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Wat gebeurde er vorige maand
VOORBEREIDING TRANSPORTEN

Woonzorgcentrum d’ Amandelhof in
Capelle aan den IJssel heeft ons rollators en
looprekken geschonken die heel goed gebruikt kunnen worden in het bejaardenhuis
in Shkodër, in het noorden van Albanië.
Een mechanisch ‘hoog-laag bed’ en hospitaal matrassen zijn zeer welkom bij onze
contactpersoon Ligia Macelaru in Timisoara
(Roemenië). We hebben Ligia beloofd om
haar te ondersteunen met hulpgoederen
die ze nodig heeft bij het verzorgen van
zieken en gehandicapten. In de extra
transportkosten die dit met zich meebrengt
(€ 750,-) is nog niet voorzien. Graag uw
bijdrage op NL03INGB0005856826 t.n.v.
St. OostEuropa Zending Hulpfondsen,
Rotterdam, o.v.v. ‘Transport medische
goederen Roemenië, Ligia Macelaru.’

PARKEERPLAATSEN

BEROEPSGERICHTE STAGE
Deze maand hebben leerlingen van het
Gemini College in Lekkerkerk een beroepsgerichte stage afgerond. Op de afdeling
Hulptransporten hebben Thibaut en Bassiron meegeholpen met het laden, lossen
en ophalen van goederen en werkzaamheden verricht in het magazijn. Wij hopen dat
deze stage periode een positieve bijdrage
heeft geleverd aan de keuzes die gemaakt
moeten worden voor een vervolgstudie.
Ook onze tweedehandswinkel ‘De Groene
Weg’ is een geschikte stageplek voor leerlingen. Er wordt praktijkervaring opgedaan
onder deskundige leiding, zoals het ontwikkelen van ideeën voor marketing en het
vervaardigen van reclame folders. Imke
en Jolanda hebben hun creatieve talenten
uitgeleefd op een kastje

HARTELIJK DANK U VOOR UW GEBED, MATERIËLE EN
FINANCIËLE GIFTEN. DOOR UW STEUN MOGEN WIJ ARME
MENSEN TOT HULP ZIJN.

Speciaal voor het aanleveren van kleding
en goederen en voor het toenemend aantal klanten van onze tweedehands winkel
‘De Groene Weg’, zijn er nu parkeerplaatsen gecreëerd.

VRIJWILLIGERS
Hermen brengt isolatiemateriaal aan
op de vliering van het magazijn. Voor
het onderhoud aan ons pand en terrein, magazijnwerkzaamheden, schoonhouden van auto’s, afvoeren van vuil,
zoeken wij medewerkers als Hermen.
Vraag een vrijwilligersformulier aan!
 0180-521966, afdeling Hulpgoederen, Gerard van Sabben.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Albanië 		
Roemenië 		

9 april
12 april

Transport Albanië
Voor het transport naar Albanië hebben we nog stapelbedden nodig. Dit is een
speciaal verzoek van onze contactpersoon Renato Jani. Hij wordt geconfronteerd met
grote problemen in enkele gezinnen die werkelijk niets hebben om hun woonruimte mee
in te richten. Als u stapelbedden ter beschikking heeft, dan horen wij graag van u.
 0180-521966, afdeling Hulpgoederen.

Fietsen gevraagd!
Fietsen zijn altijd en overal gewild. Een
goedkoop vervoermiddel dat voor veel
mensen een uitkomst betekent. Onze
partnerorganisaties in Albanië, Roemenië, Oekraïne en Moldavië vragen
regelmatig naar goede dames- en
herenfietsen. Heeft u mogelijkheid om
een aantal gebruikte, goed functionerende fietsen te schenken, dan halen wij die
graag bij u op! Voor meer informatie:
 0180-521966, afdeling
Hulpgoederen.

Kleding is zeer welkom
Veel organisaties, kerken en commerciële
bedrijven zamelen kleding in voor een
goed doel of met handelsdoeleinden.
Wij merken de laatste tijd dat er minder
aanvoer van kleding is. Toch willen wij u
oproepen om ons uw kleding te gunnen,
omdat het een levensader is voor onze
Hulptransporten. Wilt u zich aanmelden
als depothouder? Wij helpen u op weg
met foldermateriaal.  0180-521966,
afdeling Hulpgoederen.

Kledingdepot – Haarlem
Al meer dan twintig jaar is mevrouw
Leeuwestein druk met het breien van
kleding en dekens voor arme mensen in
Roemenië. Zij is begonnen nadat ze door
omstandigheden niet meer kon deelnemen
aan het arbeidsproces en het verlangen
had om nuttig bezig te zijn. Door haar
enthousiasme heeft ze veel anderen
gestimuleerd om mee te breien. Dit levert
kwalitatief goed handwerk op, gemaakt
door dames van divers pluimage. Tijdens
hun maandelijkse bijeenkomst wordt alles
gekeurd en genoteerd. Degenen die lapjes breien geven deze door zodat anderen er lappendekens van kunnen maken. Meer dan duizend dekens zijn op deze manier al vervaardigd.
Omdat mevrouw Leeuwestein op korte termijn gaat verhuizen, zijn er maatregelen
genomen om andere contactpersonen het werk te laten voortzetten. Via afdeling
Hulptransporten zijn er in de afgelopen jaren veel dozen met gebreide kleding naar
diverse projecten in Roemenië, Albanië, Moldavië en Bulgarije gestuurd.

Niet materieel
maar Geestelijk

In deze maand is er veel aandacht
geweest voor het levensverhaal van
Jezus Christus. Zijn lijden, sterven
en opstanding is op vele manieren vertolkt door zang,
muziek en spel, bijvoorbeeld in ‘De Passion’ in Amersfoort, live uitgezonden op de televisie.
Het sterven van Jezus is gekoppeld aan een door
God ingestelde eis, vele eeuwen eerder opgelegd aan
het volk Israël. Het ging om het offeren van een mannelijk dier (zonder gebreken), als plaatsvervangende
straf voor de zonde. Door dit offer hoefde het volk
deze straf, de dood, niet te dragen. Het bloed van het
offerdier vervulde een belangrijke rol in de vergeving
van de zonde-schuld (zie het bijbelboek Leviticus).
Jezus, Gods Zoon, werd gedood (geofferd) en Hij
nam daarmee de schuld van onze zonden op zich.
Zijn bloed vloeide om ons te verlossen van de schuld
die door onze zonde is opgebouwd.
HEBREEËN 9:28-A (BASIS BIJBEL): “Zo is ook Christus éénmaal gestorven. Hij heeft Zichzelf éénmaal
geofferd om (de straf voor de) ongehoorzaamheid van
de mensen op Zich te nemen.”
Jezus is na zijn kruisdood weer levend geworden.
Dit wordt met Pasen gevierd. Zijn opstanding is het
bewijs dat er na de dood nieuw leven is. Jezus is naar
de hemel gegaan en Hij heeft belooft terug te komen.
HEBREEËN 9:28-B (BASIS BIJBEL): “Als Hij voor de
tweede keer komt, komt Hij niet meer om Zichzelf
voor onze ongehoorzaamheid te offeren. Dan komt
Hij om de mensen die op Hem vertrouwen voor hun
redding, helemaal te bevrijden.”
Tot het moment dat Jezus opnieuw naar deze aarde
komt, is er voor ons gelegenheid om te kiezen. Een
keuze om ons vertrouwen te stellen op Jezus. Om te
aanvaarden dat Hij al onze zonden en schuld heeft
gedragen. Ook de keuze om te geloven dat door Zijn
bloed vergeving geschonken is. Als je Jezus’ komst
verwacht, is er redding van de dood en uitzicht op
eeuwig leven, in Zijn tegenwoordigheid.
Gerard van Sabben
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