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EIND DECEMBER 2013 NAAR SLAVONSKI BROD

VOOR EEN PAAR KUNA TOCH 
EEN MOOIE RELIGIEUZE 
KAARS.

100 PAKKETTEN, HUP. DE KLEURRIJKE DOCHTERS
ER KOMT EEN OORKONDE 

ONZE KANT OP

HUMANED 	


Op donderdag 19 december vliegen Harma Baak, 
Paul Versloot en Marina Molenaars naar Zagreb, 
waar zij opgewacht worden door Zdravko en Lilian 
Duvnjak het echtpaar dat de stichting “De Drie 
Engelen“ in Slavonski Brod leidt.Pastor Zdravko 
zorgt voor minder bedeelden in de stad en dorpen 
rondom de stad. Met name de bejaarden staan er 
alleen voor. Hun kinderen hebben tijdens en na de 
oorlog hun geluk gezocht in het buitenland. De pastor 
zorgt samen met zijn vrouw voor de maaltijden voor 
de oudjes.  Wij brengen met elkaar een voedselpakket 
bij enkele oudjes. Stromend water en een toilet 

ontbreken in hun “woning”. Voor onze aankomst zijn 
de voedselpakketten al besteld door de pastor bij de 
plaatselijke supermarkt. Nadat wij met het vliegtuig 
geland zijn halen we de pakketten op. Wat zijn ze 
weer fantastisch. Een gele plastic tas met zeeppoeder, 
wasverzachter, shampoo, een stukje zeep en 
tandpasta. Het voedsel zit in een andere gele plastic 
tas. Het is teveel om op te noemen. Wij zijn onze 
sponsor dankbaar dat we weer zoveel mensen zo’n 
prachtig kerstpakket kunnen schenken. Het kleine 
kunstboompje uit Nederland voor de sfeer bij de 
inhoud van het kerstpakket gezet. 	




!
We maken de dienst mee op zaterdag en delen pakketten uit aan de 
mensen uit de doelgroepen van de stichting „ de Drie Engelen”

AFLEVEREN

EEN PAKKET OP DE 
GOEDE PLEK

HET IS WEER SJOUWEN

EEN GALANTE RIDDER 

SCHAPEN ZI JN NIET ECHT OP MAAT.

 Voor het eerst zien we kerstbomen in de 
verkoop

De pastor heeft een kerkdienst 
georganiseerd, waarbij hij vele 
blinden heeft uitgenodigd om de 
kerkdienst bij te wonen. Deze 
doelgroep en vele andere 
gehandicapten krijgen van de 
regering geen kans om te werken en 
hun eigen inkomen te verdienen. 
Daarom zijn ze afhankelijk van goed 
gaven .	


Een flinke tijd voor aanvang van de 
dienst komen de mensen de kerk 
binnen. Een van de moeders laat 
haar blinde zoontje voelen aan de 
kerststal en het kindje Jezus dat in de 
kribbe ligt. Voor ons zijn de armen 
die uitgenodigd zijn voor deze 
kerkdienst inmiddels bekende 
gezichten geworden. Heel blij word 
ik bij het zien van Jozef. Een hele 
grote jongeman die er nu 
oogverblindend uitziet in mooie 
kleding van ons. Onze eerste 
ontmoeting was jaren geleden. Hij 
woonde in een soort varkensstal met 
zijn oude moeder. Hij was gewond 
door de oorlog en duidelijk de weg 
kwijt. Beiden hadden geen inkomen. 
Via onze pastor Zdravko is er een 
uitkering boven water gekomen voor 
Jozef. Oorlogsinvaliden krijgen goed 
geld van de regering. De varkensstal 
heeft hij kunnen inruilen voor een 
keurig appartement. Zijn tijd vult hij 
met hulp bieden aan het centrum en 
jonge jongens leren van hem 

kickboksen en judoën. Mentaal kan 
hij het leven weer aan. Ik ben trots 
op Jozef. In de kerkdienst hebben de 
blinde kinderen hun aandeel. Zij 
hebben een kerstlied of vers 
ingestudeerd om ten gehore te 
brengen. Dit geeft zo’n warmte aan 
de dienst. De pure heldere 
kinderstemmen zijn 
hartverwarmend.	


Zelf krijg ik tijdens de dienst ook 
nog even de gelegenheid om een 
woord van dank uit te spreken. Met 
betraande ogen dank ik God dat hij 
ons in contact heeft gebracht met 
mensen die in een heel ander deel 
van Europa wonen en waar wij wat 
voor mogen betekenen. Geheel 
verrast werden wij met een 
oorkonde. Daar staat op dat deze 
oorkonde een uiting is van 
dankbaarheid van alle goeds wat wij 
in de loop der jaren voor de groep 
blinden in deze omgeving hebben 
betekend.	


De kerkdienst eindigt met uitdelen 
van de kerstpakketten. Sommige 
kinderen kregen een bijbel en ik zie 
het blije gezicht van het meisje dat 
een rode bijbel kreeg. Een blinde 
jongen vroeg aan het meisje wat ze 
gekregen had. Ze zei: een rode 
bijbel! Waarop hij zei: Ik wil een 
blauwe, want ik ben een jongen. Wij 
geheel verbaasd. Als je blind bent 
kan je toch geen kleuren zien!? 	




Na de kerkdienst bleven de vaste kerkgangers nog even 
hangen in de kerk. Met elkaar zongen zij uit volle borst 
kerst- en christelijke liedjes. Niemand wilde naar huis. 
De dienst was zo fantastisch geweest. Deze sfeer wilde 
niemand loslaten.	


Daarna zijn we nog even wat kerstpakketten bij wat 
oudjes thuis gaan bezorgen plus hun dagelijkse warme 
maaltijd, waar de pastor en zijn vrouw voor zorgen. Zij 
lopen elke dag minimaal 7 oudjes na. Deze krijgen elke 
dag een warme maaltijd van hen. In het voorjaar gaan 
de mensen van de kerk beginnen met de 
voorbereidingen van de bouw van het bejaardenhuis, 
waar de stichting “De  Drie Engelen” al de 
bouwtekeningen voor klaar heeft liggen.  De grond is 
er en de bouwtekeningen zijn  goedgekeurd. Zodra er 
iemand een wagen vol stenen komt brengen gaat de 
pastor met de mensen van de kerk starten met de bouw 
van het bejaardenhuis. De pastor heeft nog geen geld 
voor de bouw, maar zijn geloof is groot. Zijn visie is: 

“De Heer voorziet”. Met deze visie heeft hij ook de 
kerk in het centrum van Slavonski Brod gebouwd. 	


Donderdag om half twee waren we geland op 
Zagreb. Zondag om half negen vliegen we in dichte 
mist naar huis, geheel voldaan met een gevuld hart. 
We zijn stil en denken na over de warmte en 
dankbaarheid die ons mocht overkomen. Ik voel me 
uitverkorene dat ik zoveel genegenheid heb mogen 

VOORRAAD AANLEGGEN 
IN DE ZOMER VOOR DE 

WARME MAALTI JDEN DIE 
UITGEDEELD WORDEN 	



