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Twee jaar geleden ben ik komen wonen
in een huis met een super grote tuin.
Toen ik de eerste keer kwam kijken,
kon ik het einde van de tuin niet zien.
Alles was overwoekerd door planten en
bomen en het onkruid stond werkelijk
tot aan mijn knieën. Tussen al de bomen en het onkruid stonden ook wijnranken waar normaal gesproken (het
was september) veel druiventrossen
aan moesten hangen, maar er hing helemaal niets aan. De wijnrank groeide
wel, er hingen overal takken en bladeren, maar geen druiven. Na hard
werken kwam er een geweldige tuin te
voorschijn met overal fruitbomen en
planten en wijnranken die zorgvuldig
werden gesnoeid. Maar ook het tweede
jaar hingen er geen druiven aan de
planten, alleen maar blad. Ik heb me
werkelijk afgevraagd wat er mis was
met de plant en heb er zelfs aan gedacht hem helemaal te verwijderen.

Maar dit jaar na weer de ranken te
hebben gesnoeid kwamen de vruchten
en mocht ik de afgelopen maand de
druiven oogsten.
Na mijn vorige nieuwsbrief waarin ik
jullie meenam in mijn strijd over de
toekomst en dat ik het liefst direct antwoorden heb, lazen we op de Bijbelstudie avond het gedeelte uit Johannes 15
waarin staat dat God snoeit om ons
meer vrucht te laten dragen. En eigenlijk gaf dit gedeelte me meteen meer
rust in mijn zoektocht naar de toekomst
want dit snoeien betekende geduld, tijd
van nadenken en weer op zoek gaan
naar het nieuwe plan. Ik hoef dus niet
meteen weer overal volop voor te gaan,
maar mag even een stapje terug doen
naar de basis en dat is God. God is me
aan het snoeien en maakt me klaar
voor iets nieuws. Zo ervaar ik het op dit
moment.

Afscheid nemen en uitzien naar…..
De laatste jaren mocht ik me volop inzetten in het ziekenhuis en nu dit wegvalt en veel dingen gaan veranderen, brengt dit verdriet met zich mee. Ik was hier zo door in beslag genomen dat ik vergat om terug naar de basis te gaan. Toen ik dat wel begon
te doen werd langzaamaan duidelijk dat God aan het snoeien is. Dat betekent op dit moment afscheid nemen van het ziekenhuiswerk en uitkijken naar wat ervoor in de plaats komt. Dit kost tijd en blijft nog lastig, maar ik weet dat er weer een tijd komt
waarin ik volop mag bloeien en groeien.
Ondanks dit proces zit ik natuurlijk niet stil.

In het ziekenhuis
De afgelopen maanden kon ik nog
steeds een paar dagen in de week mijn
werk in het ziekenhuis doen. Sophie (6
maanden) is al 2 maanden het enige
kindje bij mij op de afdeling. Elke
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag probeer ik een aantal uurtjes bij
haar in het ziekenhuis te zijn om heerlijk met haar te knuffelen, spelen en de
verzorging op me te nemen. Sophie is
een lekkere volle baby en heeft een
geweldige mooie lach waarbij haar
ogen beginnen te glanzen.
Als ik ‘s morgens binnen kom en naar
haar bedje loop begint ze direct te lachen. Na een schone luier en kleertjes,
maak ik de fles voor haar klaar en kan
ze lekker eten. De afgelopen tijd mocht
ze ook al wat hapjes banaan proberen
te eten. Na het eten spelen we wat en
vooral veel knuffelen en liedjes zingen.

Na 2 uurtjes is ze moe en gaat ze weer
lekker slapen. Afgelopen week heb ik te
horen gekregen dat ook Sophie het ziekenhuis gaat verlaten om naar het kindertehuis te gaan. Haar moeder is uit
de ouderlijke macht gezet en alle papieren zijn rond. De kleine Sophie ga ik
heel erg missen, want ik ben onwijs
veel van haar gaan houden de afgelopen 6 maanden. Het liefst zou ik haar
zelf in huis nemen om voor haar te
gaan zorgen. Dat is niet mogelijk op dit
moment. Wel zal ze voor altijd een
plaatsje in mijn hart hebben.
Maandag 4 november hebben we
Sophie naar het kindertehuis gebracht.

Internaat
Keresztúr
Samen met Viki mocht ik het internaat in Keresztúr weer
bezoeken en wat een zegen is dat. Als we het terrein van
het internaat op rijden, rennen de kinderen direct naar de
auto toe waar we vervolgens met veel knuffels worden
overladen. De kinderen zijn allemaal verstandelijk beperkt
en sommigen hebben ook een lichamelijke beperking. De
lichamelijke verzorging is helaas niet best in het internaat
en de meeste kinderen ruiken niet echt fris en hun kleren
zijn erg vies. Maar ondanks dat, knuffelen we maar heerlijk
door. Elke keer als we naar het internaat gaan lezen we
samen uit de bijbel, bidden, zingen en knutselen we met de
kinderen. Het is fijn om te kinderen zo te zien genieten van
de aandacht.
Afgelopen keer mochten we de kinderen blij maken met het
nieuws dat we de speeltuin van het internaat gaan opknappen. De speeltuin nu is oud en veel dingen zijn kapot. De
glijbaan bestaat uit een houten plank waar de splinters van
afkomen en de schroeven aan de onderkant omhoogkomen.
De wippen zijn gebroken en de carrousel kan niet meer
draaien. In de zomer is er geld opgehaald voor dit specifieke doel door de gasten van de New Wine conferentie. Met
een tas vol geld (omdat hier nog veel contant betaald
wordt) mochten de directeur van het internaat en ik afgelopen week al de eerste dingen voor de nieuwe speeltuin
aanschaffen. We hopen in de komende weken de rest aan te
schaffen en afhankelijk van het weer zo snel mogelijk te
plaatsen, zodat de kinderen er heerlijk op kunnen spelen.

Kijkje achter de voordeur
De aankomende weken zullen net als
vorig jaar in het teken staan van de
Voedselpakketten actie voor Oekraïne
Vorig jaar raakte het me diep om te
zien dat mensen door de oplopende
kosten van gas en elektriciteit bijna
niets over hebben om zelf boodschappen te doen. Daarom leek het me mooi
om tijdens de wintermaanden mensen
wat extra’s te kunnen geven. Dankzij
jullie giften mocht ik, vorig jaar en begin dit jaar, veel mensen blij maken met
een goed gevuld pakket. Ook dit jaar
hoop ik dat jullie weer mee willen doen
aan deze actie zodat ik namens jullie de
mensen weer een extraatje mag geven
in de lange moeilijke winterperiode.

Wil je meehelpen?
...om mensen die het niet zo breed
hebben in het zonnetje te zetten?
Dit kan door een gift over te maken
naar :
IBAN — NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children’s Care Oekraïne
‘voedselpakketten’

De afgelopen maand ben ik al bij verschillende mensen op bezoek geweest en
mocht ik ze blij maken met een pakket. Ik neem jullie graag even mee naar binnen bij een paar van deze gezinnen en “omaatjes”.
Ik neem je graag mee naar Oma L. (86 jaar) Als je binnenstapt in haar keukentje
lijkt het net of je in een museumpje binnenkomt. Links in de hoek een afwasteiltje
met een kraan er boven wat als wasbak wordt gebruikt, daarnaast een oud klein
gasfornuisje waar de gasfles nog naast staat en recht naar voren een oude kast
met allemaal oude blikjes waarop staat wat erin zit. Aan de wand allemaal hand
geborduurde kleedjes. Er is geen badkamer en de wc is achter in de tuin waar ze
door weer en wind naar toe moet lopen. Ook deze oma was erg blij met het pakket en de volgende dag moest ik zeker terugkomen en dit heb ik natuurlijk gedaan.
De volgende dag werd er druk gekookt en moest ik blijven eten en de rest van het
kleine huisje bekijken. In de woon/slaapkamer hangen allemaal oude foto’s. Tijdens het heerlijke eten vertelden zij en haar zus (die op bezoek was) volop over
hun leven. Over vroeger toen ze nog jong waren, de tweede wereldoorlog, de periode met Stalin, de moeilijke tijden waarin ze maar weinig hadden maar ook de
goede tijden, ze vertelde over haar man die al vroeg stierf en over haar werk met
toeristen. Het is echt een gezellige vrouw en ik ga ook zeker vaker even bij haar
op bezoek.

Het is zo fijn om bij al deze mensen binnen te mogen
komen met een voedselpakket en zo met hen in contact komen. In mijn volgende nieuwsbrieven zal ik
jullie er zeker meer over kunnen vertellen.
Begin september mocht ik mijn verjaardag vieren
samen met mijn ouders, zussen, nichtje en mijn
vrienden hier in Oekraïne. Ook ben ik enorm verwend
door jullie als nieuwsbrieflezers met enorm veel
kaarten en cadeautjes. Heel erg bedankt!!
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Bidden & danken

Zoals jullie al eerder konden lezen
woon ik nu 2 jaar in dit huis in deze
straat. Af en toe had ik wel wat contact met mensen uit mijn buurt maar
dit ging niet verder dan “hallo”, “hoe
gaat het” en fijne dag”. Maar de afgelopen tijd mocht ik met een pakket
bij mensen binnenkomen. Op die
manier kwam ik erachter, hoe mensen leven en proberen overeind te
blijven met het weinige dat ze hebben. Zo kwam ik 2 huizen verder op
het erf van oma S, ze woont er samen met haar kleindochter en achterkleindochter. Ze hebben het niet
breed en dat is goed te zien. Je komt
binnen in de keuken waar het donker, vol en niet echt heel schoon is
(het ruikt er niet zo fris). Al die tijd
dat ik hier woon wist ik dat er een
vrouw met een kindje woonde maar
niet dat er ook nog een oma was.
Oma kan niet of nauwelijks lopen en
is sinds 4 maanden van de ene op de
andere dag blind geworden. Ze wil
nog graag laten onderzoeken waar
dit door komt. De kleindochter is
minderbegaafd maar probeert te
werken waar ze kan en daarnaast
heeft ze de zorg voor haar oma en
dochtertje. De achterkleindochter is
een vrolijke maar stille meid die
naar school en naar de dagopvang
van het straatkinderproject gaat
waar ze huiswerkbegeleiding en net
even wat extra aandacht krijgt. Op
26 oktober werd ik uitgenodigd op de
83ste verjaardag van de oma. Aangezien er geen geld was voor taart
heb ik gevraagd of ik deze mee
mocht nemen. Ook heb ik een mooie
badjas gekocht. Het was bijzonder
om erbij te zijn en samen de verjaardag te vieren en ze liefde en
aandacht en een voedselpakket te
kunnen geven.

Gebedspunten
Danken:
Voor de speeltuin die opgeknapt gaat worden
Voor de voedselpakketten
Voor de tijd met mijn familie
Dat God mij door Zijn Woord steeds meer wil leren en inzicht geeft
Voor mijn relatie met Sanyi en zijn liefde die ook erg belangrijk is als je zo ver van huis
bent
Bidden:
Voor Gods leiding in het werk wat ik mag (gaan) doen
Voor geduld
Voor Sophie dat Hij met haar mee gaat wat er ook gaat gebeuren
Voor de mensen die ik mag leren kennen door het uitdelen van de voedselpakketten
Voor de Voedselpakketten actie

