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Bij een centra ontmoette we een familie met 7
kinderen. Zij waren met een oude auto
daarnaartoe gekomen (2 ouders en 7 kinderen).
Het was toegestaan om met beide ouders te
vluchten als je meer dan 4 kinderen had. Ze
legden uit dat het heel lastig geweest is om in
Roemenië te komen. Ze moesten vele malen
stoppen op verschillende plaatsen en daar
moesten zij verstoppen (in bossen en in
dorpen), maar uiteindelijk zijn ze in Roemenië
aangekomen. Hun plan is om naar Australië te
gaan en daar een nieuw leven op te bouwen,
omdat er voor hen geen kans meer is in
Oekraïne. 

We hebben met de kinderen veel spelletjes
gespeeld die we van jullie geld gekocht hebben.
De kinderen waren zo blij om speelgoed te zien,
ze waren verbaasd. We zongen voor hen enkele
christelijke liederen en lieten eten achter in de
centra. 

Hallo!
Tijdens de tweede trip zijn wij naar de grens
gereden en hebben wij een stop gemaakt bij een
vluchtelingen centra. Deze was iets dichterbij
dan de eerste reis die wij gemaakt hebben,
ongeveer 300 km. We hebben hier snoep,
speelgoed en ballonnen uitgedeeld. 
Daarna gingen we naar twee centra die niet veel
verder waren. Daar hebben wij eten achter
gelaten en met de kinderen gespeeld. Het was
een wonderlijke tijd aan de grens en in de centra. 



Daarna gingen we naar een ander centra waar 12
moeders waren met hun kinderen. Het was een
mooie tijd daar. We zongen voor hen een aantal
christelijke liederen en speelden met de kinderen.
Toen wij daar waren wees God mij op Jesaja 43 de
eerste verzen. Deze heb ik daar voorgelezen. Dit heb
ik moeten doen met Google Translate. Dit
bemoedigde de moeders. Ook al moeten ze door een
vuur gaan, God zal met hen zijn. Sommigen
begonnen te huilen en voor we weggingen
bedankten ze ons hartelijk voor deze bemoedigende
woorden. Ze vertelde dat hun verlangen is om terug
te gaan naar hun echtgenoten. 

Het was een mooie tijd voor mij en mijn team. Het
team wat mee ging bestond uit 4 jongens die wees
zijn (2 jongens komen uit Cihei en 2 jongens uit
andere delen). Voor hen was het een bemoedigende
ervaring. 

We willen jullie bedanken dat jullie ons hebben
geholpen. Door jullie was het mogelijk om eten,
hygiënische producten, luiers, snoep en speelgoed
te kunnen kopen. We waarderen wat de jeugd van
de kerk heeft gedaan, want zonder hen was de
tweede reis niet mogelijk geweest.
Dank jullie wel!

Jesaja 43
1 Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

3 Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israël, uw Heiland.
Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven,
Cusj en Seba in uw plaats.

4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,
bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats
en volken in plaats van uw ziel.

5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.


