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KERSTGROET 2015 – JEZUS’ WERELDSCHOONMAAK ACTIE - STEUN 2016 ONZE ZENDINGSCENTRA O-EUROPA
VERSTROOIING – WINTERWEER en GENIETEN STEUN 2016 ONZE ZENDINGSCENTRA in OOST-EUROPA en …
Naast de verstrooiing van de Joden onder de volkeren, ook wel diaspora genoemd, leidde de vervolging van de eerste
Christengemeente in Jeruzalem ook tot verstrooiing van het Christendom . Met de geboorte van Jezus stond zijn
gruwelijke dood al vast. Zijn moeder Maria hoort een profeet voorzeggen dat Hij niet alleen verlossing brengt maar
tenslotte zo sterft dat er een ‘zwaard door haar ziel zal gaan’. Zijn verwerping door de Joden echter, betekent redding
voor de hele wereld! Joodse discipelen vormden toen de voorhoede van Jezus ‘ Wereld Schoonmaak Actie en nu steeds
meer de achterhoede bij de voltooiing daarvan! Nadat heel Israël haar Messias omhelst, volgt de opstanding der doden!
Jezus’ leven toont een aantal momenten waar Hij als mensenzoon ook ‘vluchten’ moest. Voor de tiran Herodes schuilde
hij in Egypte. In zijn eigen ‘kerk-synagoge’ werd hij bedreigd, als volwassene was hij soms ‘incognito’ in Jeruzalem om
moordenaars te ontwijken. Dat waren geen spitsboeven, maar mensen hoog van aanzien…, van buiten mooi, maar van
binnen…? Zo is de mensheid als het ware aangestoken door die ene ‘rotte appel’ van ooit. Alom bederf!
Weggooien dan maar? Nee, gelukkig niet want God bedacht iets beters! Redden wat er te redden valt.
De verstrooiing van Joden en Christenen bracht in de wereldgeschiedenis van Siberische Koude, die de mensenharten
versteende, een enorme dooi te weeg. Als een mensenhart opengaat voor Jezus dan verdwijnen haat en koude en jawel,
is er weer ruimte voor genieten. Typisch dat het woord ‘verstrooiing’ ook ‘genieten’ betekent. Jezus noemt zijn
volgelingen het (strooi)zout der aarde en het is geen toeval dat het woord Jood als direct naar zout verwijst.
De wereldtop voor milieu in Parijs is vooral bezig met ‘het reinigen van de buitenzijde van de schotel, maar…’ (Lukas 21)
als Jezus komt, dan wordt het resultaat zichtbaar van Zijn Wereld Schoonmaak Actie. Hij maakt een Nieuwe Wereld.
Terwijl de volken zich verdringen en aan radeloze angst (Luk. 21:25,26) ten prooi
vallen, willen mijn vrouw Gerrie en ik met het gehele team van OostEuropa
Zending allen en onszelf moed inspreken met deze kerstboodschap: Jezus komt
spoedig terug en is nooit weggeweest . Hij is er in al Zijn miljoenen volgelingen en
tallozen die Hem nu nog niet kennen, maar straks zullen horen: Komt, gij
gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is !
Wij wensen u rijk gezegende feestdagen toe alsook Nieuw Jaar!
Matthias en Gerrie van der Weide
Mede namens bestuurders en stafmedewerkers en ev. echtgenoten: Elisabeth Eikenboom, Olga van Lavieren,
Cobi en Gerard van Sabben, Jan en Erika Brederoo, Cor Jongkees, Herman en Natalie Kesting, Jaco en Marijke van
der Sterre, Angeline Draese, Kees Slings, Marcela Burzo.
TERWIJL EIND 2015 HET WATER AAN DE LIPPEN STAAT – BIDDEN WIJ GOD DAT WIJ NA 30 JAAR HULP-VERLENING en
EVANGELIEVERKONDIGING VANUIT HET ZENDINGSCENTRUM IN KRIMPEN AAN DE LEK (Nederland) ONS WERK DAAR
NOG JAREN MOGEN VOORTZETTEN. TOT JEZUS TERUG KOMT! DAARVOOR VRAGEN WE OOK UW GEBED EN STEUN!
In deze dertig jaren werden door honderden hulptransporten en hulpacties tienduizenden in OostEuropa en
wereldwijd gezegend, en mochten duizenden vrijwilligers en reizigers zich inzetten voor de nood van hun medemensen, vonden vluchtelingen een thuis…. En nog is het werk niet klaar en dienen zich nieuwe noden aan!
KOM NAAR ONZE NIEUWJAARSONTVANGST OP 2 JANUARI 2016 – Spreker John Howard - Koffie klaar 9.30 u –
Aanvang ochtendprogramma 10.30 u – Pauze: Soep en broodjes 12.30-13.45 – Middag met Info en Gebed slot 16 uur.
Meldt u aan via e-mail (zie onder) of via Olga, Herman of Matthias
Adres: OEZ-Zendingscentrum, Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen ad Lek, NEDERLAND
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FOCUS DECEMBER 2015 – STEUN ONZE ZENDINGSCENTRA en Zendingswerkers in OOST-EUROPA vermeld bij
uw gift: zendingscentrum of zendingswerker - uw bijdrage klein of groot is zo nodig!
‘Een Zendingscentrum functioneert als een zout strooi punt in barre winter zodat
wegen vrij gemaakt worden om Gods liefde en Hulp uit te delen waar meest nodig!
OEKRAÏNE – Zendingscentrum Beregowo Ontstaan in 1995 zijn tal van hulpverleningsprojecten ontstaan. Hier
gaan jaarlijks enkele hulptransporten naar toe en met name Hulp aan Kinderen en Gezinnen staat centraal.
Duizenden werden en worden geholpen! Speciaal in dat opzicht zijn de projecten ‘verlaten babies’, familiehuis
en Arendsnest voor straatjeugdopvang. In deze ook sterk door Roma bevolkte regio
wordt juist aan hen speciale structurele hulp verleend. Speciaal is ook de
dovenbediening in deze regio. Verschillende Nederlandse veldwerkers werken er
schouder aan schouder met Oekraïners. Zij hebben uw steun meer dan nodig.
Eindverantwoording: Peter en Elisabeth Gabor(foto) .
Uw steun aan onze Zendingscentra, Zendingswerkers en Projecten bereikt de bestemming via al onze 8
zendingsorganisaties Asian Care-African Care- OostEuropa Zending/Christian Care East West-Landelijk Platform
Tsjernobylkinderen-Vrienden OostEuropa Zending –Shuva Israel-Kinder Sponsor Plan en Children’s Relief.

ROEMENIE – Zendingscentrum Oradea Ontstaan na de val van Ceaucescu als doorvoerpunt van
Hulptransporten kreeg dit een duidelijk gezicht
toen Casa Lumina werd opgericht voor kansarme
kinderen en straatjeugd. Ook gevangenis evangelisatie wordt hier gedaan. Moeder en Kind krijgen
de meeste aandacht. Ook Reisteams opereren
hier en hulptransporten worden afgehandeld. De
kracht van dit Zendingscentrum is een omvangrijk en toegewijd team onder regie van Cristina Jacob.
ALBANIE – Zendingscentrum Tirana
Met Renato en Nilbert Jani aan het
hoofd sinds de val van dictator Hoxha is
dit een bloeiend werk waar vooral arme
gezinnen mee gediend worden. Daarnaast is er bejaardenhulp en worden
hulptransporten afgehandeld.
IN HONGARIJE is actief
Csaba Szakaly met zijn
gezin. Hij dient Kinder
Sponsor Plan Oekraïne
maar ook veel Evangelisatie werk ook als vertaler.
Veronique is arts.

KINDERSPONSORPLAN – Zeer
vele gezinnen in de allerarmste
landen van Oost-Europa worden
financieel maar ook met huisvesting en medisch geholpen.
Marcela Burzo staat aan hoofd
van dit gezegende werk.
HONGARIJE, ROEMENIE, PAKISTAN is het
dagelijkse werkveld
van Elisha Samuel.
Ondanks nierfalen en
diabetes dient hij met
Evangelieverkondiging

IN BULGARIJE zijn actief Emil Nedelchev, Natalia Radeva en Maja Hristozowa voor Evangelieverkondiging en
Kindersponsorplan IN MOLDAVIE werkt een flink team. Blijft nog te noemen Zoran Spasovski in MACEDONIE
Productie van deze editie: Matthias van der Weide, Olga van Lavieren, Jaco van der Sterre en Herman Kesting

P.S. Voor een toelichting of uitleg staan wij u graag te woord. Bel met Olga van Lavieren(0031-6-30314033),
Herman Kesting(0031-6-22508499) of Matthias van der Weide(0031-6-53883103)

Jaco

Matthias

Olga

Herman

Nodig 1-2-2016 voor
de vervanging van de
hypotheek voor ons
zendingscentrum(NL):
Particuliere leningen
met lage of nul rente
Bel: 0031-6-53883103

