Want Ik heb honger geleden
en gij hebt Mij te eten gegeven
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Stichting Kleine Kracht
HULPVERLENING TIJDENS CORONA-CRISIS
Mede dankzij uw liefdevolle giften kan de stichting toch de hoog-noodzakelijke
hulp blijven bieden in Roemeens Moldavië en Oekraïne. Wij, hier in Nederland,
en zij, onze medewerkers aldaar, zijn u daar enorm dankbaar voor!

Joodse gemeenschap in
Oekraïne
מי שמציל חיים אחד מציל את העולם
(Wie één leven redt, redt de wereld)

In mei werd gevierd dat 72
jaar geleden de staat Israël is
opgericht.

GOED NIEUWS!
PASTOR AAN DE BETERENDE HAND
In onze nieuwsbrief van april berichtten wij u dat
pastor en missionaris Ghiocel (links op de foto) ook
getroffen was door het coronavirus. Hij belandde
daardoor aan de beademing op de Intensive Care
afdeling van het ziekenhuis.
We zijn echter heel blij nu te kunnen vermelden dat
hij inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen is en
weer op de goede weg van herstel.

In Oekraïne gaat onze hulp,
ondanks de coronamaatregelen gelukkig ‘gewoon’
door: De armste gezinnen
worden bezocht en voorzien
van voedselpakketten. 65
pakketten konden zo worden
uitgedeeld.
We ontvingen een warme
groet uit Oekraïne van
rabbijn Alex uit Chernauti:

Stichting Kleine Kracht blijft deze pastor, zijn gezin
en zijn medewerkers (hier op de foto met Dorin)
financieel ondersteunen voor het vele werk dat zij
daar verrichten.

HET WERK – GESPONSORD DOOR KLEINE KRACHT GAAT
DOOR! NIEUW HUISJE GEBOUWD DOOR VRIJWILLIGERS
WAAR STAAT STICHTING
KLEINE KRACHT VOOR?

• Kleinschalige, directe hulp
• Op verschillend gebied
• In diverse vormen
• Waar de nood hoog is
• Voor jong en oud
• Grote impact

Zowel het verdelen van voedselpakketten, als het bouwen van nieuwe woninkjes
gaat ‘gewoon’ door, ondanks de coronaperikelen.

• In Roemenië
• In Oekraïne
• Uw hulp onontbeerlijk!

KORT OVER ONS
Deze nieuwsbrief verschijnt
ongeveer eens in de drie
maanden.

Op onze website
(www.kleinekracht.com)
vindt u regelmatig nieuwe
berichten over ons en uw
werk in Roemenië en
Oekraïne.
Zie daarvoor:
KINDERHULP,
PROJECTEN,
LAATSTE NIEUWS.

HET WERK – GESPONSORD DOOR KLEINE KRACHT GAAT DOOR!
MEVR. LADA VERZORGT DAKLOZEN IN KIEV
Een nieuw stroomaggregaat, zodat de
gaarkeuken altijd voorzien
is van stroom

ZO KRIJGEN DE KINDEREN IN BANT ALSNOG HUN MAALTIJD
UITGEDEELD.

Contactpersoon:
dhr. K. Kerstholt,
Cr. Voorberghstraat 21
7558 WS Hengelo Ov.
Nederland
mail: kkerstholt@home.nl

Inleveren goederen:
(?Vanaf september?)
Elke maandag van
19:00 tot 20:00 uur
onze opslagplaats:

Onyxstraat
t. o. de puinbreker

KvK-nr. 0805669

EEN ROLSTOEL VOOR DEZE MAN ZONDER BENEN.
OP DE FOTO MET BR. SANDU.
Stichting Kleine Kracht ons Nederlands team:
Klaas en Odyl Kerstholt
Alexander en Doreen de Jong
Jan en Georgine Dikken
John en Hanny Beuink
Wim en Doortje Kerkdijk
Wim en Erna Hofhuis
Fleur Langhorst
Ben Stegeman
Jan Visser
Jan Groenewold

074 2774858
038 8511767
074 2434121
074 2433357
074 2771744
074 2426858
06 14508410
06 40384945
0172 614416
0512 303479

We zijn bijzonder dankbaar dat dit zo noodzakelijk werk, ondanks de huidige
omstandigheden, toch op alle fronten, zij het al dan niet met aanpassingen,
door kan gaan. Nogmaals dank aan allen die op enigerlei wijze hierin
participeren.
Op onze site vindt u regelmatig nieuwe berichten hierover, natuurlijk met nog
meer foto’s, zodat u goed kunt zien, wat er met uw giften gebeurt. Neem
daarom vaker een kijkje op de site.
In september hopen wij weer goederen te kunnen innemen.
Nb. Om hygiënische redenen vragen wij u vriendelijk GEEN zakken over het
hek te gooien. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

