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verschijnt minstens 4 maal per jaar

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen,
dat zij allen overal tot bekering moeten komen; Handelingen 17: 30

W-ETEN
Wie niet eet, die zal zeker sterven. Zo werden Adam en Eva gewaarschuwd: De ziel die zondigt, die zal sterven! Gif consu-meren
i.p.v. gezond eten is dus zonde! Het Evangelie is geen religieus bedenksel, maar een routebeschrijving om uit ons woestijnleven terug
te keren naar het Paradijs. Na de zondvloed wisten Noach en zijn zonen het zicht op de Verlossing van de mensheid nauwelijks levend te houden. Abraham geloofde in die toekomst en daarom maakte God hem Vader van vele volken. Laten we daarom vooral zijn
afstammelingen wijzen op De Christus die als zaad van Abraham is opgetreden.
De kern van Jezus’ Evangelie is dat Hij als Levend Brood en door Zijn Bloed, ons als ‘woestijn’ reizigers eten en drinken biedt, en
ons redt van dood en verderf en leidt naar het volmaakte leven met God. Het is maar dat je het w-eet. Deze tijd, van internet en social
media, die een veelvoud biedt aan de mogelijkheden van televisie en krant, is bij uitstek geschikt om aan de gangbare onwetendheid
(in feite hongersnood) van de mensheid een einde te maken.
Een oud lied zegt: Zorg toch dat ieder het weet… Wij hebben een machtige Heiland…
Van hongersnood (onkunde aangaande Jezus en Zijn macht) komt het voor velen tot HONGERDOOD! Laten we ons niet blind staren
op de apathie van de moderne mensen die, verdoofd door geestdodende beats van discjockeys die hun dance festivals opsmukken, terecht komen in een bodemloze put van vernietigende depressies. Dit gehos is geen vreugde- maar dodendans! De goden van
deze wereld zijn onbarmhartig en daarom is vrijheid van godsdienst ook geen goed idee. Iedereen moet weten dat de goden achter
eerwraak, zelfmoordaanslagen, voodoo, offers eisende geesten van de primitieve volken, maar ook de geld- en welvaartsgod van de
moderne mens in feite mensenverslinders zijn.
De seksuele onderdrukking bij primitieve heidense erotiek, met als uitwas de vrouwenbesnijdenis, is even schadelijk als de westerse
porno en prostitutie.
En ook biedt de moderne wetenschap beslist niet de ultieme oplossing die de mens nodig heeft om te overleven. Zelfs als we schoon
kunnen produceren zonder gif, plastics en broeikasproblemen, kunnen we de dood niet uitbannen! Alleen het
kennen (w-eten) van Jezus en het onderwijs dat Hij geeft, kan de mens en de wereld voor de ondergang behoeden. Daar komt nog
eens bij dat Hij de macht heeft om de oude en totaal verkommerde aarde geheel te vernieuwen. Geen opgelapte, vulkanisch en
explosieve planeet, maar een geheel nieuwe en veel betere dan de huidige door astronauten zo bejubelde blauwe parel in het heelal.
‘Onmogelijk!’ zegt iemand! Dan zeggen wij als christen: ‘kijk maar eens goed om je heen!‘
Ooit was het mogelijk dat een bijna nog en ooit geheel perfecte aarde ons herbergde. Niet veel verstand is
nodig om te begrijpen dat dit weer gaat gebeuren! Vanuit de Geest van God, die ooit op de chaos broedde
en ons het leven gaf, zullen wij opnieuw door de mensenzoon en Zoon van God, Jezus Christus, nieuw leven
ontvangen op een nieuwe aarde die één wordt met een nieuwe hemel. Vertel het alle mensen, dat Jezus
leeft! Vertel het door je spreken en je zwijgen, door je facebook of je poëzie-album, gevraagd of ongevraagd,
gelegen of ongelegen! Met de vakantie voor de deur, geve de Heer u en ons ruimschoots Zijn Woord en
liefde uit te dragen! Een Goede Zomer toegewenst. Matthias

GODE ZIJ DANK: OBLIGATIE ACTIE GESLAAGD!
Op 25 mei kwamen we op het kantoor van de notaris bijeen met het bestuur van onze Obligatiestichting, enkele obligatiehouders en
het bestuur van OostEuropa Zending/Christian Care East West. € 430.000,- uit ons Obligatiefonds en nog eens € 250.000,- van een
donateur, samen € 680.000,- zullen per 30 juni 2018 voldoende zijn om de oude hypotheekschuld af te lossen. Grote dankbaarheid
vervult ons, niet alleen jegens God, de Gever van alle goed, maar ook jegens allen die gebeden hebben, gegeven hebben en gezorgd
hebben dat dit mogelijk werd. Het jaar 2017, een jubeljaar, mag in onze zendingsgeschiedenis een keerpunt worden genoemd. Naast
deze financiële mijlpaal werden ook andere mooie dingen bereikt zoals HULP aan de noodlijdende medemens. Het draait niet om geld
maar om mensenlevens. Om ons hulpprogramma mogelijk te maken is jaarlijks zoveel nodig als deze ene bankaflossing. De genoemde obligaties moeten ook geleidelijk afgelost worden € 250.000,- zelfs vrij snel. Lees verder hoe u hier deel van kunt blijven uitmaken!
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BARNABAS BULGARIJE en ALBANIË 2018 – UW STEUN EN DEELNAME NODIG
Werd de Balkan afgelopen decennia het strijdtoneel van bloedige onafhankelijkheidsoorlogen, lijkt het er nu, 30 jaar na de val van het IJzeren Gordijn op dat de Balkanvolken een periode ingaan van betrekkelijke vrede en herstel. Het Evangelie brengen
in deze bakermat van het Christendom is dan ook een groot voorrecht. Eeuwenlang
probeerden Turkse legers dit deel van Europa tevergeefs in hun macht te krijgen wat
eindigde in communistische dictaturen die de kerk probeerden de
Albanië Barnabas Beraad 2018 nekslag toe te brengen. Maar nu
bloeit het Evangelie op en daar
heeft onze Barnabas actie alles mee te maken. In Albanië werken we al vanaf de val
van de communistische dictator Hoxha samen met het echtpaar Renato en Nilbert
Jani. Sinds een jaar of 7 werken we in Bulgarije met pastor Emil Nedelchev. We hopen
uiteraard ook weer Roemenië en andere landen te betrekken in dit gezegende werk.
Wij zijn dankbaar voor onze Engelse voorzitter Kelton Black die als pastor van een
Evangelische Kerk bij Cardiff en ook vanuit de IGO conferenties steeds meer actief
is in dit veld. Kelton en IGO boden al eerder ook steun aan onze vanuit Hongarije
werkende Pakistaanse zendeling Elisha Samuel. Onze Engelse organisatie wint aan
betekenis bij de velduitvoering maar ook in Nederland hopen we meer jongeren te
De deelnemers van Bulgarije Barnabas 2017
betrekken bij dit zendingswerk in een gebied waar zo kort voor de wederkomst van
blakend van enthousiasme
Christus het geloof opbloeit.

ROEMENIË – HONGARIJE – OEKRAÏNE
Reizen en Activiteiten

DANK GOD MET ONS VOOR DIT WONDER

Het gebied rond de Karpaten vormt al sinds het begin van OostEuropa Zending de
harde kern van ons zendingswerk: begonnen met bijbelverspreiding en later ook
krachtig ontwikkeld in de hulp aan armen, zieken, kinderen en bejaarden. Herman
Kesting die als bestuurder en veldsupervisor actief is reist er zelf regelmatig heen
en is vanouds ook betrokken bij het rijdend materieel. We hebben gebeden voor een
nieuwe bus omdat de oude naast veel kilometers ook veel roestvorming produceerde.
Zie hier de gebedsverhoring die ‘vers’ bij ons zendingskantoor wacht op nieuwe
reizigers. Vooral de medische teams naar Oekraïne maakten er afgelopen jaren intens gebruikt van. Reizigers meldt u aan voor zomeracties zowel als najaarsreizen.
Bel voor meer info: Herman Kesting 0031-6-22508499

ACTIE GOEDE BUUR – MEDISCHE HULPGOEDEREN VANUIT KRIMPEN
Deze bijzondere foto is geknipt uit een uitgebreid filmverslag`van RTV Krimpenerwaard dat werd opgenomen rond onze zendingsdag afgelopen 2 juni. De media in
de buurt hebben steeds meer aandacht voor ons werk. Hallo Krimpen, een belangrijk regionaal blad heeft al voor de derde keer een verslag geplaatst en ook onze
obligatie actie genoemd. Veel plaatselijke vrijwilligers zijn dagelijks actief in ons
zendingscentrum. Gerrie, zelf worstelend met haar gezondheid, is de laatste tijd
veel actief om Ria te helpen met het inpakken van medische hulpgoederen. Ria
coördineert dit werk al enkele jaren. Zij vertellen het RTV team hoe noodzakelijk
het is om simpele dingen als incontinentiemateriaal naar de armen testuren. We
hopen zo veel Krimpenaren en verre buren te mogen winnen om een GOEDE
BUUR te zijn voor noodlijdenden.

Ria Verdoorn en Gerrie van der Weide

DANK GOD VOOR NIEUW TEAM – Winkel en Hulpgoed

Willem Heine

Stefan Manuhutu

Terwijl we al ruim een half jaar het moment van Gerards vertrek
dreigend op ons af zagen komen, verraste hij ons met een uitgebreid profiel waar eventuele opvolgers aan zouden moeten voldoen.
God voorzag in Stefan en Willem die sinds begin mei volop in ons
zendingsteam meedraaien. In de RTV opname kunt u Gerard samen
met Stefan iedereen zien wijzen op het grote belang voor alle
mensen om met elkaar EEN GOEDE BUUR te zijn voor de medemens in nood. Gerard, die het al jaren zwaar had met deze taak, is
blij met deze 2 stevige vervangers!

STEUN ons met KLEDING en GOEDEREN.
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