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De Groene Weg
De Groene Weg winkel organiseerde samen
met St. Vluchtelingenwerk Krimpenerwaard
weer een ontmoetingsochtend voor vluchtelingen. Met koffie, koek en muziek hebben
we de gasten hartelijk ontvangen. Het was
een sfeervolle ochtend. Tijdens het winkelen
konden de gasten gezellig bijpraten, iets wat
hoorbaar veel gezelligheid opleverde!

Vrijwilligerswerk

De parkeerplaats aan de voorkant van ons
terrein is opnieuw aangelegd en is hiermee
vergroot. Het karwei is nog niet klaar, want
ook de beschoeiing van de aangrenzende
sloot moet worden aangepakt. Er zijn nog
meer klussen die geklaard moeten worden,
zowel binnenshuis als buiten en daarvoor
kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken.
Vraag bij Herman Kesting een formulier aan
voor een zinvolle tijdsbesteding.
Bel  0180-521966.

Wat gebeurde er de vorige maanden
Transport Albanië
gedistribueerd
Het transport van 2 februari jl. is goed aangekomen en de hulpgoederen zijn inmiddels
op plaats van bestemming. Renato Jani laat
weten dat het bejaardenhuis in Shkodër erg
dankbaar is voor het incontinentie materiaal.
De computers kunnen goed worden gebruikt
door studenten. De kleding, huisraad en het
voedsel is tot zegen voor arme gezinnen.

Transporten
Moldavië 15 maart
We zijn dankbaar voor alle mooie en kostbare
goederen die zonder problemen de grens zijn
gepasseerd. Gitaren, matrassen, nieuwe schoenen uit Haarlem, door onze vrijwilligers gesorteerde kleding, gebreide kleding van diverse
breigroepen en particulieren. Er was ook klein
en groot huisraad en speciaal samengestelde
gezinspakketten. Alle goederen zijn inmiddels
getransporteerd naar contactpersonen van het
KinderSponsor Plan. Zij zorgen voor verdere
distributie onder arme gezinnen.

Roemenië 22 maart

Kledingacties

Bij het Ronald McDonald Huis Sophia in
Rotterdam mochten we handdoeken
ophalen. De Hervormde en Gereformeerde
kerk en de Pinkstergemeente in Pernis
hebben gezamenlijk een kledingactie georganiseerd voor projecten in Roemenië. Ook de
kledingactie in Marknesse gaf een heel
goede opbrengst. We zijn blij dat er veel
kleding is verzameld en bedanken iedereen
die hieraan heeft meegewerkt.

De laadruimte in de vrachtwagen werd
volledig benut met voedsel voor een
Baptistenkerk, kleding, dekens en nog veel
meer om te verdelen onder arme gezinnen.
Dit hulptransport is gelost in het plaatsje
Tinca, waarmee we het vertrouwde adres in
Oradea nu definitief achter ons laten. Het
nieuwe depot wordt beheerd door Aurelian
Fodoreanu. Vanaf nu kunnen de geadresseerde goederen in Tinca opgehaald worden.
Er zijn ook mogelijkheden om hulpgoederen
op het eindadres te laten bezorgen.

Zendingsdag 2 juni – Hier moet u bij zijn
Een jaarlijks feestelijke dag, waar God centraal staat
Koffie klaar 9.30u. Aanvang 10.00u
Na het Bijbelwoord wordt u bijgepraat over het zendingswerk
Na een gratis lunch12.30u tot 13.30u worden projecten
toegelicht. 15.30u napraten tot 16.30u
Aanmelden i.v.m. gratis lunch is gewenst  0180-521966

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Roemenië
Oekraïne
Roemenië

15 mei 2018
24 mei 2018
begin juni

Medische goederen voor Lidia Macelaru
Via onze medische afdeling ondersteunen we Ligia Macelaru. Zij zorgt voor
zieke mensen in de buitengebieden van
Timisoara. Ligia bezoekt daar mensen
die leven in armoede en niet naar de
dokter kunnen gaan. Voor dit project
hebben wij nodig: matrassen, dekens,
goede complete rolstoelen, incontinentiemateriaal en vitamines. Deze en
andere goederen kunt u aanmelden via
 0180-521966, Gerard van Sabben.

Uw giften om hulptransporten te bekostigen zijn van harte
welkom op NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa
Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v ‘transport 25999’

Albanië -

gezondheid Renato Jani

In de vorige nieuwsbrief is bekend gemaakt dat er bij
Renato hepatitis C is geconstateerd als gevolg van een
bloedtransfusie in een ziekenhuis in Tirana.
Renato: “Allereerst: hartelijk bedankt voor alle hulpgoederen uit Nederland. Ik ben God dankbaar dat ik
ondanks mijn zwakke gezondheid in staat ben arme
mensen in mijn land te helpen”.
Wij willen Renato graag helpen de kostbare medicijnkuur te kunnen bekostigen. Hij is heel dankbaar voor uw steun en gebed.
Renato: “Na drie maanden geven de testen aan dat de medicijnen goed aanslaan. Ik voel
mij gelukkig goed, maar heb nu een groot financieel probleem. Als u mij wilt blijven ondersteunen ben ik u zeer dankbaar”.
Wilt u Renato helpen? U kunt een gift overmaken op NL03 INGB 0005 8568 26
t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam o.v.v. ‘ Renato Jani’.
Voor meer informatie:  0180-521966, Matthias van der Weide.

Nieuwe medewerker gevraagd
Op de afdeling Hulpgoederen verricht Gerard
de coördinerende werkzaamheden. Op de
Zendingsdag van 2 juni neemt hij afscheid en
gaat hij met pensioen. Gerard wil graag zijn
kennis overdragen aan nieuwe medewerkers.
Wij zoeken iemand met een positief christelijke levensstijl. Verder zijn goede contactuele
eigenschappen belangrijk en het leiding
kunnen geven aan vrijwilligers met diverse
culturele achtergrond. Je moet de handen uit
de mouwen willen steken en ruimtelijk inzicht
hebben. Redelijke kennis van de Engelse taal
en van Word en Excel is gewenst.
Bel Gerard voor meer informatie,  0180-521966. Een volledige functiebeschrijving is op
aanvraag beschikbaar.

Niet materieel maar geestelijk
Kan en mag je kiezen zonder
dat er gevolgen zijn? De
Bijbel geeft heel duidelijk aan
dat er verband is tussen een
gemaakte keuze en het gevolg
ervan.
Adam en Eva, de eerste
mensen, hadden vrijheid om te kiezen. Het
gevolg van hun verkeerde keuze was dat ze
uit het paradijs weg moesten en er vergankelijkheid en dood in de schepping kwam.
Toen het volk Israël het beloofde land betrad,
was God heel duidelijk over de gevolgen hun
keuzes als zij in het land woonden. Het stond
in verband met Zijn zegen, maar ook met
Zijn vloek (Deuteronomium 30:15-20).
Vandaag de dag spreekt God tegen u en mij.
Om het óns ‘beloofde land’ binnen te gaan
is onze keuze belangrijk. Omdat God wil dat
ieder mens Zijn beloofde land binnenkomt,
zond Hij Zijn Zoon, die, door te sterven
aan het kruis, de prijs betaalde voor onze
misstappen, verkeerd denken en handelen.
Daarna stond Jezus op uit de dood, hetgeen
we met Pasen hebben gevierd.
Nu gaat Jezus ons voor naar het beloofde
land, een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, een nieuw Jeruzalem. Kiezen voor
Jezus heeft de mooiste gevolgen.
Openbaringen 21:3-5 (Basis Bijbel): Dit is de
plaats waar God voortaan bij de mensen zal
wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf
zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal
alle tranen van hun ogen afvegen. En de
dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog
verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want
de eerste dingen zijn voorbij. En Hij die op
de troon zit, zei: “Ik maak alles nieuw!”
Gerard van Sabben
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