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.......maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht!
Dank voor uw giften
Dank zij uw giften hebben wij de afgelopen maanden weer
verschillende projecten en gezinnen kunnen helpen.
Wasmachines
In Nederland is het vanzelfsprekend om een wasmachine te hebben. Twee gezinnen hadden dringend een wasmachine nodig. Voor veel gezinnen is de aanschaf van een
wachmine bijna een onmogelijkheid. Cornel, een voorganger in een Romadorp, en
zijn familie zijn uiteraard
ontzettend dankbaar.
Schoolspullen
In Albaniё konden wij veel kinderen helpen met de aanschaf van
schoolspullen die ze nodig hadden voor het nieuwe schooljaar.
Dakreparatie
Het dak van het huis van een sponsorgezin moest dringend
gerepareerd worden. Wij waren blij dat wij hebben kunnen bijdragen
aan de reparatiekosten.
Studiegeld
De dochter van een van onze contactpersonen kon geholpen
worden met een deel van het geld wat zij nodig had om haar
tweede jaar van de universiteit af te maken.
Levensmiddelenpakketten
Zowel in Albaniё als in
Roemenië konden wij
veel gezinnen blij
maken met een levensmiddelenpakket. In
Albanië had ik het
voorrecht om samen
met Marcela Burzo
enkele weken geleden
veel families te kunnen
bemoedigen.

Persoonlijk

“En de engel zeide tot hen:
Weest niet bevreesd, want zie,
Ik verkondig u grote blijdschap..
U is heden de Heiland geboren.”
Lucas 2:10,11
De boodschap die bij de geboorte van Jezus aan de
herders werd doorgegeven door de engelen bracht
grote blijdschap. Helaas, wanneer wij deze boodschap
aan familie, vrienden en bekenden doorgeven, zien
wij vaak het tegenovergestelde. Men is totaal niet blij
om die boodschap te horen. Eerder raakt men
geïrriteerd en heeft men liever dat je het er niet over
hebt. Aan de ene kant is het triest, maar hoe zit het
bij ons christenen. Worden wij nog blij bij het horen
van die boodschap en wanneer wij denken aan de
geboorte van Jezus? Hebben wij nog vreugde? Of is
onze vreugde afhankelijk van de omstandigheden en
is die maar tijdelijk? De vreugde des Heren is onze
kracht, is een bekende Bijbeltekst. Vaak ontbreekt het
ons aan kracht, omdat de vreugde van God ontbreekt.
Misschien is het goed om ons zelf te onderzoeken en
af te vragen, waarom wij die vreugde vaak niet meer
ervaren. Misschien hebben wij dingen in ons hart
toegelaten, die ons van de vreugde beroofd hebben,
zoals het niet kunnen vergeven van mensen die ons
pijn hebben aangedaan. Of hebben wij bitterheid, of
haat in ons hart? Laat de gedachte aan Jezus, die voor
ons in een stal geboren werd en zich zelf vernederd
heeft in alles wat Hij voor ons gedaan heeft, ons hart
met vreugde en dankbaarheid vullen. Laten wij dan
alles wat ons van Zijn vreugde berooft, neerleggen bij
God en Hem vragen om ons daarvan te verlossen.
Zodat wij opnieuw de vreugde en kracht van God
kunnen ontvangen voor het Nieuwe Jaar! De grote
blijdschap die de engelen lang geleden verkondigden
veranderde alles. Ook onze levens kunnen compleet
veranderd worden elke dag opnieuw!
Namens het bestuur van Stichting Sponsor Plan en alle
medewerkers, wensen wij u een vreugdevolle Kerst
en een gezegend en gelukkig Nieuwjaar toe!
Elisabeth Eikenboom

FAMILIE CUNA
Voor Elbonia (3 jaar) en Ilion (12) zoeken wij
dringend sponsors. Ze wonen met hun ouders
en hun broer Emiljano en oma in Albaniё. De
opa is enkele maanden geleden overleden. Het
gezin moest geld lenen om hem te kunnen begraven. De vader heeft geen vaste baan en de
moeder heeft hartproblemen en hoge bloeddruk. Het huis waarin ze wonen bestaat uit
twee kleine kamers en een ruimte waar gekookt wordt. In dezelfde ruimte bevindt zich
ook het toillet (zie foto). De kamer
waar de ouders slapen met twee van hun kinderen
lekt en is erg vochtig. Het vocht en de schimmel is
erg ongezond. Ilion, heeft vaak last van hevige
astma-aanvallen. De lekkage van het dak moet dan
ook dringend gerepareerd worden. Ook moet er een
muur komen tussen het toillet en de keuken.
FAMILIE NDREU
Vader Ndreu overleed vijf jaar geleden aan
kanker. Zijn vrouw, Xhystina, bleef achter met
vijf kinderen zonder inkomen. Ze
ontving alleen kinderbijslag, wat zo’n
60 euro per maand was. Sinds twee
jaar krijgt het gezin ook hulp via St.
Kinder Sponsor Plan (KSP). Onze
contactpersoon, Aida, die zelf ook
een weduwe is en haar man op jonge
leeftijd verloren heeft, geeft naailessen o.a. aan weduwen. Aida is
mede door het KSP zo’n 12 jaar
geleden christen geworden. Xhystina heeft leren naaien en probeert met het reparen van kleding en andere naaiopdrachten zo
haar gezin te kunnen onderhouden. Ze heeft inmiddels een goede naaimachine, maar de kamer waar de naaimachine staat, is nog niet klaar. De kamer moet o.a. geïsoleerd worden en er moet een kachel komen.
Daarnaast is er nog een kamer die opgeknapt moet worden, zodat ze die ook kunnen gebruiken als slaapkamer.
Op dit moment slapen de kinderen en moeder in twee kamers. De kosten worden geschat op zo’n 1500 euro .
NIEUWJAARSRECEPTIE
U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 4 januari in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen a/d Lek.
Koffie klaar: 9.45 uur. Aanvang: 10.30 uur. Ochtenddienst met zang en getuigenis en prediking.
Middagprogramma zendingscentrum Tiendweg 9, Krimpen aan Lek .
Gaarne aanmelden voor de lunch via tel. 06-53883103 of info@oosteuropazending.com
St. Kinder Sponsor Plan (KvK 24399340) is nauw verbonden met

Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 3x per jaar
Correspondentieadres : Postbus 2098, 2930 AB Krimpen ad Lek
Email: info@kindersponsorplan.nl

