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PERSOONLIJK 
Daarom, mijn geliefde  
broeders,  weest standvas-
tig, onwankelbaar , te allen 
tijde overvloedig in het 
werk van de Heer, wetende 
dat uw arbeid niet vergeefs is 
in de Here.  1 kor. 15:58

NIET  VERGEEFS
De gedachten over Pasen lopen nog al  wijd 
uiteen. Voor velen stelt het hele gebeuren niet 
meer voor dan een paar extra vrije dagen of een 
Paasbrunch.
 Veel van onze christelijke identiteit is in de afge-
lopen decennia onder druk komen te staan en 
is overwoekerd door de mening van de wereld, 
van ongeloof. Toch mogen wij  hier in Nederland 
terug- kijken op een geschiedenis van mannen en 
vrouwen die kracht vonden in hun geloof. Kracht 
om goede dingen te doen. Denk eens aan de ver-
zetshelden uit de Tweede Wereld Oorlog. Aan de 
familie Ten Boom uit Haarlem. Allemaal mensen 
die zelfs hun leven durfden te wagen in de strijd 
tegen onrecht. 
Soms besluipt de vraag je dan;  was dat dan niet 
vergeefs?  Vergeefse moeite om zo je leven in de 
waagschaal te stellen. Om die vraag te beantwoor-
den heb je geloof nodig. Dit hele hoofdstuk 15 
spreekt over de opstanding van Christus.  Wat een 
geweldige impact heeft Jezus’ opstanding gehad 
op de hele wereldgeschiedenis en in het bijzonder 
voor ieder die dat geloofd. Gelukkig was het niet 
vergeefs dat Jezus stierf aan het kruis: Isaac da 
Costa zei het zo:” In ’t kruis zal ik eeuwig roemen 
en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de 
straf voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft 
gena voor mij verworven. Ik ben van dood en 
zonde vrij”.  Nu heeft ook ons leven zin gekregen. 
Ons doen en laten is niet vergeefs meer wanneer 
wij leven door Zijn Geest. Geloof door liefde wer-
kende dat is het nieuwe devies. Niet meer ik maar 
Christus staat centraal.  Dat betekent wel een dage-
lijkse strijd en overgave. Maar ook een geweldige 
toekomst,  namelijk om deel te mogen hebben aan 
Zijn opstanding.  Jezus leeft !
Mede namens het bestuur en het team van het 
Kinder Sponsor Plan wens ik u gezegende Paasda-
gen toe!

Herman Kesting

HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN!

Ook de afgelopen winter hebben wij dankzij uw giften weer gezinnen in Albanië en 
Roemenië kunnen helpen met brandhout.

Ook hebben wij een moeder in Albanië kunnen helpen die borstkanker had aan beide 
borsten om een operatie te ondergaan. De operatie is geslaagd, maar uiteraard moet 
ze de eerste tijd nog geregeld naar het ziekenhuis voor controle. 

Tevens hebben wij activiteiten voor kinderprogramma’s in Albanië, Servië en Roeme-
nië kunnen ondersteunen en hebben wij veel kinderen blij mogen maken.

Voor Cristina, een jonge alleenstaande moeder met drie kinderen, hebben wij een 
ander huisje kunnen bouwen. In het het huis wat voor haar gebouwd was vorig jaar, 
woont nu haar broer die in een net zo’n bouwvallig hutje woonde als Cristina vorig 
jaar. Het nieuwe huis van Cristina is dichter bij de school van de kinderen en de kerk, 
waar zij nu regelmatig met hen naar toe gaat. 
Wij konden ook de broer van Cristina financieel helpen om zijn dochter van zes maan-
den te kunnen begraven die plotseling overleed.

ELEKTRICITEIT VOOR CRISTINA

Voor het huisje van Cristina willen wij graag elektriciteit laten aanleggen. Op dit moment maakt ze gebruik van de 
stroom van de buren, maar moet ze bijna de hele elektriciteitsrekening betalen. De kosten voor de elektriciteitsaan-

sluiting bedragen 1200 euro.
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ProjectenProjecten
Dit is Georgy hij is 18 jaar. Tot voor kort was hij een jongen in een gelukkig christelijk gezin, die regelmatig 
naar de kerk ging. Zijn vader is diaken in de kleine plaatselijke kerk en een oudere broer van Georgy leidt de 
zang- en aanbiddingsdienst. Ongeveer drie maanden geleden werd ontdekt dat zijn moeder kanker had en nog 
geen drie weken later overleed zij aan deze vreselijke ziekte. Het ging zo snel dat het gezin dit niet goed kon 
verwerken. Georgy’s wereld is in een korte tijd helemaal veranderd. Hij zit in zijn laatste middelbare schooljaar. 
Zijn plan was om verder te studeren aan de Universiteit in Bulgarije. Hij wil graag arts worden. Hij was van 
plan om een baan te zoeken, omdat het loon van zijn vader niet toereikend is om in hun onderhoud te kunnen 
voorzien, nu het loon van de moeder weggevallen is. De vader is arbeider en heeft een laag inkomen, waarvan 
hij  de hypotheek voor het appartement moet betalen. Georgy heeft een oudere zus die getrouwd is en een 
oudere broer, maar helaas kunnen ze hun jongere broer en hun vader financieel niet helpen, omdat zij het zelf 
ook niet breed hebben.
Via het Kinder Sponsor Plan helpen wij Georgy  om in ieder geval zijn laatste schooljaar af te kunnen maken. 

Wij hopen dat er lezers zijn die bereid zijn om Georgy te helpen om toch te kunnen studeren aan de universiteit. Mocht u hem willen helpen 
met een gift, vermeldt u dan bij uw gift : ‘ Georgy universiteit Bulgarije”. Mocht u hem regelmatig willen sponsoren, neemt u dan even contact 
met ons via ons e-mailadres.

Enkele maanden geleden is het huis van 
de familie Pop afgebrand. De brand is 
ontstaan doordat er iets misging met de 
houtkachel. Het hele huis met inboedel 
is afgebrand en helaas hebben de buren 
ook schade opgelopen. Helaas was het 
huis niet verzekerd. Ook de schade van 
de buren moet de familie Pop vergoe-
den. Op dit moment woont de vader 
met de drie jongste kinderen bij een 
familielid. Drie oudere kinderen wonen 
bij vrienden en twee kinderen zijn reeds 
getrouwd. Dit is niet de enige tragedie 
die het gezin meemaakt. In 2014 over-
leed de moeder aan kanker, wat ook een 
groot verlies was met veel verdriet voor 
het hele gezin. De familie Pop heeft drin-
gend hulp nodig. Wilt u dit gezin helpen, 
vermeldt u bij uw gift dan ‘huis familie 
Pop’.

GEORGY

FAMILIE POP

Vader Pop met drie van zijn acht kinderen

Sponsors gezocht
Voor Henrieta (7 jaar) en haar broer Daniel (9 jaar) zoeken wij sponsors.


