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Wat gebeurde er in januari 2014
Nieuwjaarsreceptie – Een dag vol

goede momenten. Het ochtendprogramma
met samenzang, impressies van 2013, een
spreekbeurt van Dirk van Genderen met als
thema ‘Leef de tijd die u nog rest naar Gods
wil’ (n.a.v. 1 Petrus 4:2). Tijdens het middagprogramma hebben verschillende afdelingen van CCEW/OEZ zich gepresenteerd. De
aanwezigheid van de gasten heeft ons zeer
goed gedaan.

Transport Roemenië – 17 januari

Dankzij schenkers van goederen en de hulp van vrijwilligers was dit transport
mogelijk. De hulpgoederen zijn verzameld, ingepakt en geladen om tot zegen te
zijn voor arme gezinnen. Onze medewerkers in Casa Lumina (Huis van Licht) in
Oradea zorgen voor de distributie.

Transport Moldavië – 31 januari
De Groene Weg - onze tweede hands
winkel is ontdaan van de kerstsfeer en heeft
nu een winterse uitstraling. De reacties zijn
bemoedigend, de bedrijvigheid neemt toe, er
zijn weer vrijwilligers aan het team toegevoegd
en de omzet stijgt. De herindeling van kantoor
en winkel is in volle gang.
Dit transport is gesponsord door de Jumbo-supermarkt in Den Burg (Texel). Via
een ‘kassa-bonnen actie’ is er voedsel en geld verzameld. Mevrouw Van der
Vis, de drijvende kracht achter dit project, heeft hulpgoederen verzameld om
de truck mee te vullen. Vanuit ons magazijn in Krimpen ad Lek is er ook 30 m3
geselecteerde hulpgoederen meegegaan, die uitgedeeld gaan worden tijdens een
bemoedigingsreis in april.

Internationale conferentie - in de
Hulp uit Roemenië - Elizabeth Eiken-

boom uit Codlea en Marcella Burzo uit ClujNapoca hebben enkele weken administratief
werk verricht bij Kinder Sponsor Plan (KSP).
Het was een aangename verrassing om deze
collega’s, die normaal in Roemenië werkzaam
zijn, in ons midden te hebben.

Duitse stad Kniebis vindt ieder jaar onze
internationale conferentie plaats, een mooi
moment voor ons en onze medewerkers
uit het buitenland om elkaar te ontmoeten.
Tegen gunstige verblijfsvoorwaarden werden
wij in de gelegenheid gesteld met elkaar te
evalueren en vooruit te zien op wat er dit
jaar gedaan moet worden. Door noodzakelijke bezuinigingen is het aantal deelnemers
wel fors minder geweest.

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. Wegens sluiting van een bestaand depot zijn wij zeer geïnteresseerd
in een nieuw depot in de provincie Zeeland, omgeving van Goes. Meldt u aan bij de afdeling
Hulpgoederen,  0180-521966.

Wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten

Roemenië:
11 februari
Albanië:		
eind februari
Als u kleding wilt meesturen om arme gezinnen te helpen of 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, afdeling Hulpgoederen.

Bemoedigingsreis Moldavië – april

Er zijn nog plaatsen beschikbaar en u kunt
mee op reis naar het mooie land Moldavië.
Dit is een vliegreis naar hoofdstad Chisinau,
van waaruit met de auto naar diverse plaatsen op bezoek wordt gegaan bij gezinnen
die gesponsord worden door Kinder Sponsor Plan. Tijdens die bezoeken worden goederen uitgedeeld die al in januari met de
vrachtwagen door ons zijn getransporteerd.
De reissom bedraagt ca. € 785,-. Voor vragen en aanmeldingen:  0180-521966.
Reisleider is Gerard van Sabben.

Incontinentiemateriaal - Een grote
hoeveelheid incontinentiemateriaal is ons
aangeboden door Mediq Medeco B.V. In
Oost-Europa is te weinig beschikking over
dit materiaal omdat het daar alleen tegen
hoge prijzen verkrijgbaar is. Het materiaal wordt nu in gedeeltes verstuurd naar
onze partnerorganisaties in Roemenië,
Moldavië, Albanië en Oekraïne. Het
transport kost gemiddeld € 55/m3. Als
u een gedeelte transportkosten voor uw
rekening wilt nemen dan steunt u een
geweldig doel. Vermeldt a.u.b. bij uw gift
‘Incontinentiemateriaal, proj.nr. 25999’.
Kennismaken met vrijwilligers – Shamon Jacub
Hoe lang werk je hier en wat doe je precies?
Ik werk hier vanaf 2001 en doe vooral magazijnwerk, de logistiek
van goederen en het inladen van de transporten. Soms ga ik mee
kleding en goederen ophalen in Nederland.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Via onze kerk, de ‘Schuilplaats’. Wij hadden geen goede plek om te
wonen en door hen zijn we hier bij OostEuropa Zending terechtgekomen. Wij, mijn vrouw
en drie kinderen, hebben ook een aantal jaren hier bij het kantoorpand in het woonhuis
gewoond.
Wat vind je leuk aan het werk bij een hulporganisatie als OEZ / CCEW?
Ik zie dit werk als dienst aan God en vind het mooi om respectvol op te treden naar
iedereen die hier komt om kleding te brengen, onze winkel bezoekt of zomaar voor een
kop koffie. Ook voor mijn taalontwikkeling (ik kom uit Syrië) is het goed om hier met veel
Nederlandstaligen te werken.
Ben je zelf ooit in een Oost-Europees land op bezoek geweest?
Nee, dat niet. Ik zou het wel leuk vinden om eens met een groep mensen naar zo’n land
te gaan.
Hoe zie jij OEZ / CCEW in de toekomst?
Hmm, moeilijke vraag. Ik hoop dat OEZ ooit nog eens kan gaan werken in bijvoorbeeld
mijn vaderland, Syrië, of in Irak. Maar de situatie is heel onzeker in die landen en ik weet
niet hoe dit zal gaan in de toekomst.

Niet materieel
maar Geestelijk
Aan het begin van het nieuwe
jaar is het goed om uit te
kijken naar de vele mogelijkheden die voor ons liggen. Tussen alle
mogelijkheden en onmogelijkheden, zekerheden en onzekerheden, is de Bijbel en de geest
van God een houvast om niet te verdwalen in
menselijke zorgen die zich kunnen voordoen.
God roept ons op om het ‘oude zuurdesem’
weg te doen. Oud zuurdesem vertegenwoordigt de dingen in ons leven die volgens de
geest van God niet aanwezig horen te zijn.
Handelingen, gesprekken en gedachten die
slechte vruchten voortbrengen, niet tot zegen
zijn en jezelf én anderen schade toebrengen.
God vraagt van ons om zuiver te zijn, een
‘nieuw deeg zonder gist’ te zijn en om gekneed te worden naar Zijn wil. Deze maatstaf
is niet onmogelijk en niet te hoog gegrepen,
omdat God ons hiervoor de mogelijkheid
heeft gegeven door Zijn Zoon Jezus te offeren
als verzoening voor de zonde van ieder mens.
Dit offer opende voor ons de weg tot God. Hij
helpt ons om Zijn doel met ons te bereiken.
“Doe de oude desem weg en wees als nieuw
deeg. U bent immers als ongedesemd brood
omdat ons paaslam, Christus, is geslacht.”
(1 Korintiërs 5:7)
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