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DANK VOOR UW GIFTEN
Van de algemene extra giften hebben wij weer veel gezinnen mogen helpen. Ook
gezinnen die nog geen sponsors hebben.
In Albanië en Roemenië konden wij weer
veel gezinnen helpen warm de winter
door te komen door brandhout te kopen!
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij
over Cristina met haar drie kinderen
die geen inkomen heeft. Toen wij haar
bezochten vorig jaar in oktober, was haar
baby van 9 maanden ziek en gingen de
andere twee kinderen niet naar school.
Nu zijn haar kinderen gezond en hebben
elke dag te eten. Wij konden enkele
keren een gift over maken voor levensmiddelen, brandhout en schoolmaterialen, zodat ze de kinderen naar school
kan laten gaan.

Een team kon enkele weken geleden weer meer dan 20 gezinnen bezoeken en
bemoedigen. Het team heeft ook gebeden met de gezinnen. Elk gezin kreeg een
levensmiddelenpakket met een Nieuwe Testament.

Een familie in Roemenië konden wij helpen door de kosten te betalen
om elektriciteit in het huis te laten aanleggen. Hoewel Roemenië in de
EU zit, zijn er nog ontzettend veel gezinnen die nog geen elektriciteit,
stromend water en een toilet binnenshuis hebben.
Voor Debora, een meisje van drie
jaar uit Roemenië, hebben wij
speciale schoenen kunnen kopen.
Ze heeft rugproblemen. Zonder
deze schoenen kan ze moeilijk
lopen en krijgt ze veel rugpijn.
Haar ouders zijn ontzettend
dankbaar voor de schoenen.

PERSOONLIJK
Hij is hier niet; want Hij
is opgestaan, gelijk Hij
gezegd heeft.
Mattheus 28:6
Bij het nadenken over Pasen, gingen mijn gedachten
uit naar Maria Magdalena. Zoals wij weten, leidde
Maria een leven dat door bijna iedereen veracht
werd. In die tijd kreeg men voor onzedelijk gedrag
de doodstraf. Niet een doodstraf, waar je in een
keer gedood werd, nee je werd gestenigd. Dat lijden
was enorm en je bloedde langzaam dood. Omdat
Jezus Maria vergeven had van al haar zonden en
gered had van de doodstraf, hield ze enorm veel
van Jezus. Toen zij Jezus aan het kruis zag, dacht
zij dat de hoop die zij had om een ander leven
te leiden, voorbij was. Van wie moest zij nu alles
leren? Haar wereld was in elkaar gestort. Toen zij
ook nog zag dat het lichaam van haar Heiland niet
meer in het graf was, was haar verdriet en pijn nog
groter. Had zij nu nog een reden om te leven? Juist
toen haar pijn het grootst was, kwam Jezus! Door
haar verdriet en haar tranen zag zij niet dat Jezus
voor haar stond. Ook herkende zij Zijn stem niet.
Pas toen ze opkeek, zag zij dat het Jezus was. Zit u
misschien ook in een situatie die onmogelijk lijkt?
Misschien gaat u door een scheiding; heeft u een
familielid verloren; heeft u geen werk; heeft u een
zoon of een dochter waar u geen contact meer mee
heeft. Wat uw probleem ook is. Jezus is bij u, maar
vaak horen wij Zijn stem niet en kunnen wij Hem
niet meer zien, omdat wij naar de problemen kijken
in plaats van omhoog, naar Jezus. Toen Petrus zijn
ogen op Jezus richtte, kon hij op het water lopen,
maar zodra hij naar de golven keek, kwam er een
angst over hem werd hij bang en verdronk hij bijna.
Maar zelfs toen Petrus onderging, kwam Jezus en
trok hem uit het water. Jezus heeft de kruisdood
doorstaan, voor onze zonden. Hij heeft de dood
overwonnen en leeft. Hij wil ons helpen, door
welke situatie wij ook gaan. Hij zal ons nimmer
begeven, noch verlaten! Laten wij dan, door welke
storm wij ook gaan, omhoog kijken en Hem om
hulp vragen.
Elisabeth Eikenboom

Vrijwilligers
gezocht
De administratie van het Kinder Sponsor
Plan is omvangrijk en complex.
Wij zoeken vrijwilligers voor zowel de
financiële administratie
en relatiebeheer. Ook voor
veldactiviteiten zijn diverse
vrijwilligers nodig.

Gezegende Paasdagen! Jezus is opgestaan en Hij leeft!
Renato Jani

In 1992 is Renato Jani na een ontmoeting met
een echtpaar dat voor de OostEuropa Zending
Albanië bezocht Christen geworden. Het echtpaar bracht Renato naar een kerk en gaf hem
een Nieuw Testament. Renato was onze eerste
contactpersoon in Albanië voor o.a. het Kinder
Sponsor Plan. Hij heeft een hart voor gezinnen
in nood en ouderen, maar zet zich tevens in
voor de jongeren door o.a. elk jaar een conferentie, Barnabas, te organiseren. Negen jaar
geleden heeft hij een bloedtransfusie gehad in
een ziekenhuis in Albanië en heeft daardoor
Hepatitis C opgelopen, wat dodelijk is, wanneer het niet behandeld wordt. Hiervoor had hij een extreme dure medicatie nodig. De behandeling is eind december
gestart en heeft tot nu toe goed resultaat gehad. Er is nog een groot bedrag nodig.
Wij hopen dat u Renato wilt ondersteunen met gebed en een financiële gift voor de
betaling van zijn medicatie. Op dit moment voelt Renato zich al stukken beter. Binnenkort krijgt hij de uitslag van de arts of de kuur heeft aangeslagen. Gelieve bij uw
gift te vermelden: Medische nood Albanië.

Sponsors gezocht
Een van de kinderen waar wij nog een sponsor voor zoeken is Alfond.
Alfond is twee jaar, heeft nog twee broers en komt uit een erg arm
gezin in Albanië. Zijn vader werkt bij een waterbedrijf en verdient
€ 120,00 per maand. Helaas kunnen zij met zijn inkomen niet rondkomen. Hij probeert dan ook klusjes te vinden, om zo nog wat bij
te verdienen, maar dat komt zelden voor. De moeder van Alfond is
huisvrouw. Ze heeft een moestuintje en probeert zo wat groente te
verbouwen voor haar gezin. Zij wonen op dit moment in een oud
huis met maar een kamer, waar ze wonen en slapen. De woning is in
slechte staat. De eigenaar heeft verzocht om het huis te verlaten. Nu
zoeken ze een andere woning. Dit is een ook gebedspunt, want het
is niet makkelijk om iets te vinden wanneer je geen geld hebt. Wilt u
a.u.b. voor Alfond en zijn familie bidden.

Kinderkampen
Half juni krijgen de kinderen in OostEuropa weer vakantie. De kinderen in
Roemenië hebben drie maanden vrij,
maar helaas is er vaak geen geld voor de
meeste families om op vakantie te gaan.
Wij zouden het fijn vinden om een aantal
kinderen naar een kinderkamp te kunnen
sturen. De kosten voor een kind zijn ongeveer € 100 euro voor een week.
Mocht u hiervoor een gift over willen
maken, vermeldt dan bij uw gift,
Kinderkamp.
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