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Wees stil en weet dat Ik 
God ben. 
Psalm 46:11

Wat een mooie tekst, stil zijn en 
weten dat Hij God is, maar om stil te zijn, Hem te 
vertrouwen, innerlijk stil zijn en vrede te hebben, 
is vaak erg moeilijk voor ons. Vooral wanneer er 
dingen gebeuren die niet gaan zoals wij willen, 
bijvoorbeeld het verliezen van een baan, terwijl je 
vrouw en kinderen hebt om voor te zorgen en een 
hypotheek hebt die afgelost moet worden. Of wan-
neer er iets tragisch gebeurd en je ontzettend veel 
verdriet en pijn hebt, zoals bij een collega van mij 
die enkele weken geleden haar neef, Elisei 27 jaar, 
verloor door een auto-ongeluk. De moeder van 
Elisei belde haar schoonfamilie op. Hoewel de pijn 
enorm was, was zij het die de familie kon troosten 
en bemoedigen. Zij vertelde dat de kracht en Liefde 
van God die zij mocht ervaren, groter was dan de 
pijn van het verlies van haar zoon. 
Een vriend van Elisei, David, die achter het stuur zat 
en een fout had gemaakt, is nog in leven, maar kan 
waarschijnlijk nooit meer lopen en ligt nog steeds in 
het ziekenhuis.
Bij het opruimen van het huis van Elisei vond zijn 
vriend de opengeslagen bijbel van Elisei. Nick kreeg 
de bijbel van Elisei. Samen reed hij met Elisei’s 
vader, Ionel, naar het ziekenhuis om David te 
bezoeken. Tijdens de rit naar het ziekenhuis sloeg 
hij de bijbel open en las enkele dingen die hij nog 
nooit gelezen had en had veel vragen. Ionel beant-
woordde de vragen die Nick had. Toen ze in het 
ziekenhuis aankwamen, vroeg David herhaaldelijk 
onder tranen om vergeving. Ionel vertelde hem dat 
hij en zijn vrouw niet boos op hem zijn, maar van 
hem houden en het hem vergeven hebben. Ionel 
bad voor David. Na het gebed, besloot ook Nick 
zijn leven aan God te geven. Later maakte ook de 
verloofde van Nick dat besluit.
Wat doe je wanneer je tragische dingen in je leven 
meemaakt. Je kunt boos worden op God of God om 
kracht vragen om je er doorheen te helpen en Hem 
te vertrouwen. De ouders van Elisei hebben voor 
het laatste gekozen. De dood van Elisei heeft vrien-
den van hem die geen christen waren, doen reali-
seren dat het leven aan een zijden draadje hangt 
en dat het in een keer voorbij kan zijn. Enkelen 
waren diep geraakt en hebben een keuze gemaakt 
voor Jezus tijdens de begrafenis. Een ander vertelde 
aan de ouders dat Elisei hem drie keer van een 
zelfmoordpoging heeft weerhouden en dat Elisei 
een voorbeeld voor hem was. Hoe belangrijk is 
het daarom om met God verzoend te zijn door Zijn 
zoon Jezus te accepteren en in Hem te geloven.
Laten wij Hem vragen om ons te helpen stil te zijn, 
door welke storm wij ook moeten gaan, en te weten 
dat Hij God is.

Elisabeth Eikenboom
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Met Renato, die zendingsdirecteur en hoofd 
coördinator van het Kinder Sponsor Pro-
gramma in Albanië is, gaat het beter. Wij 
zijn dankbaar voor de giften die binnen zijn 
gekomen voor zijn medische kosten. Echter 
is er nog steeds een groot bedrag nodig om 
alle kosten te dekken. 
Binnenkort moet Renato weer voor controle 
naar het ziekenhuis. Wij willen u daarom 
vragen om Renato met gebed te blijven 
ondersteunen en zo mogelijk ook met een 
gift voor zijn medische kosten.

GEZONDHEID RENATO

Het Kinder Sponsor Plan (KSP) is al 26 jaar werkzaam  in Albanië.  Van de families die via 
het KSP gesponsord worden, hebben 90% een moslim achtergrond. Via het KSP hebben 
de gezinnen meestal voor de eerste keer het Evangelie gehoord en velen zijn christen 
geworden. De kinderen die gesponsord worden, bezoeken de kerkdiensten en wanneer 
zij tieners worden, krijgen ze een kleine taak in de kerk. Velen willen graag deel nemen 
aan de Barnabas conferentie. Tijdens deze conferentie worden ze bemoedigd en leren ze 
hoe zij met de talenten die zij hebben gekregen,  kunnen evangeliseren . De conferentie 
kost € 70 per persoon. Bijna de helft van de deelnemers zijn niet in staat om dit bedrag 
te betalen. Op 25 juli a.s. begint de 12e Barnabas conferentie waar zo’n 90 jongeren 
zullen deelnemen . Ongeveer 15 jongeren komen uit KSP-gezinnen, die de kosten voor 
de conferentie niet kunnen betalen. Wij hopen dan ook dat u bereid bent om de Barna-
bas conferentie te ondersteunen.

BARNABASCONFERENTIE
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Heel hartelijk dank voor de giften die wij mochten ontvangen voor de kleine Nicolas Vargas die geope-
reerd moest worden aan zijn hart. Op 20 juni is Nicolas samen met zijn oma en de contactpersoon van 
het KSP weer naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Na een elektrocardiogram en een echogra-
fisch hartonderzoek werd meegedeeld dat het gaatje in zijn hart helemaal dicht was! De cardioloog 
vertelde dat het wel vaker gebeurd bij kleine kinderen! De oma was uiteraard ontzettend dankbaar en 
opgelucht, want ze zag enorm op tegen een hartoperatie. Nicolas moet wel weer opgenomen worden 
in het ziekenhuis, omdat hij voor zijn leeftijd erg klein is en erg ondervoed. Hij heeft ook verschillende 
medicijnen nodig om aan te sterken. Wij zijn ontzettend blij dat wij Nicolas kunnen helpen dankzij de 
giften die wij voor hem mochten ontvangen. Wij willen alle sponsors namens zijn oma en moeder heel 
hartelijk danken!

Nicolas Vargas 

DANK VOOR UW GIFTEN
JEUGD PROJECT IBA

In de nieuwsbrief van december 2017 schreef ik een 
stukje over het jeugdproject van Bledi, een zoon van 
een van onze contactpersonen van het Kinder Spon-
sor Plan om jongeren te bereiken in het dorp Iba 
in Albanië. Inmiddels heeft hij van de OostEuropa 
Zending computers ontvangen, waar hij ontzettend 
dankbaar voor is. Veel jongeren die naar de diensten 
komen, zijn tieners die ondersteund worden via het 
Kinder Sponsor Plan. Velen hebben Jezus al aangeno-
men als hun Heer en Heiland! Wij zijn blij dat wij dit 
project af en toe ook kunnen ondersteunen.

HULP AAN CRISTINA

Cristina die vorig jaar oktober nog in een armoedig hutje woonde met haar drie kinderen, woont sinds enkele weken in een stenenhuis. Wij 
konden nu en dan geld sturen voor haar levensonderhoud, omdat ze nog steeds helemaal geen inkomsten heeft. 

Het oude huis van Cristina Het nieuwe huis van Cristina

De contactpersoon van Cristina, die altijd veel arme gezinnen helpt en evangeliseert, en geen toilet binnenshuis had, hebben wij ook mogen 
helpen om de materialen die ze daarvoor nodig hadden aan te schaffen. Nu hoeft het gezin in de winter niet meer in de kou naar buiten om 
gebruik te maken van het toilet.

Ook konden wij van de algemene giften de vader van een van de sponsorkinderen helpen om een prostaatoperatie te ondergaan.


