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HULP voor het HART
Ten dage des
heils ben Ik u te
hulp gekomen;
…nú is het de dag
des heils.
2 Kor 6:2
Met de BP olieramp heeft de VS nu haar
eigen Tsjernobyl. Bij Katrina, de storm die
New Orleans verwoestte, en bij aardbevingen als Haïti houden velen God verantwoordelijk, zelfs wie niet in Hem geloven.
Maar bij Kernrampen en Olierampen zoekt
de mens vooral zondebokken bij de projectbeheerders en men ziet gemakshalve
maar even over het hoofd dat velen die
via de beurzen snel rijk willen worden,
of zelfs ook de massa die haar gerief en
comfort wil, ja eigenlijk alle mensen collectief schuldig zijn aan deze wedloop om
de laagste kosten en de hoogste winsten.
Nu de bankencrisis voorbij lijkt blijft de
onrust overal toenemen, doordat iemand
de rekening moet gaan betalen. Regeringen struikelen over die vraag en nieuwe
superleiders staan op die roepen ‘we can
do it’. Maar bij ‘wij’ is er voor God geen
plaats, zelfs niet bij vele christenen. Wel
als Sinterklaas om voor iedereen kado’s
te regelen, zo’n God wil iedereen wel.
Maar als Vader die ons ernstig aanspreekt
op ons gedrag, neen! Maar lang geleden
voorzag God al deze ontwikkeling en
beschikte dat Hij Zijn Zoon om de rekening
te betalen. God beschikte de Hulp die
nodig is om ons van onze zondige natuur
af te helpen. In ons wezen ligt de oorzaak
van elke wereldbrand. Daarvoor gaf Jezus
zijn Bloed en leven!
Crisisbestrijding begint bij het aannemen
van Jezus als Redder en Heiland. Wie dat
doen worden daarna zichtbaar als mensen
die Hem volgen in opoffering en daden
van naastenliefde. Wie dat wenst hoeft
niet lang te wachten. Kniel neer en vraag
God NU in je leven te komen. Nodig NU
Jezus uit in je hart te wonen en het stuur
NU over te nemen. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest vervolgens over
je komt. Kracht om lief te hebben, kracht
om aan te pakken, kracht om onrecht te
verdragen. Nu is de dag des Heils. Neem
Jezus nu aan!
Matthias J. van der Weide

HARTOPERATIE NISTOR
Nistor, een jongetje van 12 jaar, met veel liefde geadopteerd door Aurica (51 jaar oud) en Gravile (59 jaar oud)
Ştef, heeft heel dringend een hartoperatie nodig. Nistor,
door zijn ouders achtergelaten en ter adoptie afgegeven
vond een thuis bij de familie Ştef, al vanaf zijn 4e levensjaar.
Vanaf zijn geboorte heeft Nistor twee gaatjes in zijn hart,
die steeds groter worden. Nistor loopt heel erg achter in
zijn groei en hij ziet eruit als een jongetje van zes jaar oud.
Zijn hart kan er elk moment mee stoppen. Aanvankelijk
meenden de artsen dat hij niet ouder dan 7 zou worden.
Maar nu is hij 12 en de operatie wordt steeds dringender.
Er zijn 1500 Euro nodig om de kosten voor de operatie te
dekken. Omdat niet langer gewacht kan worden heeft vader Gravile nu geld geleend en binnenkort zal de ingreep
in Cluj Napoca gaan plaatsvinden.
Bid met ons dat in deze nood voorzien zal worden en dat
de operatie slagen mag!
Giften graag aan ING 6990377 t.n.v. Kinder Sponsor
Plan te Krimpen ad IJssel m.v.v. Operatie Nistor.

BARNABAS 2010 - NU NOG AANMELDEN
Festival Albanië € 900,16 juli - 31 juli 2010

Festival Roemenië € 875,2 - 16 augustus 2010

Festival Asia Event € 1490,14 - 27 oktober 2010

Het aftellen voor Barnabas 2010 is begonnen. Het Festival in Albanië staat goed op de rails en Jaco zal samen
met onze Engelse veldleider daar heen gaan. Matthias zal samen met Elisabeth en Olga zorg dragen voor het
Roemeense festival en daar zijn nog aanmeldingen nodig. Als je de vele noden en gebedspunten leest in deze
Helper besef dan hoeveel HULP God geeft en uitkomst juist door acties als BARNABAS. Een Festival bestaat
uit een 3-daagse voorbereiding met aansluitend een 10-daagse veld actie, waarbij we ons richten op kinderen,
armen, zwakken, bejaarden en zo elk mens bereiken. Bijzondere karakter van Barnabas is de kennismaking met
jongeren uit het land zelf. Zij komen uit zeer arme leefomstandigheden en via sponsoring (met
€ 200,- p. jr. of € 17,- p. mnd. al) kan men dit festijn ook voor deze Oost-Europese jongeren
toegankelijk maken.
Giften aan ING 2276 Stg t.n.v. OostEuropa Zending Chr. Care East West, Krimpen aan de Lek.
Last Minute aanmelding mag/moet. Vraag info of organiseer een presentatie:
0599-619716 Jaco of 0180-521966 Herman. Nu aanmelden via www.barnabas.nu

ZIENDEROGEN

Gebed voor OostEuropa Zending Nationaal en Internationaal
- Bid dat de Heer ons helpt meer zending te doen tegen
lagere kosten. Deze verkleinde Helper editie is een
poging daartoe. Afgelopen mei stierf Wil Kerkhove na
een langdurig ziekbed. Haar man, onze bestuurssecretaris Peter Kerkhove, willen wij daarom in uw gebeden
aanbevelen. - Bid voor Anita Pitzler onze Duitse vrijwillige kantoorhoudster heeft een zeer zwakke gezondheid.
Ons werk in Duitsland kon de laatste jaren niet echt
groeien. Bid mee voor teamuitbreiding daar.
- Hetzelfde geldt voor België maar daar kregen we hulp
van Petra Ribôt, een voormalige NL vrijwilligster die al
lang in Brussel woont. - In Engeland beleven we een
gezegende groei sinds Gerrit Wiersema daar woont en
vaste zorg draagt voor het werk. Bid voor gestadige

groei en dekking van alle onkosten. - We danken de
Heer voor een geslaagde zendingsdag 8 mei met een
inspirerende boodschap van Henk Dik. Bid voor hem en
zijn Israël werk. - Bid voor organisatorische verbetering
en meer algemene giften. Vorige zomer verstuurden we
een brandbrief waardoor ruimschoots werd voorzien.
Bid met ons dat zo’n brandbrief dit jaar niet nodig zal
zijn. Er moeten ook altijd weer leningen worden afgelost.
Bidden voor nieuwe leningen mag ook! Bid voor een
professionele boekhouder en administratieve helpers! Nederland en België vormen beide nieuwe regeringen.
Bid dat de nieuwe regeringen zendingswerk niet zullen
hinderen. Giften aan ING 3223996 t.n.v. Stg.
OostEuropa Zending te Rotterdam.

- GO

G
4
4

FO
R - MULE

Gebed, Geven, Goederen, Gaan

“…maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God” Fil.4:6

Gebed Kinder Sponsor Plan

- Bid voor het locale radiowerk van KSP dat spoedig
van start gaat. Bid ook voor meer landelijke bekendheid zodat meer sponsors gevonden worden.
Naamswijziging wordt overwogen. - We danken de
Heer dat Angela, nu als moeder, weer 2 dagen p.
week aan de slag is. Extra helpers zijn nog steeds
nodig op het KSP kantoor. - Jan vd Klis, een trouwe
KSP koerier werd getroffen door een ernstige
longembolie. Dank God voor zijn herstel. - KSP
vrijwilliger Ary de Bloois moest zijn Oekraïne reis
voor Dovenhulp afzeggen door de operatie van zijn
vrouw Ineke bij wie baarmoederhalskanker was
vastgesteld. Ary zelf onderging een prostaatoperatie. We danken met hen God voor voorspoedig
herstel en bidden voor hun aanstaande Oekraïne
reis - Vrijwilligster Stina, ook van het doventeam
onderging een geslaagde borstoperatie en dankt allen voor de gebeden. - Dank voor het KSP werk dat
juist nu tijdens de economische crisis enorm veel
betekent voor de arme gezinnen.
Giften aan: ING 6990377 t.n.v. Kinder Sponsor Plan
te Krimpen aan den IJssel.

Gebed Childrens Relief

- Dank God voor een geslaagde Oriëntatiecursus
22-26 maart. - Bid voor Sylvia die nog energiek
aan de cursus mee had gewerkt, maar sindsdien
nu al enige maanden met ziekteverlof is. Het vaste
team o.l.v. Gijs en Angeline met vrijwilligers hebben
ieders steun en gebed nodig, vooral nu er juist dit
jaar meer dan 14 werkteams in het veld aan de slag
gaan. Jantine, administratief onmisbaar, ging recent
met zwangerschapsverlof. Bid voor een goede
bevalling. Bid voor het spoedig herstel van Sylvia.
- Bid ook voor Olga en het Casa Lumina werk.
Olga zoekt een echtpaar die haar taak in Oradea
kan overnemen en hoopt zelf dan weer vanuit het
NL kantoor actief te mogen zijn. Haar pleegkind
Pamela hoopt zij dan in Nederland ook een goede
opleiding te kunnen laten volgen. - We danken de
Heer voor de enorme steun die zich via Gijs vanuit
Rhoon ontwikkelt voor Casa Lumina. Er wordt binnenkort een Stg. Vrienden Casa Lumina opgericht.
Giften aan: ING 3584 t.n.v. Childrens Relief te
Krimpen aan de Lek.

Gebed voor Azië

Colofon

- We danken de Heer voor bewaring van het Mission School project, ondanks vele terreuraanslagen
in het gebied Lahore. Bid dat de overheidsbemoeienis die nu leidt tot registratiekosten, niet ten koste
zal gaan van het Bijbelonderricht. Ook moet de
naam voortaan Mission Primary School zijn.- Bid
ook voor de gezondheid van Elisha Samuel die
diabeet is. - Bid voor de voorziening van het
maandelijks budget (2000 Euro) maar ook voor de
ziekenhuisrekening van Elisha die nog niet betaald
kon worden ( 4000 Euro).
Giften aan: ING 3196417 t.n.v. Asian Care te
Krimpen ad Lek
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Gebed Hulpverlening

- Bid voor Erik en Hanneke Verhoeff (uit Lekkerkerk) die het team in Beregowo (Oekraïne) gaan
versterken. Hanneke voor de verlaten babies en
Erik wil zich gaan inzetten voor de hulpgoederenloods, waarvoor een promotie DVD wordt gemaakt.
Bid dat bedrijven daardoor het hulpgoederenwerk
gaan supporten. - Bid voor rouwverwerking voor
het gezin van Kees de Vries, OEZ Vrijwilliger voor
de hulpgoedereninzameling . Bij het laden van een
Oekraïne vrachtwagen afgelopen maart werd hij
onwel en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.
- We danken de Heer voor de jaarlijkse vrijwilligersontmoeting 26 maart jl. - Taki Dimitros in Bulgarije
werkt met kledingtransporten en vraagt gebed nu
de crisis het werk stagneert. Hij levert aan kleine
christenwinkeliers ter ondersteuning van evangelieverkondiging. Gratis uitdeling helpt vele arme
gezinnen. Taki is ook KSP-coördinator geworden.
Bid voor zijn werk onder Turken. - De goederenloods aan Jacobinilor (Oradea) nadert de voltooiing
waardoor de hulpgoederenopslag en distributie
o.l.v. Olga v. Lavieren beter beheersbaar wordt.
Giften aan: ING 5856826 t.n.v. OostEuropa Zending
Hulpfondsen te Rotterdam.

Gebed Medical Relief

- Met Heleen en Piet Arling danken we de Heer voor
een gezegende verkenningsreis die zij maakten
naar Roemenië en Oekraïne. We bidden dat door
Heleens inzet de medische afdeling weer mag
groeien en tot veler zegen zal zijn.
Giften aan: ING 3492 t.n.v. OostEuropa Zending
Christian Care East West Medical Relief te
Rotterdam.

Gebed voor Latijns Amerika

- we danken de Heer voor een gezegende reis
van Herman naar Cuba. Met een klein team en in
samenwerking met Hiske Engels kon hij tal van
christenen daar bemoedigen. - Bid dat hij zijn Cuba
presentatie in veel gemeenten mag tonen want
Cuba heeft veel gebed nodig. - Hiske en Bartha
Engels, onze partners in Venezuela - vragen gebed
om wijsheid. De situatie daar is erg onzeker. Bid
dat een geplande conferentie met zendelingen
uit de buurlanden mag slagen. - John en Jenny
Zeelenberg in Colombia vragen gebed voor meer
voorziening.
Giften aan: ING 366160 t.n.v. OostEuropa Zending/
Vision Latina te Rotterdam.

Correspondentieadres: OEZ/ CCEW,
Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tel: 0180-521966 Fax: 0180-522524
Email: info@oosteuropazending.com
Hulpgoed Info/Ophaaldienst: 0180-522419
of 06 -51581638 (Gerard van Sabben)
Internationale transporten: Nico v. Schelven
OEZ Regio Noord, Stadskanaal, Jaco vd Sterre
Tel.:/Fax: 0599-619716 mob.: 06-54625085

Gebed voor Israël

- Bid voor fam. Ortiz nu de pleger van de bomaanslag, die hun zoon Ami zwaar verwondde, terecht
staat. Teitel die ook enkele Palestijnen vermoordde
toont geen enkel berouw. De rechtszaak verloopt
zeer traag. Ami is er wonder boven wonder lichamelijk zo goed als bovenop en ondergaat nog kleine
hersteloperaties. - Bid dat de agressie van orthodoxe Joden tegen christenen mag stoppen. - Het is
een verademing bevriend te mogen zijn met Eliezer
Braun van Shuva Israel, ook een diepgelovige Jood,
die echter vriendschap zoekt met alle christenen die
Israël steunen en liefhebben. Bid dat zijn wens om
oprichting van Shuva in Duitsland, Zwitserland en
België vervuld mag worden. We danken voor een
eerste meeting in Duitsland waar 120 geïnteresseerden kwamen. - Bid voor Peter Edelenbosch die
na het vertrek van Willy Loor het Israël en Azië op
vrijwillige basis gaat coördineren. Dit naast zijn taak
als veldinspecteur voor het KSP.
Giften aan: ING 112896 t.n.v. OostEuropa Zending/
Israel Support te Rotterdam.

Gebed Verkondiging OostEuropa

- Matthias en Herman bezochten eind februari het
Saronwerk in Codlea. Een 10 jarig contract voor het
beheer van de 56 woonflats, waarvan de opbrengst
aan het zendingswerk ten goede kwam, loopt bijna
ten einde. Er is veel strijd. Bid voor Elisabeth en
Marius die door een zware beproeving gaan. Bid
voor een doorbraak in het werk in Codlea en een
geslaagde Barnabasactie, waaraan Olga, Elisabeth,
Matthias en Elisha deelnemen. - We danken de
Heer voor een gezegende reis naar Albanië met
Jaco. Bidt voor Jaco, Renato en Gerrit die in juli de
Barnabas Actie Albanië leiden. Bid voor financiële
voorziening voor Barnabas, ca. 25.000 Euro zijn
nodig. - We danken de Heer dat Renato, onze Albanese directeur, weer helemaal gezond verklaard
is, nadat een foute niersteenoperatie hem vorig
jaar bijna het leven kostte. - De renovatie van het
zendingshuis Vulcan nadert de voltooiing. Bid dat in
de bij oplevering nodige 20.000 Euro voorzien zal
worden.
Giften aan: ING 2276 t.n.v. OostEuropa Zending
Christian Care East West te Krimpen aan de Lek.

Gebed voor Afrika

- Bid voor Ytzen Lont en Anne Muis die in juli
naar Kenya gaan, en zich in gaan zetten voor de
Koibakurio-School. Bid voor goede begeleiding
ter plekke en voor goede heen- en terugreis. Ezekiël Sitienei vraagt om financiële steun. Hij is
een geloofszendeling. - Bid om financiën voor de
Sudanese studenten op Bijbelscholen in Kenya
(elke maand 1500 Euro nodig). En voor zegen op
hun studies.
Giften aan: ING 928 t.n.v. African Care te
‘s Gravenhage.
OostEuropa Zending/Christian Care East West
is nauw verbonden met:
- Stg. Kinder Sponsor Plan Krimpen aan de IJssel,
tel.: 0180-516380. Giften aan ING 6990377
- Stg. Children’s Relief Krimpen aan de Lek, tel.:
0180-521966. Giften aan ING 3584
OEZ, KSP & Child Relief zijn ANBI erkend.

