
“Toen mijn geest overweldigd en 

zwak was in mij [omhuld in duister-

nis], kende U mijn pad.”

            Psalm 142:3

Is er iemand die nooit, onder geen 
enkele omstandigheid, ontmoedigd 
is geweest? Die altijd weet hoe te 
reageren in welke situatie dan ook? 
Ik denk het niet. 

In deze moeilijke tijd ontmoet ik veel 
mensen die overweldigd zijn. Soms 
raak ik ook ontmoedigd. Dit Bijbelvers 
is balsem voor mijn ziel. Het geeft me 
kracht om door te gaan, anderen te 
troosten en te helpen. 

Gebed: Jezus, dank U wel dat u naar 

deze aarde toe kwam omdat U van ons 

houdt. U bent Overwinnaar. Dank U wel 

dat U ons in elke situatie wilt helpen en 

dat U nooit ontmoedigd bent maar een 

Sterke Helper. We bidden speciaal voor 

alle mensen die ontmoedigd zijn, dat u ze 

troost en helpt. Amen.

Viki Antal 
(zendeling Jeugdwerk Beregowo Oekraïne) 
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Alles is in Gods Hand 

Column

Viki Antal (zendeling Jeugdwerk Beregowo, Oekraïne):

We danken God dat er weer lesgegeven kan worden op school ondanks de uitdagingen 

die het geeft. Het is moeilijk als het luchtalarm afgaat en we met de kinderen snel naar 

de kelder moeten. Zelfs één keer waren we daar wel vijf uur! Daarna gaven de meeste 

kinderen de voorkeur aan online les. De tweede grote uitdaging is de stroomuitval van 

3 tot 4 uur. In het begin was het 12 tot 13 uur per dag.

Mijn bediening is veranderd 

door de oorlog

Op zaterdag ga ik naar het internaat in 
Keresztur waar vluchtelingengezinnen 
zijn opgevangen. Er zijn kinderen van 
verschillende leeftijden. Soms komen 
moeders naar het programma en daarna 
hebben we vaak interessante gesprekken, al 
willen niet alle vrouwen praten. 

Het verhaal van één familie wil ik graag met 
u delen: Irina en haar zoon Maxim vonden 
twee maanden geleden in het internaat een 
veilige plek na hun vlucht uit Mikolayev. Een 
kleine koffer was alles wat ze bij zich hadden. 
Irina’s man stierf vijf jaar geleden aan een 
ziekte. Deze dappere vrouw vertelde me 
veel over de verschrikkingen van de oorlog, 
o.a. hoe ze drie maanden in een kelder 
heeft gewoond. Ze was altijd aanwezig bij 
het programma en als ik het Bijbelverhaal 
verteld had, stelde ze veel vragen. Ook vroeg 
ze me om voor haar en haar zoon te bidden. 
In deze moeilijke tijd heb ik een geweldige 
vrouw als Irina ontmoet! Ik zie haar als een 
geschenk van de Heere voor mij.

De volgende grote verandering was mijn 
programma voor de kinderen die in het 
internaat in Beregowo wonen. Velen van 
hen verhuisden terug naar huis. Dat was niet 
goed voor hen. De omstandigheden thuis 
zijn desastreus. Sommige kinderen leven in 

zo’n bittere armoede dat ik soms geschokt 
ben, terwijl ik al veel armoede heb gezien. Één 
van die kinderen is Norbi. Hij woont met zijn 
moeder, stiefvader en twee jongere broers op 
een plek die nauwelijks een huis te noemen 
is. Het is voor mij moeilijk om te begrijpen 
dat hij op zo’n plek moet wonen. Norbi is 14 
jaar oud, maar doordat hij ondervoed is, lijkt 
hij maar 10 jaar. Zijn moeder is gehandicapt 
en helaas verslaafd aan alcohol. Ik bezoek ze 
vaak en dan moedig ik Norbi aan om volgend 
jaar naar een technische school te gaan. Het 
is mooi te zien dat hij nu gemotiveerd is en ik 
bid dat dit zo blijft. Eerder plukte Norbi wilde 
bloemen om te verkopen zodat hij geld had 
om voedsel te kopen. Nu is het winter en is 
deze bron van inkomsten gestopt. Het is 
extreem moeilijk voor de familie.

Ik heb contact met een aantal van deze 
kinderen die ooit op het internaat zaten. 
Door de oorlog moesten ze verhuizen. Op 
school hadden ze tenminste iets te eten en 
zaten ze warm. Ik zie vaak moedeloosheid bij 
hen. Ik bemoedig ze altijd met de woorden 
dat alles in Gods Handen is. Hij ziet onze 
ontmoediging en gaat ons stap voor stap 
voor. God effent ons pad.

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)

God will make a way...
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Familiehuis Beregowo
Peter Gabor (zendingsbestuur Beregowo) schrijft:

”In ons land woedt een meedogenloze oorlog. Elke dag horen 
we nieuws over de gebeurtenissen die plaatsvinden in de 
frontliniegebieden. Ik kan gewoon niet geloven dat haat de geest van 
Gods schepping zo kan verduisteren. En de oorlog die wordt gevoerd 
om onze zielen is nog wreder. Maar degene die volhardt tot het einde, 
zal een beloning ontvangen.  

In het familiehuis vertellen we alle kinderen over Gods liefde. We zijn 
dankbaar voor de verandering in het leven van Ivanka en Pavel die 
inmiddels alweer een paar maanden hier wonen. Ivanka heeft voor 
het eerst haar verjaardag hier gevierd. Pleegmoeder Ibolya hielp 
Ivanka met de voorbereiding van haar verjaardag. Tijdens het föhnen 
van haar haar, barstte Ivanka in huilen uit. Ze zei: “dit is voor het eerst 
dat iemand zo voor mij zorgt”. Voor het eerst van haar leven was er 
taart op tafel en geen alcohol en was er een gezellige sfeer in plaats 
van ruzie.”
Ik sluit af met wat ik geloof: God wint altijd en gaat door met Zijn Plan 
ook al heeft de wereld dat niet in de gaten.”

Graag uw gebed voor familie Birta voor Gods liefde en wijsheid. 
Naast gebed is ook uw financiële steun hard nodig. Het 
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Roemenië

Casa Lumina: Huis van Licht 
Cerasela Ciordas (maatschappelijk werkster) 
vertelt: “In deze donkere tijden wil Casa 
Lumina Gods licht en liefde uitstralen naar 
de kinderen en gezinnen die we helpen. 
De kinderen komen uit zeer moeilijke 
gezinssituaties. We willen graag dat Casa 
Lumina een veilige plek is waar de kinderen 
zich gehoord en gezien weten. Onlangs 
vroeg ik de kinderen op te schrijven hoe ze 
denken over Casa Lumina. Enkele reacties 
wil ik met u delen: Ik vind het fijn om te 
komen, omdat ik geholpen word met mijn 

huiswerk en als dat klaar is, mag ik spelen. Er 
is altijd iemand die voor mij zorgt hier.
Een andere reactie: Ik vind het fijn om te 
komen omdat iedereen zo aardig is, ik hou 
van jullie!
En als laatste: Ik kan niet wachten om na 
schooltijd naar Casa Lumina te komen. Daar 
voel ik me blij en gelukkig. Als ik op school 
gepest wordt, kan ik erover praten en word 
ik geholpen.
Graag helpen wij deze kinderen zodat ze 
beter voorbereid worden op hun toekomst 

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)

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

o.v.v. (centencode 04)

en we bidden dat de kracht van Gods 
liefde hun leven zal veranderen. Deze kerst 
zouden we graag een voedselpakket willen 
geven aan de gezinnen die nauwelijks geld 
hebben om boodschappen te doen. Mogen 
wij vragen om uw hulp?”

Het maandbudget is erg hoog door 

de prijsstijgingen. Graag blijven we 

doorgaan met het prachtige werk dat 

Casa Lumina doet. Uw gebed om wijsheid 

en leiding voor het team en financiële 

ondersteuning wordt erg op prijs gesteld.

maandbudget is € 500,–. Door verminderde giften is het moeilijk 
het bedrag te blijven sturen. Vrijmoedig willen wij u vragen om 
éénmalig een gift te geven of sponsor te worden voor bijvoorbeeld 
een half jaar.

2022 was een bewogen jaar...
waarin veel is veranderd voor onze zendingswerkers in Oekraïne door de oorlog. Hartelijk dank voor uw ondersteuning door gebed of giften! Voor 2023 wensen wij u Gods zegen en nabijheid toe. Jezus is Het Licht voor deze wereld. Laten we onze ogen op Hem gericht houden. Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven. 


