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wat gebeurde er vorige maand
GIFT KRINGLOOPWINKEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Vier organisaties waren uitgenodigd om een geldbedrag
in ontvangst nemen. Onze aanvraag om een transport
naar Moldavië te bekostigen werd bij deze gehonoreerd.
Het was gezellig en goed om te horen dat er door
aanwezige organisaties goed werk wordt verricht. Via het
bestuur van Kringloop Krimpen aan den IJssel werd ons
een cheque van € 2.600,- overhandigd, waar we heel blij
mee zijn.

TRANSPORTEN
ALBANIË - 23 MAART De hulpgoederen zijn

afgegeven bij St. Hoop voor Albanië en zullen
rond 20 april aankomen in Shködor, een plaats
in het noorden van Albanië. Renato Jani, onze
contactpersoon in Tirana, kijkt uit naar dat moment. Dan kan hij naast de financiële bijdrage
ook materiële hulp bieden aan gezinnen als hij bij
hen bezoekt als vertegenwoordiger van het Kinder
Sponsor Plan (KSP). De kleding, matrassen, incontinentie materiaal, voedsel, pennen en papier
hadden een volume van 8m3 en het transport
kostte € 600,-

ROEMENIË - 24 MAART Goed voorbereid

BEMOEDIGINGSREIS
Roemenië - 20-28 maart

Een team van 5 personen heeft o.l.v. Herman Kesting
arme gezinnen bezocht en onze contactpersonen in
Roemenië bemoedigd. Deze contactpersonen hebben
moeilijk werk omdat bij veel gezinnen de problemen groter zijn dan dat er oplossingen geboden kunnen worden.
De Renault-bus was afgeladen met hulpgoederen uit het
magazijn. De bezoeken werden zeer gewaardeerd.

BLIJ EN GELUKKIG

50 jaar zijn Kees en Atie Slings met elkaar getrouwd. In
1997 kwam Kees bij OostEuropa Zending als vrijwilliger
voor het ophalen van goederen en hielp hij mee met het
laden van vrachtwagens. Kees is nu al vele jaren actief
bij St. Kinder Sponsor Plan (KSP). Wij wensen Kees en
zijn vrouw nog veel gezegende en gezonde jaren toe.

en vol goede moed begonnen we aan de grote
klus: 95m3 hulpgoederen moesten in de vrachtwagen. Met vrijwilligers uit Irak, Syrië, de Dominicaanse Republiek en Kongo en, niet te vergeten,
drie Nederlanders. Het laden kostte extra tijd
omdat de afscherming van de zijkant van de truck
niet stevig genoeg was. Onze medewerkers in
Oradea staan paraat om de goederen in ontvangst te nemen en dragen zorg voor de verdeling
aan arme gezinnen.

VRIJWILLIGERSFEEST 27 MAART
De bedoeling was om alle vrijwilligers hartelijk te
bedanken voor hun inzet betreffende werkzaamheden op alle terreinen van de organisatie. Na het
welkomstwoord, samenzang en gebed hebben we
gezellig gegeten.
Het eten werd verzorgd door vrijwilligers o.l.v.
Roneela (uit Pakistan).Tijdens en na het eten werden er diverse presentaties gegeven. De saamhorigheid was groot, de sfeer vrolijk en het doel van dit
samenzijn geslaagd. Wij willen ook u, die niet aanwezig kon zijn, hartelijk bedanken voor uw inzet.

Kleding depots – zeer belangrijk

De tijd dat men geld gaat geven voor tweedehands
kleding komt steeds dichterbij. Particulieren, tweedehands winkels, goede doelen acties, handelaren
en gemeentelijke instellingen met kledingcontainers
doen in toenemende mate hun best om kleding
te verzamelen. Voor ons is kleding heel belangrijk.
1. Om te schenken aan arme gezinnen, 2. om te
verkopen in onze tweedehands winkel ”De Groene
Weg” t.b.v. projecten en 3. om de kosten hulptransporten te kunnen betalen. Daarom vragen wij
uw speciale aandacht en hopen dat u ons uw kleding gunt. Als u voor ons kleding wilt verzamelen dan stellen wij dat zeer op prijs en willen we graag met u in contact komen. Meld u aan:
 0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Zendingsdag zaterdag 30 mei 2015 *** 10.00u - 15.30u Van harte uitgenodigd
Koffie klaar om 9.45u *** Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek *** meld u aan!

wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

Oekraïne: 7 April 		

Roemenië: 28 April

Alarmbericht – Oekraïne
Peter Gabor, onze contactpersoon in Beregowo – Oekraïne
meldt: “De vraag naar hulpgoederen wordt steeds groter. Er is dringend
behoefte aan: waspoeder, voedsel, verzorgingsproducten, bedden, dekens,
matrassen, kleding, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, rolstoelen,
huisraad, meubelen enz.” Naast materiële hulp vragen wij ook uw hulp om het
bedrag van € 3.000,- voor transport, opslag en distributie bijeen te brengen.
Uw bijdrage is welkom via IBAN NL03INGB0005856826
t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Transport Oekraïne april 2015’.

Gezinsbezoek Moldavië: familie Halicov

Niet materieel,
maar Geestelijk
Het Paasfeest wordt gevierd
omdat Jezus Christus uit de
dood is opgestaan. Dit feit is
een grote en waardevolle gebeurtenis in de
wereldgeschiedenis. Vanaf Jezus’ opstanding
bestaat er een nieuw verbond tussen God en
mensen.
Om bij God te kunnen komen moesten volgens het oude verbond (in de Oud- Testamentische tijd) vele offers worden gebracht. In het
nieuwe verbond moet men geloven dat Jezus
door zijn kruisdood het offer is, in de plaats
van de offers van het eerste verbond.
Het geweldige van het nieuwe verbond is dat,
door het offer van Jezus te aanvaarden, er
leven is na de dood (zie 1 Korintiërs 15:5055). Ons vergankelijke lichaam zal veranderd
worden in een onvergankelijk lichaam, van
een aards in een hemels lichaam.
Ook al is deze werkelijkheid niet te begrijpen
en gaat het ons menselijk verstand te boven,
het past wel in Gods plan.
1 Timotheus 2:3-6 “Dit is goed en aangenaam
voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen
behouden worden en tot erkentenis der waarheid
komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor
allen.”
Het Paasfeest is voor hen die in Jezus geloven:
het feest der feesten. Van God is het Zijn
bewijs van liefde voor ons.
Johannes 3:16 “Want God had de wereld zo
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft”.
Gerard van Sabben

Colofon
Al meer dan 10 jaar bezoeken wij dit gezin met 10 kinderen. Aan het huis moest destijds
veel worden gedaan. De grootste wens was dat er goede slaapplaatsen voor de jongens
en meisjes zouden komen. Ondanks gebrek aan materieel stond de ontwikkeling van
de kinderen voorop. Hun inmiddels 20- jarige zoon is nu bezig om een kerk te stichten.
Zichtbaar is de vooruitgang in en rond de woning. Het gezin bezit 1,4 ha grond die er
zeer goed bij ligt. Netjes gestructureerd en geschikt om zaden vroeg in het jaar te laten
ontkiemen, door middel van plastic rolkassen. Vader toont initiatief en maakt afspraken
met mensen die zelf niet hun land kunnen bewerken vanwege ouderdom of ziekte. Hij
bewerkt hun grond tegen vergoeding van een deel van de opbrengsten.
Tijdens ons bezoek kregen we een maaltijd aangeboden bestaande uit zelfgemaakte salades
en vruchtendrank. Vader en moeder vertellen dat dankzij de financiële en materiële hulp
uit Nederland de kinderen goed gekleed zijn en naar school kunnen gaan. “Door de extra
giften konden we iedere keer iets afwerken in ons huis en hebben we een stenen schuur
gebouwd voor onze koe”. Wij en de sponsors worden hartelijk bedankt voor alle ondersteuning. Ondanks alle verbeteringen blijft ondersteuning zeer wenselijk. Er moet nog
steeds heel wat aan het huis verbeterd worden en de kinderen moeten de gelegenheid
krijgen om via studie een goede toekomst te kunnen opbouwen.

Hartelijk bedankt voor uw financiële bijdragen.
Met uw hulp kan ons werk voortgang vinden. U bent veel arme mensen tot steun.
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