PERSBERICHT
30 JAAR ZENDINGSCENTRUM
zendingsdag 28 mei 2016
Jezus blijft favoriet !
‘… en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen’ Fil. 2 vs 9,10

Jezus is Gods favoriet, vooral juist omdat Hij zijn leven opofferde als mensenzoon.
Speciaal voor mensen die het zwaar te verduren hebben.
De armen en zieken hebben Jezus’ eerste aandacht. Hij leerde dat de geneesheer niet is voor de
gezonde mensen en dat de rijke er vooral is om de armen te helpen.
De zorg voor de naaste, in het bijzonder armen, zieken en gevangenen, is al ruim 2000 jaar een
speciale opdracht voor elke christen en bepaalt het actieprogramma van elk zendingswerk.
Kinderen en ouderen hebben voorrang.
Elk mens, gelovig of ongelovig, van welke religie ook, heeft God op het oog, ja is Gods favoriet
om te ontvangen en door te geven wat Jezus leerde en deed!
Bij favoriet denkt men meestal aan de beoogde winnaar bij sport of verkiezingen, maar bij God
is elk mens favoriet om een helper van medemensen in nood te worden.
Dit staat centraal op de Zendingsdag van OostEuropa Zending 28 mei aanstaande!

28 mei 2016
30 jaar zendingscentrum

Mei 1986 – precies 30 jaar geleden - opende OostEuropa Zending haar deuren in
Krimpen aan de Lek. Zendeling Karel Hoekendijk, de hoofdspreker toen, zag in een
visioen blauw vuur, zo berichtte het RD in die dagen. Blauw vuur zie je altijd nog
daadwerkelijk als er laswerk verricht wordt en denkbeeldig als er plannen gesmeed
worden voor hulptransporten, hulpprojecten of ook vliegen de vonken er dagelijks
van af als de bezoekers van DE GROENE WEG kringloopwinkel enthousiast
rondsnuffelen.
In de 30 jaar achter ons zijn wereldwijd ongelooflijk goede maar ook tragische dingen gebeurd, zoals de val van het
communisme, het ontwaken van China, de ‘Arabische Lente’ in het Midden Oosten met Israël als baken van hoop, maar ook
de vluchtelingenstroom die daarna in de hele wereld op gang kwam en alleen maar groter wordt.
OostEuropa Zending/Christian Care East West beoogt met dit persbericht aandacht te krijgen voor al haar humanitaire
activiteiten en evangelieverkondiging. Niet ten laatste ook vluchtelingenhulp!
Speciale Actie 2016 – Het uitgeven van obligaties om het Zendingscentrum Hypotheek vrij te krijgen! Nu de banken
nauwelijks rente geven op spaargeld is dit de gelegenheid bij uitstek voor iedereen om deze crowdfunding actie te steunen!
Eén obligatie is 50 Euro. Beoogd wordt een totaalbedrag van Euro 999.900 bijeen te brengen. Volgend jaar, mei 2017 bij het
50 jarig jubileum van OostEuropa Zending (1967-2017) hopen we te berichten (of eerder) dat dit doel volledig behaald is.

MEI 2016 – 30 JAAR ZENDINGSCENTRUM OOSTEUROPA ZENDING

INFORMATIE: M.J. van der Weide – 06 53883103 of bestuur@oosteuropazending.com
Zendingsdag 28 mei – Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek; Koffie klaar 9.30 uur; Ochtenddienst met sprekers en
zang 10.30 tot 12.30 uur, dan lunch en shoppen tot 13.30; Middagprogramma met presentaties tot 15.30 uur

Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West
NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77 t.n.v. OostEuropa Zending
Postbus 81127 | 3009GC | Rotterdam | NIEUWS OEZ: ISSN 1384-3001 | KvK nr. 41125417 | RSIN 5125017
Tel. 0180 521966 | www.oosteuropazending.com | info@oosteuropazending.com

