Nieuws
Hulptransporten
Jaargang 7 * Nummer 2 *

Oprijlaan

Het egaliseren van de oprijlaan stond al
een tijdje op onze verlanglijst en dit is nu
uitgevoerd door een professioneel bedrijf.
Hiermee bereiken we een beter aanzicht en
meer parkeergelegenheid voor de bezoekers
van ons zendingscentrum.

februari

2018

Wat gebeurde er vorige maand
Transport Albanië - 2 februari

De Groene Weg

Met het vrijwilligersteam van De Groene
Weg hebben we gesproken over de behaalde resultaten en onze wensen en plannen
voor de toekomst. Het is fijn om te merken
dat iedereen erg enthousiast is. Intussen
zijn er langs de weg bij de ingang nieuwe
borden met het woord ‘kringloop’ geplaatst
om duidelijker zichtbaar te zijn voor het
langsrijdend publiek.

Veel sneller dan we dachten en verwachtten hebben we 6 m3
hulpgoederen verstuurd voor Renato Jani in Tirana, Albanië. De
goederen zijn vervoerd door St. Hoop voor Albanië. In het Nieuws
Hulptransporten van januari vroeg Renato aandacht voor de arme
gezinnen die hij in zijn land helpt. We hopen dat we met deze
zending goederen tegemoet kunnen komen aan zijn werk onder de
armen in Albanië.

Renato Jani ziek

Aangeboden goederen
Voor onze hulptransporten en voor De
Groene Weg kringloopwinkel worden dagelijks goederen aangeboden. Deze goederen
worden opgehaald door onze vrijwilligers.
Naast huisraad en kleding mochten we
seniorenstoelen ophalen bij Zorgcentrum
Crimpenersteyn en schoolmeubelen bij het
Comenius College, beiden in Krimpen aan
den IJssel. Hotel Mitland in Utrecht bood
ons gordijnen aan die op transport gaan
naar Moldavië en Roemenië.

Bij Renato is eind vorig jaar
Hepatitis C geconstateerd. Hij
vertelt ons: “Ik doe mijn werk
ondanks een slopende infectie
in mijn bloed. Negen jaar geleden heb ik een bloedtransfusie
in een ziekenhuis in Albanië
ondergaan en dit is de oorzaak van de infectie. Tijdens bloedtests in
Nederland is dit vastgesteld en hiervoor heb ik nu medicatie. Dit is
een kostbare kuur en er is nog veel geld nodig. Ik hoop dat u mij wilt
ondersteunen met gebed en een financiële gift, zodat ik de kuur kan
afmaken. De behandeling duurt tot eind maart 2018.”
Wilt u Renato steunen? 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.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Moldavië		
Roemenië		

13 maart 2018
20 maart 2018

Goederen voor het komende transport Moldavië

Omdat er speciale regels gelden voor het invoeren van hulpgoederen naar Moldavië, kunnen
wij nieuw speelgoed en nieuwe schoenen goed gebruiken. Verder: kleding, dekens en stevige,
kleine meubeltjes. Ook willen we graag weer enkele muziekinstrumenten meezenden, omdat
muziek maken een belangrijke functie heeft, juist in arme gezinnen, waar wel de behoefte
aanwezig is, maar niet de instrumenten. Muziek brengt vreugde in het leven!

Medische goederen naar Roemenië
Via onze medische afdeling willen we Ligia
Macelaru weer helpen. Ligia geeft aandacht
aan zieke mensen in de buitengebieden
van de regio Timisoara, Roemenië. Dit zijn
meestal ook de mensen die leven in armoede en niet naar de dokter kunnen gaan
door geldgebrek. Welkom zijn: matrassen,
dekens, rolstoelen, incontinentiemateriaal
en vitamines.

Voedselpakketten Moldavië
Ongeveer tien jaar geleden zag ik Maria
voor het laatst. Ze was bezig om met klei en
koeienmest een binnenmuur af te werken.
Maria groeide op in een arm gezin. Haar
vader stond altijd ‘s ochtends vroeg voor zijn
huis te wachten of iemand hem als dagloner
kon gebruiken. Tijdens onze reis afgelopen
november ontmoette ik Maria opnieuw,
gelukkig in betere omstandigheden. Met
tranen in haar ogen denkt ze terug aan onze
bezoeken. Het zijn momenten om nooit te
vergeten. Gerard v Sabben
Veel gezinnen zoals die van Maria hebben in de afgelopen jaren voedselpakketten ontvangen. In deze tijd van het jaar slinkt de wintervoorraad snel. Onze contactpersonen van het
KinderSponsor Plan gaan naar gezinnen waar de tekorten het meest worden gevoeld.
Voor € 25,- kunnen zij een waardevol voedselpakket brengen.
Uw bijdrage is welkom op NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam o.v.v.’voedselpakketten Moldavië’.

Nog vier maanden… Gerard

gaat met pensioen
Nieuwe medewerker gevraagd

Nog een paar drukke maanden te gaan en dan is voor Gerard het moment van zijn pensioen aangebroken. Gerard is al ruim 25 jaar het gezicht van de afdeling Hulpgoederen.
Door zijn vertrek ontstaat er een vacature voor de functie ‘Coördinator Hulpgoederen’.
Omdat een inwerkperiode noodzakelijk is, willen we graag dat de nieuwe medewerker
uiterlijk per 1 april a.s. gaat beginnen.
Wij zoeken iemand met een positief christelijke levensstijl. Belangrijk is dat je leiding kunt
geven aan vrijwilligers met diverse culturele achtergrond, je goede contactuele eigenschappen hebt en de armen uit de mouwen wil steken. Je hebt ruimtelijk inzicht, kennis
van de Engelse taal en het gebruik van Word en Excel gaat je gemakkelijk af. Bel Gerard
voor meer informatie  0180-521966. Een volledige functiebeschrijving is op aanvraag
beschikbaar.

Niet materieel maar geestelijk
Op 15 april 1970 was de
Apollo 13, met daarin drie
astronauten, maar liefst
401.056 km verwijderd van
de aarde. Ze kwamen verder
van onze planeet dan een
mens ooit geweest was. Tot nu
toe is het diepste gat ooit dat door de mens
in de aarde is gemaakt zo’n 13 km diep. Voor
ons mensen is de aarde heel groot, maar in
het heelal is het maar een speldenknopje.
Ondanks de uitgestrektheid van het heelal is
het niet moeilijk om God te vinden.
Romeinen 10:6-7 (Basis Bijbel) “Je hoeft er niet ver
naar te zoeken. Je hoeft niet naar de hemel te
klimmen om Christus op te halen. Je hoeft niet
naar het dodenrijk af te dalen om Christus van
daar te laten komen.”
Jesaja 55:6 (Basis Bijbel) zegt: “Zoek de Heer
terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp,
terwijl Hij dichtbij is. Laten de mensen die zich
niets van God aantrekken, een nieuw leven beginnen. En laten de slechte mensen van gedachten
veranderen. Laten ze de Heer weer gaan dienen.
Dan zal Hij goed voor hen zijn. Laten ze teruggaan naar onze God, want Hij vergeeft alles.”
Door te zoeken naar God ontstaat een verlangen om het goede te doen.
Openbaringen 3:20 (Basis Bijbel) “Let op: Ik sta
voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij
luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met
Mij en Ik met hem.”
God is dichterbij dan veel mensen beseffen.
Gerard van Sabben
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