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Tsjernelsje
Voorwoord
Alweer een nieuwe week, alweer een nieuwe Tsjernelsje. Ditmaal een uitgave in een bijzonder
weekend. We gedenken het lijden en sterven van de Heere Jezus en vieren Zijn opstanding. Wat
een onverdiend wonder dat wij niet meer voor eigen rekening hoeven te leven, maar dat Hij
alles heeft volbracht voor al de Zijnen! Wat mooi dat de Russische kinderen juist nu bij ons
mogen zijn. Wat zou het mooi zijn als ook zij iets van dat grote Wonder van Pasen mogen
ervaren.
Ondertussen is er veel gebeurd. Ditmaal nog een verslag over het bezoek aan Schatkids en de
knutselmiddag. Ook kunt u iets lezen en bekijken over de knutselmiddag. Via de foto's kunt u
iets van de goede sfeer en gezelligheid proeven. Voor de Wit-Russische kinderen hebben we
een kleurplaat over Pasen toegevoegd. We hopen natuurlijk dat u weer met plezier dit
Tsjernelsje leest. Natuurlijk kijken we (ook) weer uit naar een verslag, leuke gebeurtenissen of
wist-u-datjes. Uiterste inleverdatum woensdag 7 april !!
We wensen u veel leesplezier toe.
Fijne & Goede paasdagen,
Mijndert & Wilma
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Agenda (D.V.)

Van de activiteitencommissie 2

3 April 16.30 uur Wit-Russische kinderen & gastgezinnen
naar molen in Kesteren
8 April naar bakker de Jong, 15.15 uur terug op
Christinastraat
18 april 09.30 uur kerkdienst HHG Elst (Utr.)
25 April 18.00 uur afscheidsdienst PKN Elst (Utr.)
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Van de activiteitencommissie
- Dinsdag worden alle kinderen weer op school verwacht.
- D.v. Donderdagmiddag 8 april hopen wij met de groep naar Bakker De Jong in
Rhenen te gaan. Kinderen mogen dan om 15.15 uur opgehaald worden aan de
Christinastraat.
- D.v. vrijdagmiddag willen wij met de Wit-Russische kinderen en hun
gastgezinnen naar de molen in Kesteren te gaan. We vertrekken om 16.30 uur
vanuit school.
- OPROEP: WIE wil er voor de terugreis HARTIGE TAART en/of CAKE bakken. Om
de kinderen en de meereizende werkgroepleden eens lekker te verwennen!!

Voor de Wit-Russische kinderen
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Schatkids
Vrijdagmiddag was het zover, alle grote en kleine kinderen gingen op weg naar Schatkids (een
overdekte speeltuin). Maar de voorpret was er al op de donderdag toen werd er via de
computer op de site gekeken wat er allemaal te doen was. De gezichten spraken boekdelen.
Gelukkig werd er wel geslapen die nacht.
Na een morgen les en daarna eten op school gingen we op weg naar het grote speelkwartier. Er
waren genoeg rijders, waarvoor dank. Eenmaal in Veenendaal werd er buiten keurig gewacht en
als u denkt die vliegen naar binnen dan heeft u het mis. Nee, allemaal netjes twee aan twee in
de rij en dan rustig naar binnen. Eerst wat drinken, dan de uitleg. De schoenen gingen uit en ze
wisten het al, dat wordt zweten dus ook de truien uit. En dan eindelijk het startsein en daar
gingen ze. Een horde wilde makkaka´s
Lastig kiezen, maar al snel waren ze verspreid over het hele speelterrein. De ballenbak was
gelukkig goed gevuld, want er werden vele ballen verzameld en naar boven meegenomen om ze
via het kanon weer naar beneden te schieten.
Ook werd er door allerlei obstakels gekropen, geklauterd e.d. en dan roetsj naar beneden via de
glijbaan. Daar was ook een glij-kussen heerlijk springen rollen en gillen en dan weer naar boven
klauteren, rennen of wat dan ook. En overal kwam je ballen uit de bak tegen. Ja, ook op de
trampolines. En lenige exemplaren zijn erbij. Maar soms kwam er een groot kind en dan was het
lastig om in je eigen ritme te blijven.
Wat werd er gezweet sommige moesten even uitrusten aan de tafel.
Anderen gingen via de “trapvliegtuigen” een soort monkeyrail een rondje in de lucht maken.
Waar we van geluk mogen spreken dat ze niet echt konden botsen anders was het leed niet te
overzien. Helemaal zonder kleerscheuren kwam onze Andre er niet vanaf. Zijn broek scheurde
op de naad van allebei zijn broekspijpen door! Gelukkig paste de broek van de juffrouw en zo
kon er rustig? doorgepeeld worden.
En deze middag werd ons aangeboden en dan niet alleen de speeltijd maar ook het eten en
drinken hoorde daarbij. En patat dat gaat er ook bij de Witrussen er goed in. Maar voordat er
werd opgeschept konden de borden mooi dienen als waaier. Wat een rode kopjes zagen we die
nodig afgekoeld moesten worden.
En na het eten nog een lekker ijsje toe.
Toen werd het tijd om de gulle geefster te bedanken. En dat in koor.
Ondertussen waren ook de rijders voor de terugreis aangekomen en konden we weer op weg
naar Elst. Moegestreden en voldaan kwamen ze aan. Een heerlijke nachtrust volgde.
En wilt u dit alles nog eens van een andere kant zien, probeer dan via de site naar de foto´s te
kijken of wie weet ziet u straks nog eens de film.
Een groet van een speelkameraad.
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Middagprogramma
Enige tijd geleden werd ik gevraagd of ik ook wilde meehelpen bij het middagprogramma.
Natuurlijk kon ik zo’n kans niet laten schieten.
Toch wel een beetje zenuwachtig meldde ik me in de kelder (ook ik spreek geen vloeiend
Russisch). Gelukkig viel het allemaal reuze mee.
De kinderen kregen de opdracht een jas te maken (van een vuilniszak). Deze opdracht sloot aan
bij het verhaal van Jozef.
Na de nodige uitleg ging iedereen enthousiast aan de slag. En eigenlijk vonden wij het ook wel
leuk om te mogen knippen/tekenen en te nieten.
Het eindresultaat was nou niet bepaald haute couture maar de kinderen waren zo trots als een
pauw op hun eigen creatie.
Zelfs de jongens liepen als volleerde modellen een rondje om hun unieke mantel te showen.
Voor mij was het een geslaagde middag. Het is een geweldig leuke groep.
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Sjaals
Dat er meegeleefd wordt, met de Rusjes” in het dorp, weten we natuurlijk
wel.
Leuk is ook dat er van buiten Elst mensen zijn, die hun steentje bij willen
dragen.
Zo kwamen vrijdagmiddag dhr. en mevr. Van Beek, uit Veenendaal, alle
kinderen verrassen met een eigen gebreide sjaal.
En omdat er meer dan genoeg waren, mochten Liudmila en de beide Valentina’s
er ook één meenemen voor hun man, kinderen of zelf kleinkind.
De moeder van mevr. Van Beek woont namelijk in Elst en zo doende waren zij
op de hoogte van het verblijf van onze Rusjes .
En geloof me, de sjaals waren meer dan welkom, ook bij de jongens.
Leuk, zo n spontane actie.
Nogmaals namens de Rusjes , Gooike en Jan, DANK OE WEL !
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Dè dag…
Wat kun je uitkijken naar dè dag….
Of je nu in Nederland woont, of in Wit-Rusland, als kind kun je je verheugen op een gebeurtenis, met
spanning uitkijken naar, en kun je niet wachten totdat het ‘Zavtra’ is!!
Je gaat naar bed want morgen….
Je hebt al gevraagd hoe laat we gaan, en dan is daar dè dag…
Donderdag 1 april: ja, inderdaad direct na ontbijt in de machina…op weg naar de juwelier! Want het is
dè dag van…oorbellen laten zetten, gaatjes prikken!!
Hoe kan het ook anders; je komt èn in Holland èn in een gezin met merendeel vrouwen…met oorbellen!!
En met een gezonde spanning staan we dan daar, in een bling-bling winkel,o, zo mooi!! Eerst maar even
de vitrine kasten en dan is daar die mevr. en vraagt of ze wat voor ons kan betekenen! En òf ze dat kan!!
Om te beginnen zoeken we een mooie kleur uit! Het lijken wel diamanten;
zò bling-bling! Dasha kiest voor de kleur lichtblauw.
Boven op de tafel zitten en afwachten totdat de mevr. het apparaatje klaarmaakt met de diamant erin.
Dat is dan toch wel een spannend moment, want nu gaat het gebeuren…je hebt je verheugd op dèze
gebeurtenis…
Oorlelletje schoonmaken, met stift een stipje, andere oor idem. “Wie kan er tot 3 tellen in het
Russische?” Nah daar gingen we: “adjien, dva, trie..”.Pats!!! Ahhhhh…da’s 1, en in het zelfde tempo ook
nr. 2!!!
En…de opluchting straalt van ‘t gezichtje!!! Kijken in de spiegel; Zò mooi, met zùlke diamanten…..
We krijgen de ‘instructies’ mee en glimmend van oor tot oor (letterlijk en figuurlijk!?) stappen we de
bling-bling-winkel uit!!
Wat kùn je uitkijken naar een gebeurtenis, wat kùn je uitkijken naar dè dag!! Wat kun je nù genieten van
de gebeurtenis op dèze dag in Holland!
En wat kun je nog vaak terugdenken aan deze dag,
wanneer je voor de spiegel staat in het verre Rusland
en kijkt naar de ‘diamanten’ in je oor!!
Een diamant….voor een Kostbare Parel !!!!
Hartelijke groeten vanaf het Pieterpad!!
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Lied
In Tsjernelsje 2 van 2007 vonden wij het volgende lied.
Een aantal van jullie zal het lied misschien nog wel herkennen..
Voor de stichting ‘Landelijke Platform Hulp Tsjernobylkinderen’ heeft
onderstaand lied een speciale plaats.
Zij zien hun doelstelling hierin verwoord:
opkomen voor de zwakken, over de grenzen heen en hen het Evangelie van Jezus
Christus doorgeven.
Deze doelstelling mogen ook wij deze weken in praktijk brengen.

Wij gaan door over grenzen,
Geen deur blijft op slot.
Hand in hand door alle landen
Roepen wij: Jezus is Heer!
Wij komen op voor de zwakken,
Het licht breekt hun nacht.
Het koninkrijk van Jezus Christus
Kondigt het aan, zie uit en wacht.
Wij gaan door zolang het dag is,
Het werk wordt gedaan.
Al zaaien wij vaak onder tranen
Wij juichen als wij oogsten gaan.
Straks zien wij Hem in zijn glorie
Het Lam dat eeuwig leeft.
Hij haalt zijn bruid uit alle landen
Voor Hem de kroon,
voor Hem de eer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
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