Nieuws
Hulptransporten
OOSTEUROPA ZENDING
Jaargang 5 * Nummer 2 *

februari

2016

Wat gebeurde er de vorige maand
RENATO JANI IN NEDERLAND
Onze Albanese collega Renato Jani heeft tijdens
zijn verblijf in Nederland van 16 t/m 30 januari
zijn achterban versterkt door middel van presentaties en persoonlijke gesprekken. Ook uit
Albanië meegereisd was Aida Nithi. Acht jaar
geleden leefde ze met haar kinderen in armoede
nadat haar man was omgekomen. Door sponsoring via het Kinder Sponsor Plan (KSP) is zij geholpen. Nu studeert haar oudste zoon techniek,
doet haar dochter het heel goed in de muziek en
haar andere dochter is als tweede geëindigd in
een belangrijke talentenjacht. Aida werkt nu zelf
mee met het KSP. Ze begeleidt sponsorgezinnen
en ondersteunt kansarmen.

RENATO ORGANISEERT EEN BEMOEDIGINGSREIS IN ALBANIË
VAN 21 T/M 28 FEBRUARI A.S. ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ.
VOOR MEER INFO ZIE ONZE REISWIJZER OP WWW.OOSTEUROPAZENDING.COM
STEVE EN STINEKE SCHMALZ
Twee maanden hebben Steve en Fineke
gelogeerd in ons zendingscentrum. Meer
dan 14.000 folders, traktaten, CD’s en
bijbels hebben ze verspreid in Nederland
en Duitsland, onder Arabisch sprekende
mensen. Nu zijn ze weer in hun woonplaats Tsibili (Georgië), waar ze evangeliseren onder vrachtwagenchauffeurs.

TAALLESSEN

Onze vrijwilliger Theo Wijnmaalen, leraar
van beroep, geeft Nederlandse les aan
vrijwilligers die de taal nog niet machtig
zijn. Theo is een duizendpoot. Hij helpt
Rien Visser met het verwerken van binnengekomen postzegels, munten en sieraden
en helpt ook mee met het onderhoud van
ons pand.

MEDISCHE AFDELING
Ria Verdoorn zet zich inmiddels
alweer twee jaar in als vrijwilliger
op de afdeling Medical Relief.
Haar medische kennis en beroepsmatige achtergrond is van groot
belang om aangeboden goederen
de juiste bestemming te geven.
In 2015 zijn vele kubieke meters
medische hulpgoederen naar onze
doelgebieden verzonden. Ria heeft
dringend hulp nodig om de aangeboden goederen klaar te maken
voor transport. Meld u aan voor
een dag of dagdeel per week,
 0180-521966.

DE GROENE WEG
Een flinke herindeling heeft plaatsgevonden
om meer ruimte in de winkel te creëren.
De opzet van DGW-winkel is om financiële
draagkracht te genereren, zodat projecten
kunnen blijven functioneren. Vanaf het moment dat onze winkel haar deuren opende,
is de verkoop gestaag gestegen. Dat komt
door goede presentatie van kleding, huisraad en meubels. Ook de enthousiaste inzet
van vrijwilligers en mond-op-mond reclame
zijn oorzaken waardoor de DGW winkel
steeds meer klandizie heeft.

wat er nog gebeuren moet
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Roemenië

16 februari
maart - april (onder voorbehoud van financiering)
medio april

Transport Albanië
Tijdens het verblijf van Renato Jani in Nederland heeft hij de noodzaak om hulpgoederen
te ontvangen in Albanië duidelijk onder onze aandacht gebracht. Tijdens zijn bezoeken bij
kansarme gezinnen is het zeer frustrerend om met lege handen te staan. Wij transporteren
hulpgoederen via St. Hoop voor Albanië. In ons magazijn hebben we dekens, matrassen,
kleding en huisraad klaar staan voor transport. Er is nog € 680,- nodig om 8m3 hulpgoederen te versturen. Uw giften zijn welkom op IBAN NL03INGB0005856826 t.n.v.
St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Transport Albanië’.

Transport Oekraïne
Tijdens het maken van deze
Nieuwsbrief is er nog een
transport naar Oekraïne voorbereid en verzonden. Voor de
betaling van het transport en
opslag is nog € 1775,- nodig.
Wilt u a.u.b. ons helpen zodat
wij de rekening kunnen betalen. Bijdragen welkom op IBAN
NL03INGB0005856826 t.n.v. St.
OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Transport
Oekraïne februari 2016’.

Medische hulpmiddelen gevraagd
Ligia Macelaru woont in Timisoara, Roemenië. Haar familie
is in het verleden gesponsord
door Kinder Sponsor Plan en nu
is zij en haar familie al jarenlang
betrokken bij KSP. Wij ontmoetten haar tijdens onze bemoedigingsreis in oktober 2015. Ligia
zet zich met hart en ziel in om
gehandicapten en zieke mensen
te helpen en kwam in contact
met een gezin in Padureni, een
dorpje 20 km van Timisoara.
Ligia maakt kennis met Marcela,
een jonge moeder van 28 jaar
en haar vijf kinderen. Roxana
en Andreea kunnen niet lopen
en zijn blind en Roxana (11)
heeft ook een hartafwijking. Hun vader Florin is 32 jaar en doet alles voor zijn gezin wat
in zijn vermogen ligt. Hij is analfabeet en heeft een zeer laag inkomen. Diana (9) doet het
heel goed op school. Ze is zeer intelligent, vriendelijk en zorgt voor beide gehandicapte
zusjes. Zij is erg blij met de inmiddels gedoneerde keukentafel, waarop ze haar huiswerk
kan maken.
Ligia heeft meer mensen die verlangend uitkijken naar een rolstoel, bed, matras en incontinentie materiaal. Wij willen Ligia helpen door in de maand april 10m3 hulpgoederen te
sturen, waaronder een passende rolstoel voor Andreea. Als u geschikte medische goederen heeft voor dit transport, geef het alstublieft door:  0180-521966 (optie 1, afdeling
Hulpgoederen).

Materieel en
Geestelijk
Tijdens het volwassen worden ontdek je dat mensen heel verschillend
zijn in gedrag en levensopvatting.
In de Bijbel staan “de tien geboden” (Exodus 20) en
deze geven aan hoe God wenst dat de mensen zich
opstellen en handelen. Wat zou de wereld er anders
uit zien als er maar enkele van deze tien geboden
zouden worden nageleefd, zoals: ‘gij zult niet stelen’,
‘gij zult niet doodslaan’ en ‘gij zult niet echtbreken’.
De wetten waren niet alleen bedoeld om goed met
elkaar om te gaan, maar ook om met God in harmonie
te leven. Om ons heen zien we dat deze geboden,
wetten, die zo eenvoudig lijken, niet goed te volbrengen zijn, waardoor er een breuk is gekomen in de
relatie tussen God en mensen.
Om toch in harmonie te kunnen leven met God, zond
Hij zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld om
herstel van relatie te realiseren.
Vreemd genoeg komt Jezus met een aanscherping
van de tien geboden, waardoor het nog moeilijker lijkt
om daaraan te voldoen (Mattheüs 5:22-30).
Bijvoorbeeld: als je een ander persoon minacht dan
ben je al schuldig. Als je een vrouw van iemand
anders begeert, heb je in je hart al overspel gepleegd.
Jezus gaat zelfs zo ver om te stellen dat ‘het is beter
om één hand af te hakken dan in het geheel naar de
hel te gaan’. Met deze uitleg leert Jezus ons wat God
ten diepste wenst, wat Hij wil en wie Hij is.
MATTHEÜS 5:48 “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk
uw hemelse Vader volmaakt is”.
God kent onze omstandigheden, weet wat wij denken
en voelen. Hij wenst dat wij zijn zoals Hij is. Als wij
Jezus betrekken in ons leven, belooft Hij ons te
helpen om in harmonie met God te kunnen leven
(Mattheüs 5:1-12).
Gerard van Sabben
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