aan God dat na een moeilijke start van het schooljaar, met veel 

onderbrekingen door de pandemie, we weer in de klas konden samenkomen en ons 

dagelijks programma konden voortzetten. Hierdoor was er na een moeizaam begin 

weer vooruitgang te merken bij de kleuters. 

Ik zie de groei van Darius. Toen hij op de 
kleuterschool kwam, kon hij nauwelijks 
praten en had een beperkte woordenschat. 
Nu praat hij hele zinnen! Vasilica (waar ik 
eerder over schreef, hij woont bij zijn oma) 
heeft vrienden gemaakt en ook kan ik nu 
met hem communiceren. Dit was in het 
begin helemaal niet mogelijk. Je ziet dat de 
kinderen genieten van de kleuterschool. 

Ze zijn actief en luisteren graag naar de 
verhalen, in het bijzonder de Bijbelverhalen. 
Daniel en Suraj hebben een voorliefde voor 
het verhaal van Jozef. Ze hebben hierover 
veel vragen, zoals waarom gebeurden er 
zoveel oneerlijke dingen met Jozef? Ook 
hadden de kinderen een positieve reactie 
toen ze leerden over vergeving. Darius 
besloot daarom Vasilica te vergeven. Ze 
werden zelfs vrienden en delen nu zelfs 
het speelgoed met elkaar! Bijzonder mooie 
ontwikkelingen die ik met vreugde zie en 
waarvoor ik God dank. De Bijbelverhalen 
hebben een goede invloed op de kinderen. 

Veel conflicten en negatief gedrag werden 
erdoor opgelost. Ook de buitenactiviteiten 
doen de kinderen goed. We hebben o.a. een 
natuurproject gehad waarin de kinderen 
insecten konden bestuderen, zaden en 
bladeren konden tellen en bomen konden 
opmeten. Later deden we buiten een 
kunstproject wat  ervoor zorgde dat zelfs de 
meest rusteloze kinderen geconcentreerd 

aan het schilderen waren. Nieuw voor deze 
groep kinderen was het uitstapje naar de 
kinderboerderij: De Ark van Noach. Wat was 
dit een grote verrassing voor ze! De meesten 
van hen verlaten nooit het dorp. Ze zagen 
voor het eerst de stad Iaşi en waren op een 
kinderboerderij. Met volle teugen genoten 
ze van de dieren en de jongens vonden 
het geweldig om op de trekkers en skelters 
rond te rijden. Als laatste activiteit vierden 
we kinderdag waarin de kinderen in het 
zonnetje werden gezet. Al deze activiteiten 
hebben ook een positieve invloed op de 
ouders omdat hun kinderen met veel plezier 
naar de kleuterschool komen. 

Ik maak me eerlijk gezegd zorgen om het 
buiten spelen omdat de houten omheining 
helemaal verrot is. Soms komen er honden op 
de speelplaats die dingen vernielen en vind ik 
hondenpoep in de zandbak. Wat mij nog het 
meeste zorgen baart, is de veiligheid van de 
kinderen: dat ze door de kapotte schutting 
naar buiten zullen gaan. De veiligheidsregels 
van het ministerie van onderwijs vereisen 
ook een goede omheining.  
Ik wil afsluiten met dank aan God die ons dag 
aan dag gedragen heeft en wil vertrouwen 
op Hem. 

Uw gift is van harte welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v. kleuterschool Slobozia, Nieuwe omheining 

(centencode 02)
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Wilt u meebouwen zodat de kleuters veilig kunnen buiten spelen?
Graag willen we deze zomer een nieuwe omheining plaatsen.
De omheining is: 172 meter. Kosten: ca € 6880,–
Helpt u mee een meter of cm’s te sponsoren?

Kosten € 40 per meter/€ 20 per 500 cm/€. 2,50 per 5 cm.
Heel hartelijk dank namens Juffrouw Lacramioara!



Casa Lumina, Roemenië
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Auto kapot na 17 jaar trouwe dienst
Voor veel activiteiten werd de auto ingezet. 

Helaas is hij nu kapot. We hoopten dat de 

auto gerepareerd kon worden maar de 

reparatiekosten zijn aanzienlijk hoger dan 

de waarde van de auto is. Ook is het onzeker 

of er niet nog meer kosten bij zullen komen 

als hij gerepareerd gaat worden. Daarom 

is het beter om een tweedehandsauto te 

kopen die zuiniger rijdt en waarvan ook de 

onderhouds- en verzekeringskosten lager 

zullen zijn, zodat we geld zullen besparen 

dat we kunnen inzetten ten goede voor de 

kinderen. 

Casa Lumina heeft een auto nodig, omdat 

we veel activiteiten hebben waar we anders 

een taxi voor moeten gebruiken wat weer 

duur en tijdrovend is. Ook gebruiken we de 

auto voor alle noodzakelijke boodschappen. 

Daarbij moet Cristina (manager) vaak naar 

instanties om (administratieve) zaken te 
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Beregowo, Oekraïne
Hoe gaat het met de projecten?
Het leven in Beregowo is ingrijpend veranderd door de komst van vele vluchtelingen. 

Viki Antal vertelde dat er nog steeds nieuwe vluchtelingen komen die opgevangen 

worden in de scholen of andere gebouwen. Al zijn er ook veel teruggegaan om hun land 

te bewerken. Sommige vluchtelingen uit o.a. Kiev hadden een hoge levensstandaard. 

Het zorgt geregeld voor spanningen met de inwoners van Beregowo. Het overgrote 

deel van de inwoners heeft steeds meer moeite om rond te komen hoe langer de oorlog 

duurt. Alles wordt ook steeds duurder. Het is een zorg voor onze zendingswerkers.

Arendsnest

Zoals u/jullie weten is er het een en ander veranderd in het 

programma van het Arendsnest. In allebei de huizen worden er 

vluchtelingen opgevangen. Andrea zorgt ervoor dat het programma 

voor de dagopvang door kan blijven gaan en Ira en haar dochter 

zorgen voor de kinderen in de 24-uursopvang. Dankbaar zijn we voor 

de nieuwe betrouwbare hulp die sinds kort voor 3 dagen meewerkt in 

de dagopvang. We hebben haar leren kennen via de kerk. 

Het bezoek van een kinderevangelisatie-team bracht een welkome 

afleiding voor de kinderen. Het was niet het mooiste weer op die dag 

maar de blijdschap van de kinderen maakte het tot een stralende dag!

Wilt u bidden voor het team van het Arendsnest? Nog steeds zijn er nieuwe 

werkers nodig die het team komen versterken.

Familiehuis

Komende zomer vinden er ingrijpende wijzigingen plaats in het 

familiehuis. De twee oudste jongens zullen verhuizen naar Hongarije. 

Er is daar een begeleid wonen project van de kerk, waar ze een vak 

kunnen gaan leren. De jongens zijn blij met deze mogelijkheid. Het is 

regelen voor Casa Lumina wat zonder auto 

bijna niet te doen is. Conclusie: 

De auto is een grote noodzaak net zoals een 

computer of andere gebruiksmiddelen die 

we elke dag gebruiken. Het is geen luxe maar 

een noodzaak dat geld en tijd bespaart.

Wilt u meehelpen? We mochten al een 

aanzienlijk bedrag ontvangen maar om 

een goede betrouwbare auto te kunnen 

aanschaffen is er nog € 2000,00 nodig.

een gebedsverhoring voor de familie Birta.

De familie vraagt gebed voor de gezondheid van Ibolya Birta. Haar 

diabetes blijft erg hoog. Ze heeft hiervoor dure medicijnen nodig. Ook 

uw gebed gevraagd voor de procedure voor het opnemen van nieuwe 

pleegkinderen.

Viki Antal/Jeugdwerk Beregowo

Viki is druk bezig met de hulpverlening aan vluchtelingen. Ze heeft 

veel gruwelijke verhalen gehoord. Ze is een hand en een voet 

voor de vluchtelingen en een luisterend oor. Ze probeert ze te 

bemoedigen en staat voor ze klaar. Ook bezoekt ze de kinderen in 

Kerekstur en Janoshi. Viki zegt: onze enige hoop is God. Hij kan een 

keer brengen in deze situatie.

Wilt u meebidden dat er spoedig een einde zal komen aan de oorlog?

Kinderevangelisatie team op bezoek in Arendsnest

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Hulp Arendsnest (centencode 06)
of familiehuis Beregowo (centencode 04) 
of Jeugdwerk Beregowo (centencode 05)

Ook de kleuters van Casa Lumina gingen 
een dagje uit (dankzij gift van een sponsor) .

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

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


