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De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst..!

Geliefde Zendingsvrienden!
Het bovenstaande vers uit Lukas 10, 2 past typisch in de tijd voor Pasen. Om vrucht te dragen, leert een andere tekst, moet de
graankorrel immers eerst sterven in de aarde! En dat is precies waar de Here Jezus voor gekomen is. De mensheid is gegijzeld
door de wrede heerschappij van satan, de mensenmoordenaar, die mensen tegen elkaar opzet na hen tot slaven te hebben gemaakt van allerlei kwade praktijk. Op Jezus, de Zoon van God, krijgt satan geen vat. Jezus laat zich niet verleiden, ook al doet
satan verschillende pogingen daartoe. Het gebed van Jezus om meer arbeiders werd ingegeven door het besef dat eens miljoenen volgelingen een veelvoud aan werk konden verrichten van wat Jezus op aarde ooit zou kunnen doen. Zijn kruisdood betekende zoveel meer dan alleen het boeten voor onze zonden! Met de sleutels van dood en dodenrijk in de hand kon Jezus zijn
leger arbeiders aanvoeren, Hun Hoofd zijn en wel te verstaan, een onsterfelijke leider! Zijn Heilige Geest smeedt dat grote leger
samen tot een geweldige eenheid. Als elk van de leden, waarvan de meesten elkaar nooit zouden kennen of zien, naar de
Heilige Geest zou luisteren, dan zou niets de groei ervan kunnen tegenhouden. Waar je ook ter wereld komt verbindt de Naam
van en het geloof in Jezus mensen werkelijk met elkaar. Hun liefde en eenheid is een teken voor de wereld om te beseffen dat
dit uitzonderlijk is. Gods Geest overtuigt dan mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kent u deze overtuiging ook. En
heeft u na overtuigd te zijn geworden ook de keuze gemaakt Jezus zonder enig voorbehoud te gaan volgen? Dat
Kan alleen maar tot gevolg hebben dat ook u als graankorrel sterft aan uzelf en een geheel ander en nieuw leven
gaat leiden. Daarbij is vaak sprake van 2 realiteiten naast elkaar. De resten van een leven zonder Jezus laten
zich tot het laatst toe gelden. God koos er bewust voor dat de oude persoonlijkheid nog zo merkbaar is, dat die
schril afsteekt bij de nieuwe mens, die groeit door Gods kracht en genade. Sommigen raken in de put en vragen
zich af: ‘komt het ooit wel goed met mij en hoe sta ik ervoor als Jezus terugkomt?‘
Ga niet in gevecht met uw ‘oude natuur’, maar ‘houd die voor dood’. Dan zal de verzoeking en de verzoeker wijken. Zij krijgen geen greep op wie zo in gehoorzaamheid aan Christus handelen en wandelen. Dan mogen we
bidden: ‘zend mij Heer, waarheen U mij ook leidt’. Gezegend toeleven naar Pasen!
Matthias van der Weide
STAND van ZAKEN – Op 7 januari begonnen we dit jubileumjaar nog in gespannen afwachting van gesprekken met de bank,
die nu als volgende deadline voor de aflossing van de oude hypotheek 31 mei 2017 aanhoudt. Op 20 mei hopen we op onze
jaarlijkse zendingsdag bijeen te komen met oude alsook nieuwe zendingsvrienden. Doel is de voortgang van de OEZ bediening
die vooral beoogt het Evangelie en Gods Koninkrijk te brengen aan armen en zwakken en wie het uitschreeuwen om verlossing, ook na de 50 zegenrijke jaren die nu achter ons liggen. Tegelijk gaat het om de proclamatie aan de machten en overheden
van deze wereld dat aan het kruis van Golgotha het bewijs dat tegen ons mensen getuigde is vernietigd. Ook aardse rechters
zien veelvuldig hoe daardoor vastgelopen levens vernieuwd worden. Evenals aan IRA en ETA terreur een einde kwam, zal ook
islamitische en andere religieuze terreur tot een einde komen, omdat de liefde van Christus dit bewerken zal. Laten we vooral
niet vergeten dat onze eigen welvaart een grotere bedreiging vormt voor aarde en mensheid dan zelfs oorlogen of aanslagen.
Gifstoffen die we binnenkrijgen via de voeding tasten lichaam, ziel en geest aan! De seks-, drank-, drugs en tabaksindustrie
veroorzaken naast de meest schrijnende mensenkwelling honderden miljoenen doden per jaar. Zending is meer dan ooit nodig.
Miljarden verslindende hulpprogramma’s blijken zinloos als de mens zelf niet ingrijpend verandert en vrij wordt van genotzucht
en zelfzucht.
De obligatie actie stond even stil maar brengen we opnieuw onder uw aandacht! Nog 400.000 Euro zijn nodig om het streefbedrag van 750.000 te halen. Naast de weinige bijzondere grote bijdragen en tal van regelmatige giften, waardoor het werk financieel gedragen wordt, zijn het vooral ook de vele kleinere giften, alsook het aanhoudend gebed, die de basis vormen voor het
voortbestaan van OostEuropa Zending. Facebook, website en e-mail helpen steeds meer kostenbesparend te werken, maar een
------------------ papieren editie van ons zendingsnieuws blijft onmisbaar, evenals het bijgaande antwoordformulier, vooral voor
wie geen internetbankieren gebruiken.
We danken alle gevers, vrijwilligers en goedereninzamelaars alsook bidders voor hun enorme
inspanningen waardoor we welgemoed dit ‘jubeljaar’ 2017 konden beginnen.
waardoor we welgemoed dit ‘jubeljaar’ 2017 konden ingaan. Ons gebed en perspectief is vrij en ongehinderd door geldnood en met meer inzet van nieuwe helpers de wereldnood tegemoet te treden!

Speciale Roemeniëreis van 28 april tot 6 mei – met Herman Kesting
Evangelist Elisha Samuel is al jaar en dag betrokken bij het werk in Hongarije alsook in Roemenië. Het voornaamste arbeidsterrein is onder de Roma bevolking in beide landen. Het is fantastisch om te zien hoe de Roma, Elisha, die zelf uit Pakistan
afkomstig is, hebben aanvaard. Ook in het ziekenhuis in Boedapest is Elisha erg bekend. Wij staan voortdurend verbaasd hoe
goed het medische personeel daar voor Elisha is. Naar de mens gesproken zou Elisha, die ernstig nierpatiënt is, als werker geheel zijn afgeschreven. Maar juist wat in de ogen van de wereld zwak is en ongeschikt, heeft God uitverkoren om
wat sterk is te beschamen. (1Kor.1:27) Tijdens de reis zullen wij hem en zijn gemeenten bezoeken en bemoedigen, dit alles natuurlijk D.V. Verder is het de bedoeling om een bezoek te brengen aan het gebied ten zuiden
van de stad Tirgu Mures. Er zijn daar in de afgelopen tijd verschillende gemeenten ontstaan. De familie Cocos
speelt daarbij een grote rol. Zij hebben een enorm hart voor deze vaak arme mensen en hebben er alles voor
over hen met het evangelie te bereiken. Wij willen hen daarin graag terzijde staan en hopen hen door ons
bezoek bijzonder te bemoedigen. Als het om geestelijke rijkdom gaat dan is deze reis beslist de moeite waard.
Ik zelf word iedere reis naar Roemenië bijzonder bemoedigd en opgebouwd.
Herman Kesting
Barnabas Jongeren Evangelisatie
Barnabas jongerenevangelisatie acties staan weer voor de deur. In Bulgarije en
in Albanië wordt al aan de voorbereidingen gewerkt. Vooral zijn deze acties in
Albanië voor zeer velen tot grote zegen geweest. Voor de Albanese deelnemers
is het een geweldige ervaring om uit hun vaak bedrukkende gezinssituaties in
een omgeving en sfeer terecht te komen van de vrijheid in Christus. Dit is voor
velen een levens veranderende ervaring geworden. Dit heeft ook effect op de
gemeenten waartoe zij behoren. Het is belangrijk voor deze conferenties te
bidden. Wij bidden dat het evangeliewerk enorm mag toenemen in Albanië. Bidt
ook voor Renato Jani die hierin een sleutelpositie heeft. De conferentie in AlbaAlbanië Barnabas 2016
nië wordt gehouden van 16 t/m 27 juli in het prachtige Pogradec aan het meer
van Ochrid. Ook deelnemers uit Nederland zijn van harte welkom. De conferentie in Bulgarije en wellicht weer in combinatie met
Roemenië is iets eerder geagendeerd en wordt gehouden in Silistre van 4 t/m 9 Juli.
ISRAEL– Israel Support Van Kracht tot Kracht
1967, het jaar dat het werk van OostEuropa Zending begon, betekende ook een keerpunt voor Israël. Nu in 2017 bereidt een
grote Iraanse legermacht zich voor op herovering van de Golan en staan tienduizenden raketten klaar in Zuidlibanon om Israël
te bestoken. Wellicht is dit een opmaat naar de Harmageddon oorlog die in Openbaringen beschreven is. Voor ons geldt dat we
ook in Israël nieuwe relaties hebben met immigranten die zeer hulpbehoevend zijn. Zonder aanzien des persoons willen we
mensen bemoedigen en helpen en daarmee Gods liefde bekendmaken. Via onze afdeling Israël Support en partner Shuva
Israël hebben we concrete mogelijkheden. Doe mee! Reageer via info@israelsupport.nl
Op 2 mei wordt onafhankelijkheidsdag gevierd in Israël. Een dag om bij stil te staan, omdat het een wonder is. Kort geleden
bekeek ik een reportage over het ghetto van Warschau. De ongeveer vier miljoen joden in Polen werden door de nazi’s in kleine
gebieden bij elkaar gedreven en totaal gecontroleerd. Velen kwamen in deze getto’s om het leven door honger en besmettelijke
ziekten. Totale uitzichtloosheid weerhield echter sommigen niet om bijvoorbeeld scholen te organiseren om de aandacht van de
kinderen af te leiden van de verschrikkingen waarin zij moesten leven. Ook musici beurden anderen op met hun instrumenten.
Ook dit was een vorm van verzet tegen de nazi’s die hen als ongedierte behandelden en vernederden. Hierdoor en door hun
voorbeeld werden de toekomstige leiders van Israël voor hun leven gevormd. Na dit onnoemelijke drama werd in 1948 de staat
Israël een feit. Een droom werd werkelijkheid en in 1967 kwam Jeruzalem onder gezag van Israël. De berijmde Psalm 84 zegt:
‘Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in’t zalig oord van Sion, haast voor God verschijnen. Let Heer der
legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed; Ai laat mij niet van druk verkwijnen; leen mij een toegenegen oor, O Jacobs
God geef mij gehoor!’

OOSTEUROPAZENDING –KINDERSPONSORPLAN-CHILDRENSRELIEF-DE GROENE WEG WINKEL -Asian Care-African Care
Met onze bedieningengroep werken we momenteel hard aan de ANBI info die weer klaar moet voor
30 juni. Daarnaast houden we intensieve besprekingen over organisatorische verbeteringen. Een
nieuwe medewerker, Cliff Maasbach, is aan het Children’s Relief team toegevoegd, Hij reisde al
naar Oekraïne en Roemenië. Esther Wubs, die stage bij ons liep voor haar Studie ‘management of
the living environment’, hoopt na afronding van haar studie vast terug te keren bij ons. Zij ontwikkelde onze facebook pagina. Inmiddels zijn ook weer enkele hulptransporten vanuit onze magazijnen
naar het veld gerealiseerd. De Groene Weg winkel verheugt zich in levendige belangstelling. De
omzet was weer gegroeid in 2016. Een bijzonder gemotiveerd team van meer dan tien vrijwilligers
maakt het allemaal mogelijk. Wij danken God dat Hij ons werk en zendingscentrum vast in handen houdt.

Kleding en Klokken...

ZENDINGSDAG 20 mei Jubileumviering 50 jaar OEZ (Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek, Nederland) Hoofdspreker op deze
dag is Henk Herbold. Als Evangelist is hij zeer betrokken met vooral ons werk in Oradea. We verwachten veel bezoekers. We
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Meldt u zich tijdig aan via coupon (zie adresdrager) of e-mail:
info@oosteuropazending.com; of bel 0031-180-521966

