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Nieuwsbericht – 26 februari 2022 
 

 
 
 
Aan alle betrokkenen bij Stichting Small Miracles, 
 
Hierbij opnieuw een bericht over de ontwikkelingen in Oekraïne voor u en jou als betrokkene bij de stichting 
(donateur, gemeentelid). We brengen je hiermee op de hoogte van de huidige situatie van Jurjen en Ruth, en de 
invloed die alle gebeurtenissen hebben op de mensen waarbij zij betrokken zijn. Mensen in paniek, in angst, in 
een land in chaos! 
 

Jurjen en Ruth 
Jurjen, Ruth en hun kinderen zijn momenteel in Hongarije. Ze hebben vanuit het kindertehuis 2 meisjes 
opgevangen, en ook 2 andere bij het werk van de stichting betrokkenen. Zij blijven de komende tijd bij Jurjen en 
Ruth. Jurjen heeft de afgelopen dagen mensen opgevangen bij de grens en deze naar vrienden/familie gebracht, 
of naar een plek waarvandaan ze verder konden reizen. Verder hebben Jurjen en Ruth veel contact met mensen 
in Oekraïne. Bid voor hen om kracht, zowel om te doen wat hun hand vindt om te doen en kracht om dit ook 
geestelijk aan te kunnen. 
 

Kindertehuis in Nagydobrony 
In het kindertehuis werken naast de directeur en directrice verschillende vrouwen. Dit zowel voor de verzorging 
(eten, drinken, medisch) als in de begeleiding. Een aantal van de vrouwen heeft, als ze dat zelf ook wilden, 
toestemming gekregen te vertrekken. Hun taken worden nu voor een deel overgenomen door de oudere meisjes 
in het kindertehuis. De situatie van de meisjes is nu als volgt: 

• Er zijn 2 meisjes bij Jurjen en Ruth in Hongarije; 

• Er zijn 6 meisjes bij een dominee in Hongarije, Boedapest; 

• Er zijn 8 meisjes (met een beperking) die voorlopig in Hongarije, ineen dorp vlak bij Jurjen en Ruth zijn 
ondergebracht; 

• De overige meisjes wordt gekeken naar de mogelijkheid van evacuatie naar Hongarije. 
 
Bid voor de leiding en de meisjes in het kindertehuis, dat God hen bewaart en beschermt. 
 

Dagopvang in Hetyen 
De opvang voor kinderen met een beperking in Hetyen is momenteel gesloten. De kinderen die hier anders 
meerdere dagen per week worden opgevangen zijn thuis of op de vlucht. Dat geldt ook voor de leiding van de 
dagopvang. Bid voor deze bijzondere kinderen, hun gezinnen en de leiding van de dagopvang. 
 

Roma-kampen 
Op de Roma-kampen is er grote onrust. Ook deze vaak achtergestelde mensen maken zich grote zorgen over hoe 
de oorlog zich verder gaat ontwikkelen. Waar zij in het dagelijks leven al zorg hebben over wat te eten en te 
drinken komt deze zorg er bij. Velen van hen zijn inmiddels ook op de vlucht. Bid voor deze mensen, dat er 
redding is uit deze omstandigheden.  
 

Bij het werk van de stichting betrokken mannen 
In Oekraïne worden mannen tussen de 18 en 60 jaar opgeroepen om mee te vechten. Vanuit de stichting zijn er 
diverse contacten met mannen in die leeftijd. Bid voor hen om bewaring! 
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Reguliere activiteiten 
Als stichting zijn onze reguliere activiteiten gericht op evangelisatie, educatie, de ondersteuning van kansarmen 
en talentontwikkeling. Gezien de huidige situatie liggen onze programma’s qua huiswerkbegeleiding, 
voetbaltraining etc. volledig stil. Los van dat het nu onmogelijk is deze uit te voeren, zijn er zoveel andere 
activiteiten. En al zijn die niet volgens een programma, hierin mogen we Gods liefde laten doorklinken. 
 

Wat kunt u en wat kun jij doen? 
 
Kleding – JA! 
Hoewel we vorige week nog op het punt stonden om via een nieuwsbrief door te geven dat we momenteel alleen 
kleding in bepaalde maten wilden inzamelen is dit door de huidige situatie veranderd. We willen kleding 
inzamelen voor de mensen die vanuit Oekraïne naar Hongarije zijn gevlucht. Schone kleding, in alle maten, voor 
mannen, vrouwen, jongens en meisjes is daarom welkom.  We zullen er dan voor zorgen dat de kleding bij Jurjen 
en Ruth terecht komt, zodat zij mensen in hun directe omgeving kunnen helpen. 
 

Inzameling kleding: 

• Waar: Hooijersteeg 1 in Koekange 

• Wanneer: Maandag 28 februari van 16.00-18.00 uur en Zaterdag 5 maart van 10.00-12.00 uur 
Vervoer kleding: 

• Wie is beschikbaar/bereid om in de week van 6-12 maart de verzamelde kleding naar Jurjen en Ruth te 
brengen? Neem telefonisch contact op met Bram Melse, 06-51839080. 

 
Geld – JA en NEE, maar als het kan JA! 
Vanuit meerdere Nederlandse organisaties komt de oproep om een financiële bijdrage te leveren voor noodhulp. 
Iets wat we van harte ondersteunen. Ook voor Small Miracles geldt dat er extra uitgaven zijn in de vorm van 
voorzieningen voor opvang en vervoerskosten. De komende tijd zullen deze kosten verder oplopen. Tegelijkertijd 
kunnen we nog niet overzien hoe het verder gaat met de reguliere activiteiten van de stichting. Als deze voor 
langere tijd stil komen te liggen dan zullen we hier geen of minder uitgaven hebben. Met sponsoren die voor 
specifieke doelen hebben gedoneerd (geoormerkte donaties) zullen we dan contact zoeken om af te stemmen 
over eventuele herbestemming van hun donaties. Uw en jouw donatie is meer dan welkom! 
 
Gebed – JA! 
In veel Nederlandse huizen en wereldwijd wordt gebeden voor de mensen in en uit Oekraïne. Voor een aantal 
specifieke doelen vroegen we eerder in dit bericht al uw gebed. Gebeden hebben we ook tijdens de 
gebedsbijeenkomst op vrijdag 25 februari, waar ongeveer 60 mensen uit Meppel en omgeving aanwezig waren. 
De gebedspunten die we vooraf hebben verzameld voegen we als bijlage toe. Uw en jouw gebed is nodig!  
 
Ga met God! 
 
Bestuur Stichting Small Miracles, mede namens Jurjen en Ruth 
 
Bram, Desiree, Gerard, Jeanet 
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Gebedspunten 
 
Voor Oekraïne: 

• Vrede, Heer geef vrede en veiligheid 

• Wijsheid aan regeringen van Oekraïne en Rusland 

• Inzicht bij Vladimir Poetin dat dit geen goede weg is 

• Moed, rust en vastberadenheid bij regering Oekraïne 

• Bloedvergieten voorkomen en tegengaan 

• Burgers bemoedigen, kinderen bescherming bieden 

• Mensen die op de vlucht zijn voor het geweld 

• Voor gewonden en werkers in ziekenhuizen 

• Voor militairen en mannen die opgeroepen worden voor het leger, veiligheid 

• Allerlei hulpprojecten in het land, contacten 

• Hulporganisaties als ZOA, dat ze de juiste hulp kunnen geven 

• Bereidheid van Nederlanders en andere landen om te helpen 

• Internet en telefoonverbindingen dat ze blijven bestaan 

• Breek de macht van het kwaad, vergeef wat wij niet goed doen 

• Neem de angst weg, die de wortel is van oorlog en geweld 

• Daal neer met uw Geest, laat uw koninkrijk komen 

• Ontferm U Heer en hoor ons bidden aan! 
 
Voor Small Miracles: 

• Voor Jurjen en Ruth en hun kinderen, betrekkelijk veilig in Hongarije 

• Voor de weesmeisjes die ze opvangen thuis, Katalin en Marika  

• De kerk in Hongarije, opvangadressen voor vluchtelingen 

• Regering en militairen in Hongarije, die naar het grensgebied worden gestuurd 

• Het meisjestehuis in Nagydobrony, 150 km verderop is er oorlogsgeweld en raketten 

• Geef rust en vrede en vertrouwen, laat merken dat U er bent 

• Directie van het tehuis, voor wijsheid wat te doen, voldoende eten, drinken en hout 

• Voor de begeleiding, geef een veilige plek als ze weggegaan zijn om te vluchten 

• De groepsleiding die is gebleven, de oudste meisjes nemen taken op zich 

• Geef wijsheid, geduld, liefde en gezondheid om te blijven zorgen voor elkaar 

• Meisjes die zich zorgen maken om familieleden die in oorlogsgebied wonen 

• Voetbaltrainers en andere helpers die mogelijk worden opgeroepen voor het leger 

• Sommige meisjes hebben al zoveel verloren in hun leven, bescherm hun geliefden  

• Mensen op de zigeunerkampen, veilige plekken, onderdak, kunnen niet vluchten 

• Het tehuis in Hetyen, waar gehandicapten wonen en worden opgevangen 

• Geef wijsheid aan Jurjen en Ruth, zien wat ze kunnen doen, waar ze kunnen helpen 

• Wees met ouders en andere familie van Jurjen en Ruth, zorg die zij hebben om hun kinderen 

• Geef inzicht en wijsheid aan het bestuur van Small Miracles 

• Ontferm U Heer en hoor ons bidden! 
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