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Tsjernelsje
Voorwoord
Na het beperkte Tsjernelsje van de vorige keer ligt er nu weer een volwaardige versie voor u. Het is
alweer het laatste Tsjernelsje tijdens het verblijf van onze gasten uit Wit-Rusland. Afscheid nemen kost
altijd veel moeite. Vooral omdat deze kinderen en hun begeleiders echt als gezinsleden zijn opgenomen.
De Heere is de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde. Wat mooi dat we aan het einde van deze
weken een gezamenlijke dienst mogen hebben, die weer in het Wit-Russisch vertaald gaat worden.
Uiteraard wensen we dan ook een ieder een goede en gezegende dienst toe. Dan begint al snel de
terugreis. Natuurlijk wensen we iedereen een goede reis toe, zowel de Wit-Russische kinderen met de
tolk en de jufs, als de leden van de werkgroep die meereizen. Ook hierbij Gods zegen toegewenst.
Ditmaal leest u onder andere over het zwemmen. Natuurlijk ontbreken daar de foto’s niet van. Ook leest
u een verslag over de sing-in. Wat leuk dat ook de kinderen een aandeel hadden in deze avond. Verder
mogen we terugkijken op een mooie kerkdienst die werd vertaald in het Wit-Russisch, zodat ook de
gasten iets mochten meekrijgen van het grote wonder van het Evangelie. Fijn dat er een goede opkomst
was. Anke van Vlastuin heeft voor dit Tsjernelsje een stukje geschreven waarin ze iets over het vertalen
van de preek vertelt. Bedankt daarvoor!
Al met al weer een gevuld Tsjernelsje. We wensen iedereen weer veel leesplezier toe!
De redactie.
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Voor de Wit-Russische kinderen
Lieve Allemaal,
Wat gaat de tijd toch snel.
Bijna alweer naar huis.
We hopen dat jullie een fijne tijd gehad hebben in Elst.
En natuurlijk dat jullie het Tsjernelsje leuk vonden.
Wij vonden het erg leuk om te doen..
We wensen jullie een goede terug reis.
Groetjes Mijndert & Wilma
Дорогие ребята!
Как все-таки быстро летит время!
Снова вам пора уезжать.
Мы очень надеемся, что вам понравилось в Элсте.
И, конечно же, что вам понравился наш журнал Tsjernelsje.
Мы были рады стараться.
Желаем вам счастливого пути!
Ваши Майндерт и Вилма
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Sing-in
Zaterdagavond 17 juni gingen we vol verwachting naar de Russische Sing-in.
De jongens hadden er zin in en konden haast niet wachten tot het tijd was om te gaan.
Er zijn veel mooie liederen gezongen en gespeeld door de band Recall en alles werd door André
en de tolk Tanja aan elkaar gepraat.
Het hoogtepunt waren de liederen die de kinderen op school in het Nederlands en in het
Russisch hadden ingestudeerd. Deze mochten ze met de hele groep vooraan in het Russisch
voorzingen.
Er werd met veel enthousiasme gezongen en bij sommige liederen werden ook bijpassende
gebaren gebruikt. Als afsluiting was er voor iedereen nog wat te drinken en wat lekkers.
Ook kregen de kinderen nog een bijbel boekje mee van de
zakbijbelbond.
Al met al was het een zeer geslaagde avond.
Fam. Hortensius
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Kerkdienst H.H.G.
Vertalen is schitterend werk om te doen. De vertaler fungeert op zo'n moment als
medium tussen de spreker en de luisteraar. Zonder de vertaler kunnen beide groepen
niet communiceren. Het is een heerlijk gevoel om op die manier een onmisbare rol te
vervullen.
Het vertalen van een preek heeft hierbij een plus: zo is het mogelijk om het
evangelie bij mensen te brengen die weinig tot niets van God en de Bijbel weten.
Het proces van vertalen is ook interessant. In de voorbereiding op de preek van ds.
Klopstra kwam bijvoorbeeld de uitdrukking 'Iemand in de kou laten staan' voorbij.
Deze uitdrukking kon ik in het Russisch nergens vinden. Wat doe je dan? De zin
letterlijk vertalen is geen optie, want dan komt de betekenis niet goed over. Daarom
heb ik een andere uitdrukking gebruikt die dezelfde betekenis heeft. Letterlijk
vertalen kan dus niet altijd. Vertalen is hierdoor ook een beetje interpreteren en
je eigen 'draai' aan een zin geven.
Het voordragen van de preek was voor mij een boeiend gebeuren.
Wat mij vooral opviel, waren de gezichten van de Nederlanders. Het lijkt alsof men heel goed
luistert en precies begrijpt waar de Russische versie van de preek over gaat, maar
ik weet dat men het niet begrijpt.
Gelukkig waren er ook opgeheven hoofden van
Wit-Russische kinderen en volwassen, waarvan ik hoop dat men alles goed kan volgen.
Ook dat is namelijk maar de vraag, want mijn uitspraak is natuurlijk niet zoals die van een
rasechte Rus. Zo spelen er tijdens het vertaalproces thuis en tijdens het voordragen van een
Russische preek in de kerkzaal allerlei factoren een rol.
Ik hoop dat u zo een beeld heeft gekregen van het werk wat ik in Elst met heel veel genoegen
heb verricht.
Wilt u er meer over weten, dan kunt u altijd contact met me opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Anke van Vlastuin
Rhenen
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Zwemmen 17 april
Het was weer zover. Voor de 2e keer zwemmen! Eerst verzamelen, blijde gezichtjes waren te
zien.
поплавать daar hadden ze wel zin in.
Bij het zwembad aangekomen, snel omkleden, nou ja snel....laten we het erop houden dat de
dames wat langer de tijd nodig hadden. Even douchen en wachten tot het tijd was om het
zwembad in te gaan. En toen ze de douches mochten verlaten barstte er een gejuich los... de
kinderen en volwassenen renden als jonge honden het water in.
En het plezier dat de kinderen (en volwassenen) hadden was erg leuk om te zien. Voor de vele
foto's kan je op de site kijken.
Na een half uur begonnen de volwassenen toch langzamerhand wat meer langs de kant te
"spelen" met de kinderen, waarbij menig armpje van de volwassenen toch even over het randje
van het zwembad hing om te rusten?! De kinderen konden er geen genoeg van krijgen.
Maar na een uur was het toch uit met de pret en was het omkleden geblazen.
Nog even de kleedkamers doorlopen, en ja hoor Ruud en Clasina zijn inmiddels een handdoek
rijker. De Russen herkenden de handdoeken niet. Mocht u er een missen....
Bij het naar huis gaan de Russen tellen. Lukt niet altijd gelijk. Maar dan toch, op weg naar
Elst......

Benjamin Bouman
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Van een gastgezin
Lieve lezers
Alweer de laatste week aangebroken.
Allerlei gedachten dwalen door je hoofd.
Je “kind”gaat weer terug naar waar het hoort. Het eigen gezin in Belarus.
Het is goed zo.
Twee maanden lang zijn ze hier geweest.
Veel indrukken opgedaan, gezien, dingen die ze in Belarus niet hebben.
Maar…zoals het klokje thuis tikt….
Zo is het maar net.
Soms leek het hier wel een paradijsje, zoveel luxe en weelde.
Maar toch…schijn bedriegt.
Vaak geeft luxe toch een hoop problemen. Geld maakt niet gelukkig, vaak als je het hebt, kun je
er niet genoeg van krijgen. Uiteindelijk geeft het leegte, ziekte en slapeloosheid. Pred.5: 9-19
gaat daarover.`t Belangrijkste is dat we de kinderen liefde hebben mogen geven. Wij waren de
“zaaiers “, laat God de wasdom geven.
We kunnen ze mooie cadeaus meegeven, en daar kunnen we mee pronken, van : wat geef jij
mee, en wat jij?, maar uiteindelijk past het niet in de tassen.
Geef praktische spullen mee. Geen luxe artikelen, die kunnen verkocht worden voor evt. drank.
Skeelers?...gaat moeilijk hoor op een onverharde weg. Digitale camera?...tja, als ze geen
computer hebben, wordt het toch wel erg lastig
Denk en doe praktisch.
Geef naar kunnen, overdrijf niet
Liefde is niet te koop.
Maar…wie geeft , mag ook ontvangen, zegt de Bijbel, en dan mogen we er ook van genieten.
We hopen dat straks de kinderen met al hun schatten weer heelhuids thuiskomen in Bellaruski.
Bovenal hopen en bidden we dat ze ooit de schat zullen vinden die van onschatbare waarde is
voor de eeuwigheid
Het lied is al eens genoemd: ‘Weet je dat de vader je kent, weet je dat je een parel bent “.
Ook het lied uit opwekking: “Nog voordat je bestond , kende Hij je naam..”
Laten we dit “onze kinderen “ meegeven , en het verder maar overlaten aan onze Hemelse
Vader.
Liefs vanuit de Beatrixstraat
Apski & Lieski en alle REJONAKSKI
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10 April 2010 Dagje keukenhof
Al Dobre. This is the hole story (volgens onze gasten waren er geen woorden voor alles mooi alles goed
en dat was het hele verhaal).
Maar gelukkig hier komt het verslag
De ontmoeting met de bloemen, waar we 4 weken op gewacht hebben.
De Keukenhof is een paradijs op aarde, en de geur van alle bloemen bracht ons in sprookjesland.
Er waren zoveel verschillende tulpen en in allerlei kleuren en andere mooie bloemen teveel om op te
noemen.
Hele mooie aangelegde perken,
Ook onze Rusian nationale helden Matroska en Babarjaga waren er ook.
Toen we het draaiorgel hoorde die daar ook stond konden we niet ophouden met dansen en foto`s
maken
Na een vermoeiende maar o zo mooie wandeling. Zijn we de auto weer ingestapt, en zijn we richting
Katwijk gereden.
Dit is geschreven op het terras aan de Katwijkse kust bijna het eind van de o zo mooie dag
Deze dag zijn er wel ruim 1000 foto`s gemaakt met de toestellen die eerder deze week gekocht zijn.
Namens Valantina, Valentina en Liudmila
Nu namens de gastgezinnen waar zij zaten
s` Morgens om half 9 zijn we vertrokken met 2 auto`s richting Lisse we begonnen met koud weer en
eindigde in prachtig weer.
Aangekomen bij de Keukenhof, waar vele, vele niet Hollanders liepen. En natuurlijk allemaal met
fototoestel (Vooral chinezen) een maal echt binnen kwamen de eerste o en a over de lippen. En met
fototoestel in de hand werden menige tulpen en portreten gemaakt
Nadat we een heleboel mooie bloemen en andere hele mooie perken gefotografeerd en bewonderd
hebben, zijn we richting katwijk gereden.
Op een terrasje lekker koffie e.d gedronken.
We hebben wel verkondigd dat als je niet de zee ben in gegaan ook niet in holland gezien hebt.
Dus Wilma en Marjon de schoenen en laarzen uitgetrokken, en de zee ingelopen en dan net doen of het
niet koud is ( en het was zooooooo koud)
Na het goede voorbeeld gegeven te hebben kwamen ook de 2 Valentina`s de zee in (tot de enkels).
Lekker langs de vloedlijn gelopen en uitwaaien en bruin worden. En hup naar het volgende terras, en
daar nog lekker uit de wind in de zon. Heerlijk
In Katwijk nog lekker onze buiken volgegeten, daarna auto ingestapt en richting huis gereden.
Het was een dag met een gouden randje, en we kijken met plezier terug naar alle 1000 foto`s die, die dag
gemaakt zijn.
Marjon
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