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wat gebeurde er vorige maand
VLUCHTELINGENWERK

Op initiatief van mevr. Wiesje Littel hebben 20 dames
een aangename ochtend gehad in de kantine van ons
zendingscentrum. Al vele jaren is Wiesje betrokken bij
huisvesting en inburgering van immigranten. Voor veel
immigranten is het wachten op een uitspraak om in
Nederland te mogen blijven zenuwslopend. Het is nodig,
zegt Wiesje, dat de dames een doel hebben en een
aanspreekpunt om de dagelijkse dingen met elkaar te
delen. “We moeten er voor zorgen dat deze mensen niet
in een isolement komen. Wat fijn dat we deze ochtend zo
gastvrij door jullie ontvangen zijn.”

TRANSPORT ROEMENIË 23 FEBRUARI
Onze vaste vervoerder was in het weekend aangekomen en stond met zijn truck op ons voorterrein.
Toen deze maandag-ochtend verplaatst moest
worden om te kunnen gaan laden, bleek de rem
vast te zitten. Er moest flink worden gesleuteld.
Uiteindelijk kon de volle vrachtwagen om ca.
16u ons terrein verlaten om op weg te gaan naar
Roemenië. Onze medewerkers in Oradea stonden
twee dagen later klaar om de lading in ontvangst
te nemen. Met deze lading zullen weer veel arme
mensen geholpen kunnen worden.

KLEDINGACTIE IN MARKNESSE

Op 10 februari heeft in Marknesse weer de jaarlijkse kledingactie plaatsgevonden, inmiddels een traditie van vele
jaren en nog steeds met veel enthousiasme door Greetje
Jensma georganiseerd. Zij is de stimulerende kracht bij
deze actie. De kleding wordt aangeleverd bij de PKNkerk in Marknesse, waarna een team van 20 mensen de
kleding sorteert in de door ons geleverde dozen. De dozen kleding hebben via ons transport Roemenië van 23
februari hun weg al gevonden naar Oradea, Roemenië.
Hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

Vrijwilligers gevraagd!
voor één of meer dagdelen per week

Administratief, onderhoud gebouw,
magazijn, De Groene Weg Winkel
www.degroenewegkringloop.nl

Vrijwilligersavond vrijdag 27 maart *** 16.00u – 21.00u
heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op
 06-5388 3103

ELISHA IN NEDERLAND

Na een periode van drie maanden
afwezigheid is het fijn om Elisha
Samuel weer te zien. Het leven
van Elisha, geboren in Pakistan,
is turbulent. Na het opzetten van
christelijk onderwijs (op dit moment
346 kinderen), twee kerken en onderwijs voor vrouwen in Pakistan (w.o. een naaischool),
is Elisha nu ook betrokken bij nieuw opgerichte kerken
in Roemenië en Hongarije. Zijn gezondheid is zichtbaar
minder goed. Vele uren gaan voorbij om vier keer per
dag zijn nieren te spoelen. Energie, ogen en concentratie
lijden daar onder. Ondanks dat is zijn inzet om lopende
projecten te laten doorgaan niet verminderd. Uw gebed
en hulp is onmisbaar. Voor meer informatie over Elisha,
zie de website: www.asiancare.nl/broedersamuel.

AUREL TERUG UIT ROEMENIË
Op 12 februari was het dan zover: Aurel,
onze Roemeense medewerker, arriveerde
op ons zendingcentrum met een nieuw
gebit (zie Nieuws Hulptransporten januari
2015). Tijdens zijn verblijf in Oradea is het
dak van zijn woning in Krimpen aan de
Lek eraf gewaaid door hevige storm. Voor
Aurel is er nu een tijdelijk onderkomen
gerealiseerd naast de onbewoonbaar verklaarde bungalow. Als u kunt helpen om
de bungalow weer bewoonbaar te maken
voor gasten, medewerkers en vluchtelingen, dan kunt u informatie krijgen via dhr.
M. van der Weide,  06-53883103.

Zendingsdag zat. 30 mei 2015 *** 10.00u - 15.30u
Van harte uitgenodigd *** koffie klaar om 9.45u *** meld u aan!

wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten
Albanië		
		

23 Maart - Vervoerder
St. Hoop voor Albanië

Het is niet gelukt om hulpgoederen naar
Albanië te zenden vóór de bemoedigingsreis
Albanië (21-28 feb). Dit uitstel betekent géén
Roemenië
24 Maart
afstel. De voorbereidingen zijn nog steeds
gaande om Renato Jani en zijn medewerkers
Oekraïne
7 April
in Albanië te voorzien van hulpgoederen
om te helpen de nood te verlichten. De transportkosten van deze zending (6m3) bedragen
€ 450,-. Als u wilt helpen de transportkosten te betalen dan steunt u een zeer goed project.
Bijdragen op IBAN NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Transport Albanië 2015’.

Hulpgoederen Hoe? Goed, gaaf, schoon en compleet
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).

Gezinsbezoek in Moldavië: familie Pirvu

Niet materieel
maar Geestelijk
Vandaag de dag zijn veel mensen
bewust bezig met hun levensstijl.
Eten, drinken, lichamelijke oefening
en gewoontes worden aangepast om zich zo goed mogelijk te voelen in een gezond en mooi lichaam.
Veel Christenen zijn in deze tijd, de zgn. 40-dagen
tijd, bezig met vasten en bidden. Deze periode heeft
betrekking op de arrestatie van Jezus Christus, Zijn
gevangenneming, beschuldiging en marteling zonder
geldige reden en Zijn dood aan een kruis. Daarna is
Jezus door God, zijn Vader, opgewekt tot leven. Het
startpunt van deze vasten periode begint voor veel
mensen op Aswoensdag (na carnaval) en eindigt op
Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen.
Het vasten kan op verschillende manieren uitgevoerd
(beleefd) worden en heeft als doel de bewustwording
van God in je persoonlijke leven. Door tijd te nemen
(om bijv. te bidden of te lezen in de bijbel) en je open
te stellen voor Jezus Christus, komt je ziel tot rust.
Dan kan God tot je spreken door Zijn geest en door
Zijn woord (de bijbel).
(2 Korintiërs 4:6) Want God, Die gezegd heeft, dat het
licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting
der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Jezus Christus.
Kennis die leert dat Jezus is opgewekt tot eeuwig leven en die ook hen zal opwekken die dat geloven leert
je ook wie je werkelijk bent en wie je mag zijn.
(Romeinen 10:8-9) Namelijk, indien gij met uw mond
zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo
zult gij zalig worden.
Natuurlijk is het fijn om een gezond lichaam te hebben
en in goede conditie te zijn. Maar ook is het van eeuwig- levensbelang dat ons innerlijke mens in harmonie
leeft met Jezus die eeuwig leven heeft bewerkt.
Gerard van Sabben

Colofon
Met onze contactpersoon Luda Nedeoglo bezoeken we een moeder met drie kinderen.
De dames zijn opvallend klein. De woning is een appartement in een flat die in goede
staat verkeert. Het is beschikbaar gesteld voor één jaar. Na die periode komt de eigenaar
terug uit het buitenland en wil er dan weer gaan wonen. Het gezin heeft geen vader en er
is geen inkomen. Moeder kan niet werken omdat twee van haar kinderen constante zorg
nodig hebben i.v.m. hun handicap . Dochter Mihaela heeft epilepsie en kan niet praten.
Moeder vertelt: “Haar spieren verstijven zich dan en dit gaat gepaard met heel veel pijn.
Een paar dagen geleden gebeurde dit weer en was een ziekenhuis bezoek noodzakelijk.”
Moeder heeft zelf ook last van epilepsie. Mihaela zal volgens de doktoren niet oud worden, omdat zij ook een vorm van kanker heeft.
De zoon van 11 jaar oud is gelukkig gezond en gaat naar school. De zorg dat ze moeten
verhuizen is groot. Omdat het gezin geen inkomen heeft, is er weinig hoop dat er iemand
is die een woning voor hen (te huur) heeft. De kosten voor medische zorg drukken zwaar
op dit gezin. Er is geen geld om de woning te verwarmen. Wat we aantreffen bij ons
bezoek is huisraad, bedden, dekens en kastjes die via ons transport van oktober 2014 hier
zijn afgeleverd. Wij worden hartelijk bedankt en door onze financiële steun kan dit gezin
weer even ademhalen. Structurele steun wordt gegeven door de kerk en onze contactpersoon. Extra financiële hulp is nodig voor voedsel, huisvesting, medische zorg en verwarming. Giften t.b.v. dit gezin kunt u overmaken op IBAN NL03INGB0005856826 t.n.v.
St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. “gezinshulp Moldavië fam.
Pirvu”
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