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DE HEMEL IS MIJN TROON EN DE AARDE DE VOETBANK MIJNER VOETEN. Jesaja 66:1
MIJN-ZENDINGSCENTRUM.NL
Waar je je vakantie ook doorbracht, je voeten languit en je blik naar de hemel, was er misschien even tijd om stil te staan bij de reden
van je bestaan. Jezus uitte eens dat Hij geen plek had om zijn hoofd neer te leggen en dat gevoel hadden de Armeense kinderen Lili
en Howick ook, toen zij de nacht voor hun geplande uitzetting wegliepen. Jezus kreeg, nog ongeboren, de boodschap ‘geen plaats in
de herberg’! Geen plek om zelfs geboren te worden. Maar die ‘goede oude aarde’ heeft meer mogelijkheden dan men denkt. Maar wie
zou er aan denken, waar je ook komt, de voeten van God tegen te komen. Je eigen voeten zal je wel voelen na een fikse
wandeling, een voetbankje is dan welkom. Dat God, die ons maakte, ook een voetbank nodig heeft, weet Jesaja hier goed te
schilderen. Dat is goed nieuws voor klimaatactivisten.
Die voeten van God zijn alles omvattend, zo, dat wij ze met het blote oog nooit kunnen waarnemen. Steeds wanneer we de geur
opsnuiven van het frisse groen en van nieuw leven, bedenk dan dat dit Gods levensgeur is. De aanblik van blauwe meren en
massieve bergtoppen, tonen Gods voetafdrukken. De sterren aan het firmament, daar boven troont Hij. Zij vertellen ons: 7 miljard
mensen of meer zijn voor God geen probleem. God kent ze bij naam en lijdt mee in hun pijn en deelt in hun geluk. Maar toch regeert
Hij en werkt aldoor aan een nieuwe schepping die volmaakt is.
Onze godshuizen kunnen God geen plek bieden, merkt de profeet in hetzelfde bijbel vers op. ‘Schenk aandacht aan Mijn Voeten die
Goed Nieuws brengen aan allen’, zegt God. Jezus heeft op aarde geleefd en wat hebben we met Hem gedaan en wat meer is: wat
doen we nu met Hem? Laat Hem uw persoonlijk Zendingscentrum zijn! Als bidder, gever, helper en betrokkene bij Gods werk, mag u
in uw zendingsgebouw aan de voeten van Jezus verkeren, om vervolgens aan het werk te gaan!
Niets doen is het slechtste wat je doen kunt… niets stuit altijd op kritiek… Wel voel je je soms al moe als je denkt aan alles wat er
gedaan moet worden. Je snapt niet dat mensen ervoor kiezen verkeerde dingen te doen. Dat brengt niets dan narigheid! De
voldoening nadat je iets goeds hebt gedaan, is het alleen al waard, om er moeite voor te doen. Jezus zegt bovendien: ‘Mijn Last is
licht… Mijn Juk is zacht!’. Het geheim ligt in de buitengewone macht en positie van Jezus.
Hij zit aan Gods rechterhand op de genoemde troon, en net als ooit Jozef over Egypte, oefent Jezus het gezag uit over het heelal.
Zijn liefde was het, waardoor Hij Zijn leven en Bloed gaf voor de redding van zondige mensen. Nu wil Hij ons betrekken in Zijn liefdewerk, wat neerkomt op ‘dienst’ aan de mensen. Er komt een dag, waarop ieder oog Hem zal zien, en de kwaad
willenden zullen zich voor Hem willen verbergen. Het mooie is dat Hij boosdoeners en zondaren nu nog de hand
reikt, om zich door bekering en berouw, door Hem te laten veranderen.
Het idee van reclassering en rehabilitatie komt uit het Evangelie. Overal herkennen we Jezus’ voetafdruk. Wij
mogen leren van Zijn boodschap. Wij mogen Zijn handen en Voeten zijn voor een mensheid die totaal ontspoord is.
Juist als alles vergeefs lijkt te zijn geweest, zoals in deze tijd, zal Hij verschijnen.
Naar Hem uitkijkend en bezig voor Hem, wens ik u allen Gods rijke zegen en nabijheid toe. Matthias

DANKDAG 27 OKTOBER! GROTE OBLIGATIE ACTIE GESLAAGD!
Op 5 maart konden we de bank berichten dat we in staat zouden zijn op korte termijn € 680.000,- te betalen. Er zaten aan het
vervolg hierop nog heel wat haken en ogen, waardoor het duurde tot 16 juli dat de uiteindelijke betaling kon worden verricht.
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 alles mogelijk werd. Ook enkele belgische vrienden hebben de OEZ NL substantieel
geholpen. We willen daarom zaterdag 27 oktober een speciale dankbijeenkomst beleggen in ons zendingsgebouw (Tiendweg 9,
2931 LC Krimpen aan de Lek - Nederland). Meldt u zich aan via bestuur@oosteuropazending.com of 0031-6-53883103.
Laat ons verlangen en gebed voortdurend zijn dat we in dit spoor verder mogen gaan en de Naam van Jezus aan deze plaats
verheerlijkt mag worden. Dat mensen erdoor gezegend mogen worden en bevrijd van hun lasten.
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BARNABAS BULGARIJE en ALBANIË 2018 – EEN MACHTIGE MANIFESTATIE

BARNABAS ALBANIE 2018 BARST UIT HAAR VOEGEN

Renato kwam zelf begin juli vertellen in Krimpen dat de artsen hem vrij van hepatitis-c
hadden verklaard en dat hij met groot verlangen uitzag naar de Barnabas ontmoeting
waarmee hij en zijn team door de jaren heen grote zegen hadden geoogst. De eerste
zendingsreizen naar Albanië startten in 1973 en toen was elke verwijzing zelfs naar
God totaal verboden. Sinds 1993 al is Renato zegenrijk actief en heeft God ook
Macedonië (19 deelnemers) en Kosovo(18 deelnemers) naast de 80 Albanese
jongeren een belangrijke plaats gegeven in dit doorbraakjaar 2018. Het verlangen is de
komende jaren ook weer Nederlandse deelnemers te begroeten. Verder namen deel:
1 uit Cuba, 1 Tsjech (uit GB), 1 uit Zweden en 1 uit USA. Renato’s vrouw Nilbert staat
hem terzijde; hun beide dochters Reni en Merla studeren in Rotterdam. In oktober staat
een groepsreis op de planning.

De Bulgaarse Barnabas conferentie telde krap 30 deelnemers en. Voorganger Emil
Nedelchev vond een uitstekende locatie nabij de badplaats Varna. Hij werd dit jaar
bijgestaan door pastor/evangelist Kelton Black (Engeland). Hij staat hiernaast met de
wenkende hand op de foto.
Met evangeliseren aan de stranden bereik je ook veel toeristen uit het westen hier. In
dit land vinden ook bewoners van Turkse komaf de Here Jezus. Samen met de Roma,
leven zij vaak aan de rand van de maatschappij. We kunnen ook hier groepsreizen
organiseren en Turkse gemeenten bezoeken en getuige zijn van Gods werk onder
deze voormalige islamieten. Interesse? Bel 0031-6-53883103.

Als volle druiventrossen ogen deze christenjongeren

ROEMENIË - HONGARIJE - OEKRAÏNE - ALBANIË MOLDAVIË / Reizen en Activiteiten
Bezoek aan Oradea - Ooit leerde Olga Pamela als Romapeuter op straat kennen en daarna mocht
ze haar als pleegkind verzorgen. Uiteraard ziet Olga zich als ‘oma’ van haar pasgeboren kindje en
had zij de weken rond de geboorte gepland aanwezig te zijn in Oradea. OEZ bestuurders Herman
en Matthias waren gevraagd mee te reizen voor dringend beraad over de toekomst van Casa
Lumina en ook KSP bestuurder Elisabeth kwam over voor dit beraad. Het waren bijzondere
momenten rond het kraambed van Pamela en een bijzondere vrucht op de inzet voor de Roma in
het algemeen. Zo ook was de ontmoeting met Aurel , die nu zijn rijbewijs heeft gehaald en daardoor
beter inzetbaar voor het zendingswerk in en rond Oradea, heel bemoedigend en zegenrijk.
Marcela en Elisabeth, die samen de leiding hebben over het KSP werk, brachten voor en tijdens de
zomer bezoeken aan Oekraïne, Bulgarije en zelfs Israël. Zij zullen daar meer over berichten in het
KSP contactorgaan dat spoedig uitkomt. Bid voor hen om nieuwe kracht.

Olga met Pamela en
haar pasgeboren baby

Van 28 september- 6 oktober gaat Herman met een speciale reisgroep naar Oekraïne. Het is een extra ingelaste reis .
Ons zendingscentrum in Krimpen, dat min of meer aan een herstart begint in dit 51-ste bestaansjaar van OostEuropa Zending/Christian
Care East West, wil meer veldreizen organiseren. En ook meer mensen mobiliseren voor de nood in Oost-Europa. Reizen naar
ALBANIË 13 tm 20 oktober en MOLDAVIË 3 tm 11 november staan op de agenda en begin november ook een meer-landenreis voor
nieuwe stafleden. Bel: 0031-6-22508499

ACTIE GOEDE BUUR
Renato, onze Albanese directeur,
die met zijn gezin ooit 3 jaar lang
in Krimpen woonde, weet alles van
het GOEDE BUUR zijn dat wij voor
elkaar kunnen betekenen. Blakend
van gezondheid, hier naast de
kledingbus die wekelijks meerdere
malen wordt gevuld door allerlei
bezoekers uit Krimpenerwaard, wil
hij er weer volledig tegenaan gaan,
RENATO in KRIMPEN Gezond en WEL
nu hij genezen is verklaard. Een
aannemer gaat begin december van
start om een nieuw dak te plaatsen op de bungalow.
Uw gebed en Hulp gevraagd om ons hele zendingsprogramma uit te
voeren.
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Stefan zoekt deelnemers om mee
te doen aan de 21,1 of 10 km loop
door Tirana en roept sponsors op
de actie financieel te steunen.
Vertrek: 5 oktober
terug: 8 oktober
E-Mail: sjvanderweide@gmail.com

STEUN ons met KLEDING en GOEDEREN.
BEZOEK ONZE GROENE WEG KRINGWINKEL in KRIMPEN AD LEK (Nederland)
Gebruik bijgevoegd ADRES-/ BANK OVERSCHRIJVINGSFORMULIER of maak per omgaande over aan:
KBC Bankrekening BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW

