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wat gebeurde er vorige maand
In memoriam

In de gezegende leeftijd
van 87 jaar is
Jannigje Groeneweg–
van Genderen overleden. Zij was een
hardwerkende vrouw,
die naast haar gezin
oog had voor mensen
in haar omgeving. Op
straat, in winkels, bij
zieken, bij voorgangers, evangelisten, gebedsgroepen en Bijbelstudie groepen. Ook bij OostEuropa Zending was ze ondanks haar kleine
postuur een markante persoonlijkheid waar je
niet omheen kon. Onze tweedehands winkel
draagt haar naam. Het ging haar maar om één
ding: mensen in contact laten komen met de
levende God. De liederen die mw. Groeneweg
had genoteerd om tijdens haar begrafenis te
zingen, zijn een getuigenis van Gods liefde in
haar leven. Die liefde heeft ze rijkelijk uitgedeeld aan een ieder waarmee ze in contact
kwam. Het laatste half jaar van haar leven was
moeilijk omdat lichamelijke problemen haar
hinderden in haar functioneren. Maar ook dit
heeft haar getuigenis niet verzwakt. Wij zijn
dankbaar dat mw. Groeneweg onder ons was.
Wij wensen de naaste familieleden veel sterkte
toe met dit verlies.

Stageperiode

Daphne van der Ham,
studente aan het Driestar
College in Gouda, deed
hier haar maatschappelijke
stage. Verrassend was het
dat de oma van Daphne in
dezelfde week kwam om
vrijwilligers werk te verrichten. Zonder het van
elkaar te weten hadden ze interesse om hun
tijd en energie te investeren in het werk van
OostEuropa Zending. Wij wensen Daphne een
goede toekomst en veel studieplezier toe en
haar oma veel werkplezier.

Transporten Roemenië

5 juli De lading van dit

transport bevatte veel voedsel
dat door dhr. Klaver is verzameld via supermarkten. Tijdens
zijn aanwezigheid in Roemenië
zal het worden uitgedeeld aan
hulpbehoevende gezinnen. Voor
verdeling onder arme gezinnen
is er verder geladen: huisraad,
dekens, kleding, voedsel, bedden, speelgoed enz. Voor de
verdeling van de goederen (en
dat is een hele klus), staat ons
team van Casa Lumina (Huis
van Licht) paraat.

23 juli Deze vrachtwagen

is geladen met een buitentemperatuur van 27 graden. Grote
waardering voor de vrijwilligers
die deze zware klus hebben
geklaard. De lading bestond uit
kleding die verzameld is via onze
kledingdepots en mensen die het
afgeven bij ons zendingscentrum.
Een zigeunergemeenschap in
Tirgu Mures ontvangt de truck en
helpt hier vele gezinnen mee.

Wegwijzer de Groene Weg – Om de
verschillende afdelingen van onze winkel duidelijk
aan te geven zijn we gestart met bewegwijzering.
We zijn dankbaar met de hulp van vrijwilligers en
hopen na de zomervakantie te starten met openstelling op zaterdag. Zie ook onze oproep voor
vrijwilligers.

Onze aanhangwagen - gaat weer op reis. Jan van
Kledingdepothouders gevraagd!

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het kledingdepot houderschap. Als u een voldoende
grote, droge ruimte ter beschikking heeft en de
mogelijkheid om kleding te ontvangen (op de
door u aangegeven tijden), dan gaan we graag
met u in gesprek. Wij helpen u met geschikt
reclame-materiaal om meer bekendheid te
geven. Speciaal zijn we geïnteresseerd naar een
nieuw depot in de omgeving van Goes wegens
beëindiging van het huidige plaatselijke kledingdepot. Meer informatie: 0180-521966.

der Klis staat startklaar om naar Bulgarije af te reizen.
Zijn vrouw haalt hij in Burgas bij het vliegveld op. Een
strak schema is uitgewerkt om in Burgas en omstreken
Bijbelstudies te houden bij vrouwengroepen. Kleding,
voedsel en verzorgingsproducten worden uitgedeeld.
Lees meer over dit mooie werk via
www.stichtingtrudbulgarije.nl

Ook deze Nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur ons dan uw email
adres. Wij zorgen dat u de Nieuwsbrief maandelijks per email ontvangt.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Roemenië
Moldavië		

5 augustus
medio - einde september

Goed, gaaf, schoon en compleet

- moeten goederen zijn om deze te kunnen verzenden t.b.v. arme gezinnen. Als u goederen heeft voor
verkoop in onze kleding- en spullen winkel t.b.v. kosten transport en projecten, neem dan contact met ons
op om een afspraak te maken.  0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Transport en bemoedigingsreis Moldavië

- Graag willen we in de maand september, voorafgaand aan de reis
naar Moldavië (gepland voor eind oktober), een hulpgoederen transport naar Moldavië organiseren. Omdat tijdens onze eerdere bezoeken bleek dat het moeilijk is om aan muziekinstrumenten
te komen, vragen wij u om uw oude instrument een tweede leven te
gunnen in Moldavië. Voor meer informatie: Gerard van Sabben,
 0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).
Tijdens onze bezoeken worden we geconfronteerd met ziekte, achterstallig onderhoud van huizen (bijv.
kapotte daken), schulden enz. We willen graag de nood verlichten bij de mensen die we gaan bezoeken.
Helpt u mee? NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. “noodhulp
Moldavië-reis okt.2014”.

Vrijwilligers gevraagd
De Groene Weg winkel op zaterdag

- Wij zoeken 10 vrijwilligers die op zaterdag van 10u tot 13 u of van
12.30 u tot 15.30 u willen werken. Voor meer informatie en aanmelding: Angeline Draese,  0180-521966.

Niet materieel
maar Geestelijk
De naam van onze tweedehands
winkel “De Groene Weg” is
vernoemd naar mevrouw, zuster,
Groeneweg. Voor mij is dit waardevol omdat de nagedachtenis aan mw. Groeneweg dagelijks aanwezig
blijft in de naam van onze winkel. Mw. Groeneweg
inspireerde anderen om het goede te doen. Met weinig
geld probeerde ze mensen te ondersteunen. Raad en
daad gingen bij haar hand in hand. Door haar werden
relatieproblemen hersteld, verslaafden ontvingen
kracht, zieken werden genezen en vastgelopen mensen vonden hoop en uitkomst. Mw. Groeneweg vond
en zocht een antwoord vanuit de Bijbel; Jezus had altijd de hoofdrol bij de oplossing van ieder probleem. Hij
leert het volgende in Mattheus 11:28-30 (dit was haar
lievelingstekst die gelezen is tijdens de begrafenis):

“Komt herwaarts (hierheen) tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op
u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig
van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want
Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.”
Als mensen deze uitnodiging van Jezus aannemen,
dan leert Hij je wie je bent, wie wij zijn en wie Hij is.
Dan worden onze zorgen lichter en kunnen we de
druk van het leven beter aan omdat Jezus ons kent
en draagt. Onze ziel krijgt rust omdat Jezus onze
schuilplaats en verlosser is.

Onderhoud

Er is werk genoeg voor vrijwilligers om het pand, het terrein en de
auto’s in goede staat te houden. Een noodzakelijkheid waar de
vaste medewerkers niet aan toekomen. Neem contact met ons op
om een afspraak te maken. Gerard van Sabben  0180-521966
(optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Kennismaken met vrijwilligers – Ioana Şerban
Hoe lang werk je hier en wat zijn je werkzaamheden?
Ik werk eigenlijk in Roemenië, bij Casa Lumina (onze partner-red.) in Oradea. Dat
doe ik al elf jaar. Nu ben ik voor drie weken hier en maak hier schoon en help kleding
uitzoeken. Ook heb ik meegeholpen een vrachtwagen met kleding met bestemming
Roemenië in te laden.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik heb zelf gevraagd of ik hier een tijdje kon komen helpen. Dat is de reden geweest dat ik nu hier ben. We
hebben directe contacten met CCEW in Nederland, dus dat was niet zo moeilijk te regelen.
Wat vind je leuk aan het werk bij een hulporganisatie als OEZ / CCEW?
De onderlinge eenheid als christenen onder elkaar, maar ook de eenheid tussen Nederlanders en Roemenen. Ik merk dat er aandacht is voor de noden van de armen in ons land – Roemenië. Ik het fijn als het
gebouw schoon en netjes is. Verder leer ik hier veel, waaronder fietsen! Ik merk ook dat ik hier de Bijbel
meer lees.
Ben je zelf ooit in een ander Oost-Europees land op bezoek geweest?
Ik kom natuurlijk uit Roemenië, maar ik ben nooit in een andere Oost-Europees land geweest. Een paar
jaar geleden was ik in Duitsland voor de internationale conferentie van OEZ.
Hoe denk je over Casa Lumina als het gaat over de toekomst?
Ik vind het heel belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het onderwijs en opleiding van onze kinderen (in Roemenië), zodat zij betere kansen kunnen krijgen dan hun ouders. Ik zelf voel mij helemaal op
mijn plek bij Casa Lumina (Huis van Licht). Ik hoop er nog lang te blijven.

Hartelijk dank voor uw steun en gebeden in de afgelopen periode.
Wij wensen u een fijne vakantie!

Opening van de “De Groene
Weg” door mw. Groeneweg op 11 mei 2013

Colofon
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