
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

   Psalm 119:105

Helpt u mee om nog meer Roma kinderen, 

en daardoor ook hun families te vertellen 

over de Here Jezus?

We leven in een verwarrende tijd. 

Regels veranderen continue, informatie 

veranderd ook vele malen. Iets wat als 

waarheid gepresenteerd wordt, wordt 

later weer veranderd. Wat mogen wij 

dan dankbaar zijn dat we de God van 

Abraham, Izaak en Jakob en Zijn Woord 

kennen. Want Hij is altijd Dezelfde en dat 

geldt ook voor Zijn Woord.

Hij was, Hij is en Hij zal altijd Dezelfde zijn. 

Hij verandert niet. Hij trekt Zijn Woorden 

niet in en Hij houdt zich aan Zijn Woord. 

Zijn beloften zijn ja en amen. Hij heeft Zijn 

Zoon gezonden om ons te verlossen van 

het kwaad: Jezus, Hij is gekomen en, meer 

nog… Hij komt terug.

Deze waarheid staat boven alles en dat 

geeft ons hoop en rust in deze tijd.

Wat delen wij deze waarheid graag met 

de mensen om ons heen en door de 

projecten die wij hebben in Roemenië en 

Oekraïne.

Wij hebben nu een hele nieuwe 

mogelijkheid om het evangelie te brengen 

aan kinderen want Viki heeft onlangs 

een groep nieuwe kinderen in haar 

schoolklas gekregen. Vanwege nieuwe 

overheidsmaatregelen komen ze nu naar 

school. Heel goed voor hen, zodat ze 

kunnen leren. Maar ook krijgen ze nu het 

Evangelie te horen.

Voor Viki is het flink wat extra werk, maar 

aan de andere kant is er een extra opening 

voor haar om hen over Jezus te vertellen. 

Wat dit precies voor Viki inhoudt, dat 

schrijft ze zelf in een artikel verderop in de 

nieuwsbrief. Nu de kinderen naar school 

komen, horen ze vaker over het leven van 

de Here Jezus en we hopen dat ze naar 

Hem zullen luisteren en Hem zullen gaan 

volgen. 

    Helpt en bidt u mee?

Jeaneth Klijn
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Getuigen van Gods liefde Column
Casa Lumina, Roemenië:

Mijn naam is Cerasela Ciordas (31 jaar) en sinds januari werk ik als maatschappelijk 

werkster voor 6 uur per dag in Casa Lumina. Ik bezoek alle gezinnen thuis om ze 

beter te leren kennen en te kunnen helpen. ’S middags help ik de kinderen met 

de huiswerkbegeleiding en ondersteun ik Cristina met de vele administratieve 

werkzaamheden. 

Persoonlijke getuigenis: Graag wil ik 
getuigen hoeveel goeds God voor mij 
gedaan heeft. In 2021 had ik het moeilijk. 
Mijn dagelijkse problemen en zorgen 
begonnen mij te overweldigen. Ik wist niet 
hoe ik hiermee om moest gaan maar God 
zag mijn hulpeloosheid en zorgde voor 
mij. Ik heb pastorale hulp gekregen. Toen 
heb ik Jezus als mijn Verlosser in mijn leven 
ontvangen. Dat was een speciaal moment 
voor mij waarin ik vreugde en geluk voelde, 
omdat ik wist dat ik vergeven was en ik mij 
genezen voelde. Dat is niet in woorden uit 
te drukken. Ik heb me daarna ook laten 
dopen. Ik verlang ernaar aan iedereen de 
goedheid en liefde van de Heere uit te 
delen. 

Gezinsbezoek: Het is soms moeilijk en 
verdrietig om de problemen te zien in 
de gezinnen. Ik wil u vertellen over het 
bezoek aan het gezin van Melinda. Zij 
komt naar de huiswerkbegeleiding. De 
sociaal economische omstandigheden 
zijn daar heel zwaar. Op dit moment 
heeft het gezin een huurachterstand van 
zes maanden. Twee jaar geleden kreeg 
haar vader een ernstig bedrijfsongeluk. 
Wonder boven wonder overleefde hij het. 
Hij moest een ingrijpende hoofdoperatie 
ondergaan waar hij van herstelde. Zijn 
vaste baan is hij kwijtgeraakt. Nu heeft hij 
af en toe werk. Melinda’s moeder maakt 
lange werkdagen bij de schoenenfabriek 
en verdient € 280,–  per maand. Samen met 
het bedrag van de kinderbijslag moeten ze 
hier alles van betalen. Erg dankbaar zijn ze 

voor het voedselpakket dat ze kregen van 
Casa Lumina. Ze leven in een piepklein 
appartement zonder badkamer. Er is 
nauwelijks plaats voor hun persoonlijke 
spullen. 

Melinda vindt het fijn om naar Casa 
Lumina te komen en het team verwelkomt 
ook haar met open armen. Ze is een 
opgewekt meisje. In Casa Lumina krijgt 
ze een maaltijd en wordt geholpen met 
haar huiswerk. Er is een luisterend oor en 
de kinderen vinden het heerlijk om naar 
een Bijbelverhaal te luisteren. Zo zijn er 
eigenlijk veel gezinnen waar deze of andere 
zware problemen spelen. Casa Lumina is 
voor hen een toevluchtsoord. Waar zouden 
deze gezinnen naartoe kunnen als het 
team van Casa Lumina niet dagelijks voor 
ze klaarstond?

Cerasela vraagt specifiek gebed voor de 
ouders, die veelal zijn opgegroeid in een 
kindertehuis. Het is moeilijk hun kinderen 
op te voeden. Wilt u hiervoor bidden? 
Ook de financiële druk wordt groter 
voor de gezinnen en het team door de 
prijsstijgingen. Het huidige (bescheiden) 
salaris van Cerasela is nog niet volledig 
gedekt. Graag vragen wij uw hulp.

Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)



Oekraïne

Beregowo Oekraïne
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Noodkreet Familiehuis Beregowo  

Gods antwoord op gebed?  

Familie Birta maakt een moeilijke tijd 

door. De oudste 2 jongens hebben helaas 

het familehuis verlaten. De jongens heb-

ben deze keuze zelf gemaakt. Het was 

een hele klap voor de familie Birta die 

dit niet hadden verwacht. Wilt u voor 

ze bidden? Daarnaast kregen we de 

noodkreet voor support voor brandhout. 

Vanwege de hoge gasprijs, gebruiken ze 
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Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Brandhout Familiehuis  (centencode 04)

alleen de houtkachels. Het is al bekend 

dat de houtprijs enorm zal stijgen vanaf 

maart. Het is wijzer om het nu al te kopen 

voor het komende najaar.

Benodigd budget: € 2100,—.

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

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

Het was zoals in de beginjaren, vertelt Lacramioara ons toen we 

haar belden en vroegen hoe het ging. Ze stond weer alleen voor 

een klas van 40 kleuters omdat Daniela ziek was door covid. De 

kinderen zijn onrustig maar kunnen helaas niet buiten spelen 

omdat ze geen warme winterkleding of schoenen hebben. 

Hout

Buiten is het steenkoud maar binnen aangenaam warm. Wel gaat 

het hard met het brandhout. Voor dit najaar is het beter om nu al 

hout te kopen vanwege de fors stijgende prijzen. De vader van 

een kind uit haar klas, verdient zijn brood met houthakken en kan 

voorzien in goed brandhout. Kosten: € 1085,—. 

Camerasysteem

Ook vertelde ze dat er een bende actief is in Slobozia. De politie 

heeft haar eigenlijk verplicht om een 

camerasysteem te installeren in 

school nadat er een ruit was 

ingeslagen. Het is een zorg voor 

haar. Kosten: € 1100,—. 

Zware wintertijd
Kleuterschool Slobozia:

Honger gezin 

Als laatste vraagt ze hulp voor een erg arm gezin met vier kinderen. 

Twee van de kinderen bezoeken de kleuterschool. Er is nauwelijks 

geld om eten te kopen. Graag willen wij ze helpen met € 100,— 

per maand.

We sluiten het gesprek af met gebed. Als laatste zei Lacramioara dat 

ze vertrouwt op God dat Hij in alles zal voorzien. 

Uw gift voor 1 van deze noden

is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 

t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Kleuterschool Slobozia  (centencode 02)

met ze te werken en met hun ouders om 

te gaan die de waarde van onderwijs niet 

inzien. De uitdaging is groter geworden 

door een besluit van de overheid: kinderen 

van Roma-gezinnen die niet naar school 

gaan, ontvangen ook geen kinderbijslag. 

De klassen zijn hierdoor verdubbeld (40 

kinderen) en het aantal groeit nog steeds. 

Eerlijk gezegd is het soms een chaos nu. 

Deze kinderen komen van de armste 

families en moeten nog de basisbegrippen 

bijgebracht worden van hygiëne: zoals 

neus snuiten en handen leren wassen. 

Ook hebben ze geen schoolspullen. U 

begrijpt dat het een grote uitdaging voor 

de leraren is! Voor de kinderen is school een 

Viki Antal soort hemel op aarde: het is er warm en ze 

krijgen (dankzij uw giften) een voedzame 

maaltijd. Het is een koude winter en ik vond 

het moeilijk om aan te zien dat de kinderen 

op zijn best met een dunne zomerjas aan 

naar school toe kwamen. Om nog maar te 

zwijgen over de schoenen.

Hartelijk dank voor de reeds ontvangen 

giften. Zie resultaat op de foto! Ik heb 

steeds gebeden voor het wonder dat 

God de mentaliteit van de gezinnen zou 

veranderen en dat ze Jezus mogen leren 

kennen. Zou deze nieuwe ontwikkeling 

het antwoord kunnen zijn? Wilt u voor 

mij bidden dat ik de mogelijkheden mag 

blijven zien om het Evangelie juist nu te 

verkondigen? 

Bid mee dat de huidige oorlogsdreiging 

wordt afgewend.

Naast mijn taak om het Evangelie te 

verkondigen, geef ik les op school aan 

Roma-kinderen die leven in erbarmelijke 

omstandigheden. Het is een uitdaging om 


