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Kindertehuis in Jonggol

Op 6 maart jl. kreeg ik een vreselijk filmpje toegestuurd uit Indonesië! Het kin-
dertehuis in Jonggol was in brand gestoken. Het was verschrikkelijk om te horen 
dat de kinderen zo aan het schreeuwen waren. De oudere jongens hebben gepro-
beerd om de brand te blussen totdat de brandweer kwam. Meteen heb ik mensen 
benaderd om voor het kinder-tehuis te bidden! Gelukkig kreeg ik de volgende 
dag te horen dat alle kinderen veilig waren en niemand gewond was geraakt. De 
slaapkamers waren intact gebleven. De jongere kinderen zijn nog wel bang dat het 
weer zal gebeuren. Wanneer zoiets gebeurd, ben je geneigd om haat in je hart toe 
te laten, maar God leert ons om onze vijanden lief te hebben. Zonder Zijn hulp is 
dit een hele moeilijke opgave. Maar net zoals Saulus uit de bijbel die dacht dat hij 
er goed aan deed om de christenen te vervolgen, zo denken ook anderen die een 
andere religie hebben dat ze er goed aan doen christenen te vervolgen en kerken 
en kindertehuizen in brand te steken. Laten wij daarom voor hen bidden, dat God 
hun ogen zal openen, net zoals Hij bij Saulus heeft gedaan. 

De schade is opgelopen tot zo’n € 30.000. Een gedeelte van het dak, 
20 computers, stoelen en andere spullen waren verbrand. Wij vragen u of u wilt 
bidden voor dit kindertehuis. Vooral om bescherming van de kinderen. Wanneer 
u het kindertehuis wilt helpen, vermeldt u dan bij uw gift ‘kindertehuis Jonggol’.

Psalm 52:15 
Roep Mij aan 
in de dag van 
benauwdheid en Ik 
zal u eruit helpen.

Wij gaan allemaal 
wel eens door diepe 
dalen of een enorme 
storm. Het kan om een
vreselijke ziekte gaan, een
scheiding, financiële problemen, problemen in 
het gezin met kinderen of een ander probleem. 
Welk probleem het ook is, laten wij niet vergeten 
om tot Hem te roepen en geloven dat Hij te hulp 
komt. Wat wij vaak moeten leren, is het pro-
bleem aan God toe te vertrouwen en het durven 
los te laten. Vaak begrijpen wij niet waarom 
iets gebeurd, maar hoe moeilijk het ook is, toch 
moeten wij geloven dat Hij het beste met Zijn 
kinderen voorheeft en dat Hij van ons houdt. 
Zelf heb ik ook in tijden van benauwdheid tot 
God geroepen en elke keer mocht ik zijn sterke 
Hand ervaren en Zijn vertroosting. Wij hebben 
een vijand die altijd probeert om de vreugde 
en het geloof van ons af te nemen en probeert 
ons te vernietigen. Laten wij dit niet toestaan en 
onze ogen op Hem blijven richten. Met onze God 
mogen wij meer dan overwinnaars zijn!

Lof en Dank

Bij de OostEuropa Zending stond het water tot 
de lippen. Dagelijks werd er tot God geroepen 
en Hij heeft op een wonderbaarlijke manier uit 
de benauwdheid geholpen! Keer op keer hebben 
wij ervaren dat Hij Zijn woord waarmaakt. Op 
zaterdag 20 mei hoopt OostEuropa Zending het 
50-jarig jubileum te vieren. Hierbij willen wij u 
daarvoor van harte uitnodigen. Wij willen God 
met elkaar danken voor deze mijlpaal. Het is 
alleen Zijn genade die dit mogelijk heeft gemaakt.

Elisabeth Eikenboom

50 Jaar   
OOstEurOpa ZEnDing

Van harte nodigen wij u uit voor een 
feestelijke dag in ons Zendingscentrum in 
Krimpen aan de Lek op zaterdag 20 mei.

Welkom vanaf 09.30 uur, opgave via: 
info@kindersponsorplan.nl 

of bel ons even op, tel. 0180 521966

16 jaar geleden hielpen wij een gezin met 10 kinderen uit 
Roemenië. Inmiddels zijn alle kinderen al volwassen en de 
meesten getrouwd en hebben ze zelf kinderen. Een van de 
kinderen, Aurelian, is nooit vergeten wat het was om hulp 
te krijgen in tijden toen het voor zijn ouders moeilijk was 
om de kinderen elke dag te voorzien van drie maaltijden. 
Zij baden tot God en God voorzag en gebruikte hiervoor 
o.a. het Kinder Sponsor Plan. Nu is Aurelian zelf getrouwd 
en helpt hij samen met zijn vrouw, Lidia, zo’n 68 arme 
gezinnen! 
Onlangs sprak ik hem weer en hij vertelde dat hij net een 
auto ongeluk had gehad. Drie grote planken die op de weg 
lagen, hebben grote schade aangericht aan zijn auto toen er 
een vrachtwagen voorbij reed. Een plank vloog bijna door 
de voorruit en een andere plank vernielde de onderkant van zijn auto. Gelukkig deed de 
motor het nog en kon hij met de kapotte auto verder rijden. Vaak wanneer je God wil 
dienen, krijg je tegenslagen. Gelukkig hield het ongeluk Aurelian er niet vanaf om door 
te gaan met zijn bediening. Zo leidde hij de zondag daarop met een voorganger, Mihai, 
een kerkdienst. Op weg naar huis kreeg Mihai een ergstig ongeluk. Hij ligt nog steeds 
in het ziekenhuis met inwendige verwondingen. Wij vragen u om voor Mihai, maar ook 
voor Aurelian te bidden.
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Enkele gezinnen mochten van hun sponsors pakketten ontvangen. Wat een vreugde was dat. Een van de gezinnen was familie Prendi. Een 
gezin met 6 kinderen. Daar het inkomen niet voldoende is, probeert de moeder ook medicinale bloemen te plukken en te verkopen. De 
kinderen waren zo ontzettend blij toen ze een pakketje ontvingen van één van de sponsors. Ze bleven God en de sponsor danken voor o.a. 
het snoepgoed dat ze mochten ontvangen.

Vreugde voor enkele sponsorgezinnen

Familie Tarus Moise heeft zes kinderen. De moeder heeft hernia, 
waardoor ze veel pijn heeft. De kosten voor een hernia operatie 
zijn over de € 2000,00. Ook heeft ze een fibroom die verwijderd 
moet worden. De operatie daarvoor bedraagt € 800,00.

Familie Custevici woont in een huis waarvan het dak vervangen 
moet worden, omdat het vaak lekt. De totale kosten zijn 
€ 1200,00. Wij hebben reeds € 600,00 mogen ontvangen.

Familie Costea woont met zijn zessen in twee kamers. De gezond-
heid van de vader is niet zo goed en heeft daarom regelmatig last 
van haaruitval. Hun zoon Jakob heeft problemen met zijn rech-
ter oog en de moeder heeft schildklierproblemen. Ze zou eraan 
geopereerd moeten worden. De operatie kost € 500,00.

Familie Prendi

Familie CusteviciFamilie Tarus

Moeder Strungaru met zoon Marius Familie Costea

Familie Gustevi – Moldavië Mocht o.a. winterschoenen ontvangen

ProjectenProjecten

Graag willen wij uw aandacht en hulp vragen voor de volgende 
families: Familie Strungaru is een gezin met drie kinderen. Hun 
huis is van leem en staat op  instorten. Daarbij lijdt de moeder 
aan chronische hersenontsteking en heeft dringend een operatie 
nodig die € 500,00 kost.


