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De Groene Weg - winterfair
De vrijwilligers van De Groene Weg hebben op 25 november een zeer succesvolle
winterfair gehouden. De hele dag was het
meer dan gezellig druk! Er was in de regio
flink reclame gemaakt voor deze dag en de
winkel blijft de komende weken gewoon in
winterse sferen. Er zijn weer veel kerstartikelen te koop. Het team vrijwilligers werkt
goed samen en de opbrengst van de winkel
groeit gestaag. Om verder te groeien zijn er
meer vrijwilligers nodig. Voor meer informatie hier over: Letty Reijm (aanwezig op
maandag en woensdag),  0180-521966.
bekijk hier het filmpje van
De Groene Weg winterfair 2017

Kledingacties in november

Hoflaankerk in Rotterdam, Nieuwe Westerkerk in Capelle aan den IJssel, Regenboogkerk in Amsterdam, Deo Cantemus zangkoor
in Rotterdam en kerken in Ooltgensplaat.
Hartelijk bedankt dat jullie de kledingactie
hebben uitgevoerd. Dankzij jullie inzet kunnen wij arme mensen helpen.

Welkom op onze
Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 6 januari 2018
Koffie klaar 9.45 uur
Het programma begint 10.30 uur.
Na de lunch gesprekken-gebed-projectinfo
en onderlinge kennismaking.
Graag aanmelden in verband met
voorbereiding gratis lunch: 0180-521966
Locatie: Tiendweg 9,
2931 LC Krimpen aan de Lek

december

2017

wat gebeurde er vorige maand
Transport Oekraïne 3 november
We hebben ons best gedaan om tegemoet te komen aan de verzoeken van
Peter Gabor, hoofd van onze partnerorganisatie SEM in Beregowo. Hij vroeg
dringend om bedden, dekens, kleding,
huisraad en goederen om arme gezinnen
te kunnen ondersteunen. Het blijft altijd
een bijzonder moment als er uiteindelijk
90m3 hulpgoederen met bestemming
Oekraïne het terrein afrijdt. Inmiddels
worden de hulpgoederen uitgedeeld.

Vele jaren trouwe dienst
Onze afdeling kledingsortering bestaat
bijna 30 jaar. Enkele mensen van het
eerste uur waren deze maand voor het
laatst; zij gaan het iets rustiger aan doen.
Vele wagens vol kleding zijn door hun
handen gegaan en vele arme gezinnen
konden daarmee gekleed worden. Maartje
van de Ham, Cobie en Nico Goudriaan,
Betty Geneugelijk, Henny van de Woesteine
en Co de Kwant: hartelijk bedankt voor
jullie inzet! Het echte loon komt van God,
die zegt: ‘Wat je voor de armen hebt
gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.’

Vrijwilligerswerk: een goede start
Voor velen is vrijwilligerswerk een
springplank naar vast werk. Zo ook Celia,
die een vaste baan heeft gevonden in
Krimpen aan den IJssel. Celia, hartelijk
bedankt voor je inzet en je vrolijke aanwezigheid! Wij zijn altijd op zoek naar
vrijwilligers voor administratieve werkzaamheden, onderhoud van het pand en
terrein, sorteren van kleding, verpakken
van hulpgoederen en receptie. Iets voor
u? Vraag een vrijwilligersformulier aan op
 0180-521966, Gerard van Sabben.

actie Voedselpakketten Geslaagd
Stichting Vijf broden en twee vissen heeft
voedsel verzameld voor Roemenië en
daarvan meer dan 900 voedselpakketten
gemaakt van 10 kg. In ons magazijn was
plaats gereserveerd om het voedsel in
te pakken en zo de klus te klaren. Op 27
november zijn de pakketten geladen. Een
delegatie van ‘Vijf broden en twee vissen’
vertrok begin december naar Tirgu Mures,
waar het uitgedeeld zal worden binnen
een zigeunergemeenschap. Dank aan
Diana Speksnijder, de drijvende kracht
achter dit project.
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Hulpgoederen naar Albanië

Speciaal vragen wij uw aandacht voor het komende transport naar Tirana. Uw bijdrage
is meer dan welkom, want de transportkosten (€ 80/m3) zijn hoger dan gemiddeld. We
proberen ca. 10m3 te versturen in februari 2018. Uw giften zijn van harte welkom op
NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v.
‘Hulptransporten Albanië’.

Waarom kledingacties?
In Oekraïne, Roemenië, Albanië en Moldavië zijn veel mensen die door gebrek aan
inkomsten zeer blij zijn met onze kleding. Het is vandaag de dag nog steeds het hoofdartikel in onze hulpgoederen transporten. Onze contactpersonen laten weten dat goede
kwaliteit meer en meer gewenst is maar dat begrijpen we natuurlijk allemaal.

Hoe organiseer je een kledingactie?
Wel, je neemt het initiatief om kleding te verzamelen voor OostEuropa
Zending. Vervolgens maak je dit bekend
aan je vereniging, kerk, familie of werk.
Je belt ons op  0180-521966, je
vraagt naar Gerard van Sabben en je
maakt een afspraak om de ingezamelde
kleding op te laten halen. Zo simpel is
het dus!

God het heelal heeft geschapen.
Hij sprak en het gebeurde ook. Die
scheppingskracht gaat ons verstand
te boven.
Met dezelfde scheppingskracht
begint Jezus in het openbaar te
spreken.
Marcus 1:15 (Basis bijbel): ‘Jezus zei: “Het Koninkrijk
van God komt bijna. Nu is het de tijd. Ga dus leven
zoals God het wil en geloof het goede nieuws.”’
Jezus onderwijst in de synagoge, waar een bezetene
uitroept (in vers24): “Laat ons met rust! Wat moet U
van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons
te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van
God!” De duistere machten hadden het beter begrepen
dan de godsdienstige toehoorders. Vergelijk ook
Marcus 3:11 (Basis bijbel): ’En als de duivelse geesten
Hem zagen, lieten ze zich voor Hem op de grond vallen
en schreeuwden: “U bent de Zoon van God!”’
Ja, Jezus heeft alle macht.
In Marcus 6:6 worden de discipelen van Jezus er
op uit gestuurd om zieke mensen te genezen en om
boze geesten uit te drijven. Het is duidelijk nooit Gods
bedoeling geweest dat ziekte, verdriet, angst, verderf
en dood in Zijn schepping zouden heersen.

Hoflaankerk Rotterdam

Een voedselpakket met Kerst
Nu de feestdagen en de wintermaanden
er aankomen, blijft de vraag naar voedsel
voor kansarmen groot. Onze organisatie
biedt hulp via onze contactpersonen, die de
nood van onze medemensen van dichtbij
kennen en meemaken. Als u een voedselpakket wilt doneren, kan dat via bankrekening
NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa
Zending Hulpfondsen, Rotterdam o.v.v.
‘Voedselpakketten’.
€ 750.000

Niet materieel maar geestelijk

Grote Obligatie Actie (nog € 280.000 nodig)
Alles wat wij doen onder ons met zonnepanelen gevulde dak komt voort
uit naastenliefde: hulpgoederen, evangelisatie, gezinsbezoek en nog veel
meer. Graag willen wij onze activiteiten voort zetten op de huidige locatie
in Krimpen aan de Lek. Daarvoor vragen we uw steun. Veel hulp hebben
we al gekregen en we hopen en bidden dat u ons helpt met het ‘laatste
duwtje’ om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen.
Voor meer informatie: www.oosteuropazending.com
 06-53883103 (M. van der Weide) of bestuur@oosteuropazending.com

Gods almacht is aanwezig in de Heilige Geest, die
Jezus na Zijn kruisdood naar deze wereld heeft
gestuurd. Als Zijn plaatsvervanger zoekt de Geest naar
een ieder die God zoekt. Niet te bevatten is het als
je door de Heilige Geest genade ontvangt, bevrijding
ervaart en beseft dat genezing en eeuwigheid jouw
deel is geworden.
Gerard van Sabben
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