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....want God heeft de blijmoedige gever lief! 2 Cor.9:7
Hartelijk dank voor de giften die wij van u mochten ontvangen als reactie
op de nieuwsbrief van december 2019. Door uw giften hebben wij weer
heel wat gezinnen kunnen helpen en zegenen!

Brandhout
Veel gezinnen
konden hun
huizen verwarmen, vanwege de
giften die wij van
u voor brandhout
hebben
ontvangen!

Medische hulp
Gezinnen en contactpersonen die medische hulp nodig hadden, konden
wij helpen met de betaling voor medicijnen en diverse onderzoeken.
Twee van onze contactpersonen zijn toch doorgegaan met het brengen
van de sponsorbijdragen, ondanks gezondheidsproblemen. Wij willen u
gebed vragen voor Linda in Albanië (zij heeft hernia) en George in
Moldavië die een open wond heeft aan zijn been die maar niet geneest.

Wasmachines
Ook in februari hebben wij weer twee gezinnen in Roemenië kunnen
helpen met de aankoop van een wasmachine.

Fam Ndreu uit Albanië
Wij konden de alleenstaande moeder met vijf kinderen helpen om o.a.
de kamer op te knappen, waar de moeder de naaimachine heeft staan,
zodat zij niet meer in de kou hoeft te werken.

Levensmiddelenpakketten

Zowel in Moldaviё als in Roemenië konden wij afgelopen maand veel
gezinnen blij maken met een levensmiddelenpakket. In Moldavië
hebben Gerrit Wiersema, Tom Ammerlaan, Bep Schouten en Sjani
Zoeteman bijna 30 sponsorgezinnen bezocht. Bep heeft veel zelf
gebreidde mutsen en poncho’s zelf aan de kinderen en vrouwen kunnen
geven (zie foto) die met veel blijdschap in ontvangst werden genomen.

Persoonlijk
Matt. 5:14
“U bent het licht der wereld, dat
gelijk een stad die op een berg ligt,
niet verborgen kan blijven”
Gelijk men een lamp niet op de vloer zet, maar op een hoge
plaats, bijv. aan het plafond, zodat zij schijnt voor allen die
in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en zij onze Vader, die in de
hemelen is, verheerlijken, glorie, hulde en dankbaarheid
brengen.
Dit waren Jezus’ eigen woorden. Vinden wij ons zelf ook
een licht voor de mensen om ons heen? Zijn wij niet vaak
somber, hooguit een smeulend pitje in plaats van een
lichtje? Zijn wij werkelijk zichtbaar als een lichtje in deze
roerige tijd, waarin de wereld de adem inhoudt in angst
voor ziektes, oorlogen of persoonlijke tegenslagen?
Ondanks onze eigenwijze ongehoorzaamheid, had Hij
medelijden met ons en onderging uit liefde voor ons ONZE
straf. Hij had geen straf verdiend, dat wist zelfs één van de
twee moordenaars naast Jezus aan het kruis. Het was één
en al genade en Liefde voor de wereld. Hij deelde overal
hoop en genezing uit. Hij trok een menigte mensen aan
door Zijn optreden. Hij draaide Zijn hoofd niet weg van de
zwakken en armen. Hij zocht ze juist op! Overal weldoende
waar Hij kwam. Kunnen wij dat niet? Zijn onze spaarpotten
heilig? Onze Koning, zou zo graag naar ons willen glimlachen als wij, u en ik, ons als een liefde verspreidend lichtje
zouden gedragen. Hij heeft zoveel aan zegen in petto voor
ons. Zijn voorraad zegen is onuitputtelijk. Zullen wij niet
eerst zelf tot actie overgaan en naar onze naaste omzien en
daardoor de stop uit deze fontein van zegen trekken? Doe
Hem na, ook in genereus zijn in materiële zaken, verspreid
hoop, geef Zijn Liefde een beetje door in woord, maar ook
in daad! Wees vruchtbaar! Laten wij ons koninklijk gedragen, ook in het omzien naar de armen. U kunt een stralend
licht zijn voor de volken. Wilt u dat? U kunt het! Gelooft u
het niet? Ga dan mee met een bemoedigingsreis, dan zult u
het zelf zien. Zelf kom ik net weer terug uit Moldavië, waar
wij veel sponsorgezinnen hebben mogen bemoedigen en
mogen zegenen.
Help ons met open hart en open hand. Veel kinderen in
slechte omstandigheden in Oost-Europa, Azië en Afrika
wachten nog op uw erbarmen en liefde, op u als sponsor.
Geef hen hoop en uitzicht, zoals Jezus dat heeft gedaan
voor ons. Hij is voor ons gestorven, maar Hij is ook
opgestaan uit de dood! Jezus leeft! Ik wens
u fijne Paasdagen toe!
Tom Ammerlaan,
Vrijwilliger
Kinder Sponsor Plan/OostEuropa Zending

SPONSORS GEZOCHT
Wij hebben een wachtlijst met kinderen in Albanië en Moldavië. Sponsoring is hier beslist geen overbodige luxe, dat heeft het
reisteam dat afgelopen maart in Moldavië is geweest met eigen ogen gezien. Hierbij een kort verslag over één van de gezinnen
dat door het team werd bezocht:
Op 10 maart zijn we met een groep op bezoek geweest bij de familie Guranda. Dit was een behoorlijk zwaar bezoek. Daniil
woont samen met zijn moeder en twee broers in een klein appartementje met een slaap/woonkamer en een heel klein keukentje.
Het huisje heeft geen toilet of badkamer, hiervoor zijn ze aangewezen op de oma en oom en tante van Daniil, in hun huis
kunnen ze zich wassen of naar het toilet, maar omdat de relatie niet bepaald goed is (om maar zwak uit te drukken) is dit
regelmatig problematisch, de oom van Daniil is ook nog eens alcoholist. De laatste tijd gaat het iets beter omdat oma recentelijk
naar de kerk begint te gaan. Er is enorm veel leed in deze familie. De vader zit een jarenlange gevangenisstraf uit voor moord.
Zoon Nikola is een tijdje naar een internaat gestuurd, omdat er zoveel problemen thuis waren. Wat daar precies gebeurt is, weet
niemand maar sinds zijn terugkomst is hij verschrikkelijk mensenschuw. De moeder is helemaal kapot, vandaar dat
contactpersoon, Ludmila, regelmatig langs komt om te helpen. Daniil en zijn moeder gaan naar een Russische Baptisten
gemeente.
Voor Sibora uit Albanië zoeken wij wij een sponsor. Zij wordt in mei vier jaar. Ze heeft
epilepsie en de medicijnen die zij nodig heeft, zijn erg duur. Voor de ouders is het erg
moeilijk om rond te komen. Naast Sibora zijn er nog andere kinderen die dringend een
sponsor nodig hebben. Wij hopen dat u zich aanmeldt.

KINDERKAMPEN IN OOST-EUROPA

Hoewel op dit moment ook alle scholen in Oost-Europa dicht zijn vanwege het coronavirus, hopen en bidden wij dat deze
periode niet al te lang zal duren. Wij hopen dat de kinderkampen die in de zomer door veel kerken worden georganiseerd ook dit
jaar zullen plaatsvinden. Veel van onze contactpersonen van het Kinder Sponsor Plan (KSP) helpen bij het organiseren van de
kinderkampen. De kinderen doen niet alleen maar spelletjes, maar leren ook veel dingen. Bijbelverhalen, het doorgeven van de
Liefde van Christus en christelijke liederen maken deel uit van het dagelijkse programma. Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar
weer veel kinderen naar de kinderkampen te kunnen sturen. Voor de deelname van een kind is er tussen de 35-50 euro nodig.
De kinderkampen zijn voor de meeste kinderen van het KSP de enige week die zij ergens anders door-brengen van de drie
maanden schoolvakantie. Mogen de kinderen ook dit jaar weer op uw steun rekenen om een onvergetelijke week mee te mogen
maken?
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