Actueel
ZENDINGSTEAM NIEUWS
- Matthias en Gerrie van der Weide werden op
21 december, kort voor de receptie ter viering van
hun 40-jarig huwelijk, door hun kinderen verrast
met een dankdienst in hun evangelische gemeente.
Vrienden en relaties waren daarheen geroepen
om te horen hoe Jezus hun huwelijksbootje veertig
jaar lang varend hield. Dat velen erdoor gezegend
werden, is welvoeglijk bekend.
- Gerrit en Laura van ons Engelse kantoor verrasten ons met een bliksembezoek aan de Nieuwjaarsontvangst op 5 januari jl., om ook even hun kleine
Natasja te laten zien die God hun afgelopen oktober schonk. Staande voor het podium hebben we
hen gezegend, beseffend dat zij op diezelfde plaats
zes jaar geleden de huwelijkszegen ontvingen.
- Teamuitbreiding – Uit pure nood hebben we parttime betaalde medewerkers aan moeten trekken:
Björn Zweep voor het kantoor Noord(NL), vooral
werkzaam in de administratieve sector, en Cees
de Vreede, die al jaren Gerard vrijwillig helpt bij de
administratie, de promotie en de uitvoering van de
hulptransporten vanuit Krimpen aan de Lek(NL).
Eigenlijk kan dat helemaal niet, in deze tijd. Maar bij
God zijn alle dingen mogelijk! Bid met ons dat wordt
voorzien in de salarissen.
- De nieuwjaarsontvangst van 5 januari (NL) had
weer een verrassend hoge opkomst en is vooral
een samenkomst van de meest betrokken teamleden en vrijwilligers. Zangeres Natanja Mulder zong
prachtige liederen. Er was een zeer bewogen verslag van Jaco’s Pakistanreis en hij bracht Roneela
haar drums terug waardoor ze ons een prachtig
stukje Pakistaanse worship kon laten horen. Ook de
Congolese gasten zongen meeslepend voor ons.
Wij kijken vol hoop uit naar wat God in 2013 gaat
doen.
- Bezoek uit België – eind november 2012 werden we verblijd met een bezoek van 2 Belgische
zendingsvrienden die o.a. actief zijn met kledinginzameling. Zij bleven een nachtje over in ons
zendingscentrum. Dat velen uit België dit voorbeeld
volgen mogen.

Winkel De Groene Weg
De tweedehandswinkel in ons zendingsgebouw (NL)
krijgt steeds meer aanloop. Na een bericht in het
plaatselijke huis-aan-huisblad zijn er extra helpende
handen gekomen. Hilly Struiken uit Noord-Holland
komt voor dit doel maandelijks met haar camper
drie dagen logeren. Daarnaast is zij een regelmatig
zendingsreizigster.

ALBANIËVRIENDEN
Als dit blad verschijnt, is Renato al een week lang
in Nederland op pad geweest en heeft hij met enige
Albanese teamleden deelgenomen aan onze werkersconferentie in het Zwarte Woud. Deze maand
kunt u Renato niet meer ontmoeten, maar u bent
niet te laat om nog in te schrijven op een Albaniëreis of om mee te doen met Barnabas Albanië. Ook
in België heeft het werk in Albanië toenemende
interesse.
GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN
Van God is het goud en het zilver (Hag 2:9). De
Israëlieten brachten het vaak bijeen voor het landsbelang als ook Gods werk. Laat het niet ongebruikt
liggen. Het zendingswerk kan niet draaien zonder
financiële voorziening. Denk nu, begin 2013 al na
hoe u de Zending extra kunt steunen. Helpt u de
zending met alles wat u maar kunt bijeenbrengen,
voordat het niet meer mogelijk is.

DE WANHOOP NABIJ …
Florica, ook oma Hendre
genoemd, heeft acht kleinkinderen. Vele lezers hebben
haar in het hart gesloten
nadat we berichtten over de
vele rampen die dit gezin
troffen. Ze verzorgt de kinderen van haar dochter, die
vijf jaar geleden overleed
aan longkanker. Hun vader
leeft all 4 jaar als een gevangen in een sanatorium. Hij
mag niet naar huis. Florica
heeft zich vol liefde toegewijd aan haar kleinkinderen,
wat grote financiële zorgen
met zich brengt. Typisch
voor Roemenië, staat geen
van de kleinkinderen ingeschreven in het geboorteregister. Zelfs oma weet niet precies hun
geboortedatum, wat nog veel meer problemen kan veroorzaken. Kunnen er meer rampen zijn
in één mensenleven?. De diabetes tast niet alleen haar lichaam, maar ook haar denken aan.
Onze KSP contactpersoon Mimi doet het uiterste om haar bij te staan. Kortgeleden moest haar
hele voet eraf. De beenstomp wordt nu helemaal blauw en het ziet er volgens de artsen niet
goed uit. Er is dringend geld nodig voor ziektekostenverzekering, vervoer naar het ziekenhuis,
etc. daarnaast ook de verzorging van het gezin. Directe giften via Nederland graag op:
IBAN: NL51 INGB 0006 9903 77 en BIC: INGB NL2A t.n.v. Stg Kinder Sponsor Plan, of
via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Oma
Hendre
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Reizen 2013 Oost-Europa en Israël
Afgelopen jaar heeft de Nederlandse OEZ het accent van haar naam OostEuropa Zending
verlegd naar de meer internationale naam Christian Care East West. Inmiddels staat Israël
meer en meer open voor christelijke hulpverlening. De bekende professor Smalhout, die
een Joodse moeder en christelijke vader heeft, pleitte in het NIW (nr. 14) voor de erkenning van Jezus met 2,5 miljard aanhangers wereldwijd - als de grootste promotor van
Israël, en hem niet te zien als een vijandig christen, zoals vele Joden denken. Er zijn maar
weinig ‘christenen’ die Israël niet promoten. Daarvan getuigt ook de voor Shuva Israel
rondreizende Jood Eliezer Braun, nu via zijn boek. (Bestel via adm@shuvaisrael.nl). Hij
stelt dat het NT niet anti-semitisch is, maar eerder pro-Joods. Het begin van ons Israëlwerk ligt in 1982, toen wij Israël bezochten vanwege de ‘Let My People Go’-conferentie.
De jaren erna kwamen er – meen ik – ongeveer een miljoen Joden vanuit Oost-Europa
naar Israël. Zij hebben het niet breed. OEZ/CCEW wil het benarde Israël bemoedigen. Ook
al zijn in de staat Israël lang niet alle Bijbelse beloften vervuld, toch kan niemand ontkennen dat ook de Palestijnen grote baat hebben bij Israëls sterke economie. Juist omdat veel
Arabisch (en Europees) geld niet in hulp, maar in terreur en haatacties gestoken wordt.
Bid voor onze Israëlreis in februari 2013 en teken vast in voor de volgende.

Vernieuwingen 2013 – OEZ en de ZON
Uit het verhaal van een Wycliffe-Bijbelvertaler is bekend dat het verschil tussen de Zon (Engels: Sun) en de Zoon van God (Engels: Son) soms problemen oplevert bij volken en stammen
die voor het eerst het Evangelie horen. We zijn ‘s zomers wel ‘zonaanbidders’ voor een gezond kleurtje, maar als christenen aanbidden we de Zoon van God, die inderdaad de Zon van
ons leven is.
U allen als lezers bent getuige van de nood om ons gebouw (hoofdkantoor Krimpen aan de
Lek – NL) goed te onderhouden. Door een christenbroeder die verbonden is aan het zonnecollectorenbedrijf Zon-en-Zo werden we verblijd met het aanbod om zonnepanelen te plaatsen en zonneboilers, zodat we de komende jaren vanaf het enorme dak van ons zendingscentrum stroom kunnen gaan leveren aan het net. Het is mogelijk de kosten te dekken vanuit
de besparingen. Maar je kunt moeilijk panelen plaatsen op een dak dat lekt als een zeef. Dus
zorgde de broeder ook voor nieuwe dakbedekking en voor een nieuwe energiezuinige ketel.
Wat een zegen! Maar er zit wel een prijskaartje aan vast. Voor eind januari moet voorzien zijn
in 25.000 euro. Helpt u mee?
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Winters Roemenië - gekiekt door Elisha

WINTERWOESTIJN
Wachten de Benelux landen nog op wat men hier een winterfestijn noemt, in Rusland en sommige OostEuropese landen is er vaak sprake van een ware ‘winterwoestijn’. Elisha, onze Pakistaanse evangelist,
trotseerde in december enige weken lang sneeuw en ijs in Roemeense dorpen bij Tirgu Mures en het dorp
Lazareni om de allerarmsten hoop en licht te brengen. De winter is voor vele Oosteuropeanen een ware
ramp. In december 2012 stierven er al vele bejaarden in Rusland; maar de nood is dichter bij huis dan
men denkt.
In Oradea troffen reizigers een gezin aan dat ‘woonde’ onder een stuk zeil dat aan een geparkeerde auto
bevestigd was. Terwijl dit magazine gemaakt wordt, is er – Gode zij dank – eindelijk een huisje voor hen
beschikbaar. Wij geloven dat vele lezers bereid zullen zijn de lasten voor
de huur te (helpen) dragen. En zoals dit gezin zijn er nog vele in een
VZW
soortgelijke situatie die hulp behoeven. Er kan nooit te veel gegeven
worden.

VRIENDSCHAP MET ALBANIË

Geliefde Zendingsvrienden

Uit een reisverslag van Tim Weighly

waardoor Gods Woord velen bereikt. Aansluitend werd nog een kindertehuis bezocht
dat in totaal tachtig personen herbergt, kinderen, begeleiders en andere medewerkers
meegerekend.
Samen met Klodi werd een aantal gezinnen
bezocht. Een huis was getroffen door bliksem
en daardoor zo zwaar beschadigd dat het
onbewoonbaar was geworden. Vanuit een
tijdelijk door Klodi geregeld tweekameronderkomen wordt hard gewerkt aan de
reparatie van het huis. Maar van dit tijdelijk
onderkomen lekt het dak en er is geen water,
gas of stroom voor de grootmoeder, de ouders en de vier kinderen.

Matthias J. van der Weide

STAND van ZAKEN
Jaco verwoordde onze zendingsvisie bij het
opstellen van een persbericht naar aanleiding van onze Nieuwjaarsontvangst 2013
aldus: OEZ gaat in 2013 voor groei! Of dat
ook een financiële groei inhoudt, weten
we nog niet. Maar Gods koninkrijk breekt
baan, dwars tegen alle ontwikkelingen in.
Terwijl de crisis bezuinigingen op hulp aan
de armen afdwingt, wordt geld opgepot
dat vervolgens in het niets verdampt. Economen klagen terecht dat dit starre ‘hand
op de knip-gedoe’ alles alleen maar erger
maakt.
Wij als OostEuropa Zending mogen niet
klagen over onze donateurs, die werkelijk
over de hele linie zeer trouw blijken te zijn.
Ondanks dat zij het zelf vaak niet gemakkelijk hebben. De aangekondigde verhoging
van de sponsorbijdrage voor het Kinder
Sponsor Plan werd door de meesten welwillend ontvangen, maar niet iedereen kan er
aan mee doen. We zijn blij met elke bijdrage. Wanneer we te kort komen, zal God
in Zijn goedheid zeker vanuit een andere
hoek daarin voorzien. Dat is geloofszending.
In de maatschappij, het koninkrijk van deze
wereld, zien we iets vergelijkbaars wat wel
‘ondernemersdurf’ genoemd wordt. Dat
het bij God gaat om een combinatie van
geloven en ondernemen, blijkt wel uit de
brief van Jacobus en uit de gelijkenis van
de talenten (Matt. 25:15). Zending is niet
meer of minder dan een geloofsonderneming, maar wordt vaak ten onrechte
als een soort leven in gebrek en moeite
afgeschilderd, bestaande bij de gratie van
‘gewone’ geldverdieners.
We blijven uitzien naar jonge mensen die
hun maatschappelijke carrière willen verruilen voor een zendingscarrière. Dat is nooit
een eenvoudige zaak geweest. Zelfs vele
oprechte christenen en ook vurige predikers
durven die weg vaak niet te betreden, ook
al ziet men steeds weer: ‘God gaat zo ver
met de mens, als de mens met God gaat!’
Dit is een door zendeling Karel Hoekendijk
veel gebezigde uitspraak.
Hoever durven wij in 2013 met God gaan?
De trend is gezet. Toelevend naar de
tweede komst van Jezus willen wij samen
met onze zendingsvrienden alles investeren
in het redden van mensen, de hulp aan de
naaste en de bestrijding van elke denkbare
nood!

Geen Bijbeltekst in deze boodschap van Matthias? Integendeel, het afsluitend gebed deze keer
is één en al Bijbeltekst en een goed begin voor elke dag.

GOD GEHOOR GEVEN
De oud-politieman die sprak op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari jl., was ooit actief
als wijkagent René, in de Rotterdamse buurt waarin ik geboren en opgegroeid ben. Zijn thema
was: De eerste en de tweede komst van Jezus.
Heeft de eerste komst van Jezus geleid tot het ontwikkelen van respect voor mensenrechten,
juist onder ongelovigen, zo geeft de aangekondigde tweede komst van Jezus perspectief op
een perfecte handhaving van die rechten, door middel van de vestiging van Zijn koninkrijk.
Geen wonder dat een derde deel van de wereldbevolking christen wil heten en Hem wil aanspreken als Vader. Zoals Hij hen voorbad, zien zij de komst van Zijn Koninkrijk gepaard gaan
met de verlossing van het kwaad. Welke godsdienst heeft dat? Zo’n krachtige claim op de
plicht tot vergeving en het daaraan verbonden recht daarop! Zouden we niet juist aan Hem,
zoals God al reeds deed, alle macht willen geven in de hemel en op aarde, inclusief over ons
zelf? Zijn koninkrijk van vrijwilligers geeft tevens een ongeëvenaarde meerwaarde aan het
christelijk geloof. Zij geven gehoor aan de fundamentele richtlijnen van naastenliefde zoals
Jezus die voor elk mens begrijpelijk formuleerde. Zij ondervinden hoe waar het is wat Jezus
zegt: dat het in feite niet echt moeilijk is om Hem te volgen. Integendeel leiden het dienen van
het kwaad of het tolereren ervan tot een ondraaglijk bestaan. Een crimineel moet altijd vrezen voor medecriminelen of gevangenisstraf, maar leven in dienst van het goede zal optimaal
geluk en vrijheid kunnen brengen, voor ons zelf èn anderen. Zelfs christenvervolging en het
sterven voor het Evangelie weegt direct en uiteindelijk op tegen de uitzichtloosheid van onze
wereld.
Toen vele Palestijnen eertijds door de IDF bevrijd werden uit Arafats politiecellen, hadden
christelijke medegevangenen hun belangstelling al gewekt. Sommigen islamieten waren christen geworden vanwege de simpele waarheid: het is beter te sterven als christen door gehoor
te geven aan het goede, dan te sterven door de hand van je zogenaamde moslimbroeders.
Wie met Jezus leeft en zich om die reden bepaalde dingen ontzegt, doet zichzelf en anderen
daarmee goed. Wie met Jezus sterft, laat voor anderen een troostrijke herinnering na en een
onuitwisbaar voorbeeld. Door Jezus’ dood en sterven voor de zonden van alle mensen, zien
we dat God liever zelf stierf dan dat Hij de hele mensheid overliet aan de gevolgen van de aan
haar opgedrongen breuk met Hem. Door Jezus’ bloed zijn we verzoend met God! Het beste
voor 2013 is om mensen te winnen voor dit Koninkrijk van God. Laten we dan zó bidden
(Matt. 6:9-13):

ZUS
HET GEBED van JE
Onze Vader, Die in de hemelen is. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk
kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden
ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
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- Stg. Children’s Relief (Nederland)
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
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- Stg. Kinder Sponsor Plan (Nederland)
Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek

- Stg. OostEuropa Zending (Nederland)
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
OostEuropa Zending VZW behoort bij:
- Eastern European Outreach International,
een internationaal netwerk van partnerorganisaties.

Gevangenis en vrijheid
Familiebezoek in Albanië
Eind 2011, begin 2012 besloten we tot het voeren van actie voor een wasmachine voor het bejaardenhuis in Shkoder. De inspiratie kwam van Ann Geurts, die in
het najaar van 2011 samen met een Engels team rondreisde in Albanië. Twee tot
drie grote machines waren beoogd, al met al een bedrag van 35.000 euro. Tot nu
toe kon één machine worden geplaatst. Meer hulp is dus nodig. Met dit bijzondere reisverslag van ons Engelse reisteam willen we onze lezers opnieuw ‘over de
streep’ trekken om Albanië te gedenken en er wellicht zelfs heen te reizen. Net
Net als bij Ann, die vele malen op reis ging, liet de nood de Engelse bezoekers
niet los en zo gingen ze er in het najaar van 2012 opnieuw heen.

Engelse betrokkenheid

Vanaf het begin van het bestaan van
OostEuropa Zending zijn er nauwe banden
met Engeland. Sinds 1984 is de organisatie Eastern European Outreach actief, die
nauw samenwerkt met ons team in Krimpen. Roemenië had altijd al grote aandacht
vanuit Engeland en omgekeerd gaan veel
Roemenen ook naar Engeland. Voor Gerrits
kersverse Roemeense bruid Laura was het
plaatje volmaakt toen Gerrit zich geroepen
wist om het Engelse kantoor te runnen. Na
hun huwelijkssluiting, begin 2007 in ons
zendingscentrum, reisden zij meteen af naar
Reigate in Zuid-Engeland. Zij vonden er al
snel een fijne thuisgemeente. Toen Albanië in
1991 openging, streden Engelse zendelingen
er steeds zij aan zij met ons.

Eigen Albanië-blog

Ook al vanaf het meest prille begin is de
albanees Renato Jani reisleider voor onze
teams. Als directeur van ons Albanese kantoor verbleef hij Drie jaar samen met zijn
vrouw en twee dochters in Nederland. In die
periode leerden zij Nederlands spreken en
onze zendingsvisie begrijpen. Ons Engelse
bezoekersteam konden we deze keer met
een gerust hart aan Renato overlaten, nu er
geen Nederlandse teamleider beschikbaar
was. Het Engelse echtpaar Barry en Bette
Radley, Jenny Harris en Tim Weighly zijn
vaste supporters van Albanië geworden en
voeren actie via hun eigen blog.
Na een korte overnachting in Tirana reisde
het team af naar Korca waar Linda, ons locale KSP-contact, de gezinsbezoeken had voorbereid. Barry en Bette zowel als Tim konden
hier hun eigen sponsorgezinnen bezoeken.

Zowel voor de sponsor als voor de kinderen
en ouders brengt zo’n bezoek extra vreugde.

Ziekenbezoek in Iba

Na het bezoeken van het uiterste zuiden
van het land ging de rit weer terug naar het
noorden en was de plaats Iba het volgende
doel. Hier kon ook Jenny haar sponsorkind
bezoeken. Eén adres was alleen bereikbaar
via het modderpad dat door de zware regenval was ontstaan. Tim en Barry lukte het om
het huis met een voedselpakket te bereiken.
Ze troffen alleen de zoon des huizes, die ziek
te bed lag. Het voedsel en de meegebrachte
geschenken waren hier meer dan welkom.

Weerzien in Shkoder

Het vaste reisdoel in deze plaats is het bejaardenhuis. Voor de tweede keer ontmoette
het team de directeur van het huis. Deze
meldde hen, dat de instelling nog steeds
geen steun kreeg van de overheid. Wel was
men hier enthousiast over de nieuwe industriële wasmachine uit Nederland. Wij kregen
te zien wat een zegenrijk werk de machine
verrichtte in de met stapels wasgoed gevulde
wasruimte.
Ook het weerzien met de bejaarden zelf is
altijd weer bijzonder. Het uitdelen van bananen, die maar zelden op het menu staan,
brengt hier altijd grote vreugde. Maar hun
kamertjes hebben een flinke opknapbeurt
nodig.
Daarna lunchte het team met Klodi, die ook
meedoet met de Albanese Barnabas-actie
en die eerder KSP-sponsorcontact was, maar
nu pastor is van de Illyrische gemeente. Hij
vertelde enthousiast over de recente groei
en over het radiowerk dat hij heeft opgezet
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Ook nu mochten we Gods Woord weer
brengen in de vrouwengevangenis. Sommige
vrouwen herkenden wij van vorig jaar. Het
was een gezegend weerzien. Aansluitend
bezochten we het Hope Centre van Vera,
waar nog altijd driehonderd kinderen in
drie groepen een stevig ontbijt ontvangen.
Daarnaast helpen Vera en haar man de jeugd
met allerlei cursussen zoals naaien, koken
en hygiëne en daarnaast ook cursussen werken met de computer en techniek. Dit werk
brengt grote zegen in deze regio, waar wij
enkele gezinnen bezoeken die het werkelijk
zeer arm hebben. Een werk als dat van Vera
brengt dan even bevrijding aan deze door
armoede gevangen mensen.

Indringende oproep

In een vlammende oproep om het werk in
dit land te steunen – met dank aan Renato
en zijn teams – vat het Engelse team hun
reiservaringen zo samen: onze reis naar
Albanië was een eye-opener, schokkend enerzijds en uitdagend anderzijds, maar zeer waardevol.

Uw Directe bijdragen voor
deze lichtbrengende acties en
hulpverlening graag via
Nederland zijn welkom op: IBAN:
NL03INGB0005856826 en
BIC: INGBNL2A, t.n.v. OostEuropa Zending Hulpfondsen
of via België op KBC rek.nr.
414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Albanië
Zending en/of Bejaarden Albanië

Yenny en haar sponsorkind

