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verschijnt minstens 4 maal per jaar

‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden…’ Joh 3:14
‘… en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.’ Joh. 12:32

Laat u tot Jezus trekken!

De mensheid verkeert in grote nood! Voor het Evangelie, vaak afgewezen, stellen steeds meer mensen zich open en wie Jezus aanneemt
ervaart verlossing, bevrijding en herstel. Hoe erger de terreur, hoe intensiever mensen zoeken naar een uitweg om te overleven. Christus
volgen is geen kwestie van voorouders of tradities navolgen. Jezus zelf botste niet alleen met diep ingeroeste opvattingen ook over God
en Hij benadrukt: Ik ben het begin en het einde. De Bijbel blijft wijzen naar vernieuwing die God uitwerkt voor nu en voor later. Het is diep
tragisch dat mensen zo vastzitten in geloofstradities dat zij er onder gebukt gaan zonder blijdschap en zelfs het geloof geheel kwijtraken.
We willen als zendingsorganisatie vooral ook die ‘verloren’ schapen graag terugwinnen en hen terugbrengen in de ‘grazige weiden’ die
God belooft. Jezus stelde voorop dat Hij de mens wil zegenen met vrede en overvloed en bevrijden van onheil en gebrek. Over de grote
dag die komt en waarvan Jezus zegt dat Hij dan ‘allen tot Zich zal trekken’ vragen velen zich af of ze daar wel bij mogen horen. Begin te
belijden dat u er bij wilt horen en dan groeit uw besef dat Jezus niemand afwijst die het Hem vraagt. De mensen die in het woestijnzand
kronkelden, getroffen door dodelijke slangenbeten, kregen een nieuwe kans. Letterlijk IEDEREEN. Ook nu. Laten we beginnen vast te
stellen dat we allemaal ,eens geborenen, ook de dood onder ogen moeten zien, die als gevolg van de zonde ieders leven bedreigt. Nu komt
het erop aan dat wie dit lezen hoop zullen ontvangen. Vooral als de omstandigheden zo beroerd zijn dat u naar uitredding snakt. Maar ook
zij die nog ‘vrolijk en onbezorgd’ zijn met een leven zonder God of gebod, of genoegen hebben genomen met een tijdelijke ‘inspiratie voor
het najagen van eigen doelen’, willen we hierbij prikkelen en alarmeren! Hebt u het tegengif bij de hand? Pas als mensen zelf in de ellende
komen krijgen ze oog voor het lot van het grootste deel der mensheid. Het is goed om ook aan Joden te vertellen dat hun enige hoop te
vinden is in dit door Mozes aangereikte reddingsmiddel en te bidden dat zij de Gekruisigde mogen herkennen in hun komende Messias.
Het is moeilijk voor te stellen dat sommigen liever omkwamen dan de redding door God te aanvaarden. Ze hoefden alleen maar het hoofd
op te heffen en naar de slang te kijken die aan het hout was bevestigd. ZO kijken we nu naar Jezus die later smartelijk aan een houten balk
stierf en het offer bracht voor de zonden der wereld en worden wij gered! Dit is vanaf het begin en nu ook meer dan ooit de kern van onze
zendingsopdracht… mensen bevrijden van de drukkende zondelast en het nieuwe leven aanreiken dat Christus biedt, zonder aanzien des
persoons.
Maar voor allen geldt dat wij het oude zullen ‘haten’. Niet eeuwig zal Mijn Geest met de mens twisten, zei God, toen Hij besliste om aan de
grootste geweldsorgie in de geschiedenis een einde te maken door de aarde met water te bedekken. Na Christus mogen we vast stellen, is
er een grote groep mensen, die Jezus als ‘zout der aarde’ noemt. De mens, bevrijd van de zondelast en vervuld met Gods Geest, heeft een
conserverende werking in een maatschappij die aan bederf onderhevig is. Zolang het zout haar kracht niet verliest tenminste. Daarom
willen we elkaar aansporen alles in het werk te stellen mensen bekend te maken, niet alleen met Gods Woord maar ook
Gods werken en zelf medearbeiders Gods te worden. Immers het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
(1 Kor. 4:20).
Goed nieuws voor wie niet langer de machteloosheid kan aanzien waarmee overheden en goedwillenden er nimmer
inslagen de mensen uit het ‘moeras’ te trekken. Het Evangelie biedt het enige effectieve antwoord op levensvragen, juist bij
kwesties als ‘levensbeëindiging’, depressie, lbhti-zorgen, abortusproblematiek en noem maar op. Dat willen we vanuit ons
zendingsgebouw uitdragen, tot Hij ons ‘optrekt’ om vervolgens de hele aarde met Zijn Koninkrijk te zegenen.
					
U allen een gezegende adventstijd toewensende, Matthias van der Weide

REDDINGSACTIE ZENDINGSGEBOUW – uw en onze kans!

Lange tijd is het tamelijk stil geweest rond de voortgang van onze inzameling van obligatieleningen en -giften voor het behoud van ons
zendingsgebouw. Omdat we intussen hard doorwerken aan reorganisatie en de gesprekken met de bank positief verlopen, maar tegelijk
onze uitgaven moeten beheersen kunnen we niet maar even tijd en geld vrijmaken voor reclame acties.
Begin november werden we enorm bemoedigd doordat iemand voor 100.000 Euro extra aan obligaties leent. Dat zet de teller op 470.000
Euro als actietotaal. Meer dan het dubbele vergeleken met eind 2016. Hiervan zijn 10.000 Euro bijgedragen door enkele donateurs van
OostEuropa Zending VZW. We hopen dat ook nu weer lezers uit België gaan reageren. (zie adresformulier voor info)
We moeten nog eens 280.000 Euro bijeenbrengen om vrij te worden van de bankhypotheek. Dat is geen kleinigheid, maar het komt wel
steeds dichterbij! Tot nu toe maakten we de actie bekend via folders, advertenties en nieuwsbrieven, maar deze komende december willen
we heel graag mensen ontmoeten die ons werk vooruit willen helpen door mee te doen een avond te beleggen in hun kerk of vereniging.
Dan kunnen we meer mensen bereiken ook om voor grotere bedragen mee te doen en het obligatieplan te laten lukken. Zo kan het
obligatie plan voor de toekomst wel eens uitgroeien tot een basisvoorziening niet alleen voor het zendingsgebouw maar indirect ook
bijdragen aan de talrijke hulpprojecten die vanuit dit gebouw gericht zijn op noden in de gehele wereld. Als u denkt in december nog voor dit
doel met uw kerk/kring/vereniging/club/instituut of op andere wijze in uw regio iets te kunnen organiseren, neem contact op:
tel.: 0031-6-53883103. Mogelijk heeft u nog andere, betere ideeën.
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NAJAARSREIZEN – LICHT IN DE DUISTERNIS

Europa 2017 - wonen in een schamele hut

In oktober zijn er in Roemenië en Servië heel wat gezinnen bezocht. De
armoede lijkt uitzichtloos, maar als het evangelie klinkt lichten er ogen op en
verschijnt er een brede glimlach. De bemoediging van het evangelie geeft hoop
en kracht in de moeilijkste omstandigheden. Met name het bezoek aan Cristina
met haar kindjes in een schamele hut maakte indruk. Het is ons gebed dat er
spoedig verbetering mag komen voor hen.
Twee jonge meisjes die met hun broer en vader in Servië wonen maakten
diepe indruk . In en rond het huis was een enorme ravage. Sinds moeder is
weggelopen kan vader de zorg niet aan. Maar de kinderen hebben hun hoop
op God gevestigd en stralen daar midden in deze duistere situatie.

Volgende editie die we traditiegetrouw midden december hopen uit te
brengen aandacht voor de Moldavië- en Albanië reis van afgelopen najaar. Al
in 1988 begon OostEuropa Zending met groepsreizen, aanvankelijk met
25-50 personen per reisgroep. Toen de enige manier in sommige landen om
veel kleding en voedsel aan armen te geven. Soms wel met 60 gezinsbezoeken
per reis. Nu werken we al jaren met kleinere teams van 4-7 personen en
kunnen dan altijd nog heel wat gezinsbezoeken doen. Die manier van werken
is flexibelere, effectiever en voelt ook prettiger. Voedselpakketten kopen we ter
plekke in en voor kleding en goederen gebruiken we onze hulpdepots. Onze
bezoeken worden door de armen vaak ervaren als ‘een bezoek uit de hemel’,
wat meer betekent dan hulp alleen. Meldt u aan voor de voorjaarsreizen 2018.

bezoek ‘uit de hemel’

Kerstmarkt zaterdag 25 november van 10.00 tot 15.00 uur van start

ERE ZIJ GOD...

Op 25 November is in de GROENE WEG winkel in ons hoofdkantoor Krimpen aan de Lek Tiendweg 9 (Nederland) de kerstmarkt van start gegaan. In het kerkelijk jaar start dan ook de
adventstijd. We bevinden ons nu in de zogenoemde donkere dagen voor Kerst. We bereiden ons
voor op de Kerstvieringen. Met alle versieringen buiten en in de winkel, komen we al langzaam in de
feestsferen. Onze tweedehands winkel De Groene Weg is eigenlijk het hele jaar door een
bijzondere plek om een nuttig gebruiks-voorwerp, nog heel goede, soms bijna nieuwe kleding te
vinden, of een goed boek. Niet te vergeten ook een noodzakelijk of decoratief meubelstuk. Een plek
die door wijlen zuster Groeneweg ook is gewijd aan de hulp voor de armen. Een aantrekkelijke
manier om iets moois aan te schaffen en tegelijk onze projecten te sponsoren. Hartelijk welkom in
onze Groene Weg winkel! En wie nood heeft kan ook terecht voor een goed gesprek en gebed.

VERNIEUWINGEN in het ZENDINGSTEAM – afscheid Cobi en Olga
De meeste vrijwilligers blijven levenslang bij ons. Het corps vrijwilligers is vooral sinds de komst
van de winkel flink toegenomen.
Onder hen veel senioren. Maar een aantal vaste zendingswerkers bereiken de aow leeftijd en
bouwen hun taken af. Cobi van Sabben nam officiëel afscheid begin november, maar werkt
nieuwe mensen in op haar hoofdtaken. Bestuurlijk blijft ze betrokken en ook als vrijwilligster.
Olga van Lavieren nam eind november afscheid maar blijft nog sterk betrokken. Haar afdeling
Children’s Relief is in goede handen bij een sterk vast team bestaand uit Jantine Tromp, Esther
Olga van Lavieren
Gert-Jan Heine
Wubs en Jeaneth Klijn.
Vrijwilligers daar kunnen er niet genoeg van zijn. Meldt u aan!
Gert-Jan Heine is toegevoegd om de directie te versterken. Hij zal richting gaan geven om de zeer diverse activiteiten als een geoliede
machine te doen verlopen en als een concertmeester te waken over de harmonie van het geheel.

NIEUWJAARSONTVANGST 6 JANUARI 2018 – Thema: de nacht is vergevorderd, de dag is nabij….
Zet deze eerste zaterdag van het Nieuwe Jaar 2018 in uw agenda. Wordt met ons bemoedigd om Gods bescherming af te smeken voor
2018 en dat het wederom, boven bidden en denken, zelfs een extra vruchtbaar zendingsjaar mag worden. We delen gebedspunten en
informatie en horen een bemoedigende toespraak vanuit Gods Woord. Aanmelden per telefoon of e-mail is wenselijk. Koffie klaar 9.45 uur.
Aanvang programma 10.30 met getuigenis en prediking in de ochtend. Na de Lunch gesprekken-gebed-projectinfo, maar ook onderlinge
kennismaking zoals met de nieuwe werkers . Plaats: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek Nederland.
E mail: info@oosteuropazending.com; tel. 0031-180-521891 (huislijn kantoor)
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