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DE GROENE WEG
Leden van Stichting ‘Vrienden van Casa
Lumina’ hebben onze winkel bezocht
en van de gelegenheid gebruik gemaakt
om in De Groene Weg winkel gezellig
bij te praten over hun onlangs gemaakte reis naar Roemenië. Het bezoek van
de uit 15 personen bestaande groep
is voor jong en oud een bemoediging
geweest in Casa Lumina. Een geweldig
goed project, dat alle steun verdient!
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Wat gebeurde er vorige maand
TRANSPORTEN
OEKRAÏNE 11 MEI

We zijn heel blij dat dit transport met
hulpgoederen geladen kon worden. Onze
medewerkers in Beregowo geven aan dat
de vraag naar huisraad steeds groter wordt.
We willen ons inzetten om aan hun wensen te voldoen. Om de transportkosten te
kunnen dekken, wordt nu onderzocht of er
mogelijkheden zijn om door ons verzonden
goederen te kunnen verkopen in Oekraïne.

ROEMENIË 10 JUNI

Dit transport was het laatste voordat verschillende medewerkers en vrijwilligers op vakantie zijn gegaan. De lading van dit transport
is gelost bij onze partnerorganisatie ‘Casa
Lumina’ in Oradea en bevat veel kleding,
samengesteld door onze kledingsorteerders
en Aurel Kovacs, onze Roemeense magazijnmedewerker. Er is extra hard gewerkt om
alle goederen op tijd gereed te hebben voor
verzending. Naast hulpgoederen, bestemd
om arme gezinnen te helpen, zijn er geadresseerde goederen geladen. Deze goederen worden
verzonden namens particulieren of hulporganisaties die gebruik maken van onze transportfaciliteit.

ZENDINGSDAG 28 MEI TRANSPORT ALBANIË GOED ONTVANGEN
De Zendingsdag heeft ons zeer bemoedigd. In het ochtendprogramma
gaf spreker Wilfred Kols een getuigenis. In een zeer moeilijke periode
in zijn leven kwam hij tot het besef
dat God realiteit is. Nadat hij van
een cipier een boek van Nicky Cruz
had gekregen, begon voor hem een
nieuw leven. Hij werd verlost van
slechte gewoontes en leerde Jezus
kennen door in de Bijbel te lezen.
Na de lunch was er een gevarieerd
middagprogramma, waarin een
aantal afdelingen van OostEuropa
Zending zich presenteerden en een
filmverslag van onze diverse activiteiten werd getoond.

Renato Jani, onze medewerker in Tirana, laat weten dat de hulpgoederen die in april zijn verzonden, op 3 mei zijn aangekomen en dat de distributie in volle gang is. Vier stuks aluminium
transportkarren zullen worden omgebouwd
voor het bejaardentehuis in Shkodër, om
het voedsel van de centrale keuken naar
de kamers van de 70 bewoners te kunnen brengen. Matrassen en keukengerei
zijn naar het plaatsje Korca gebracht, waar
zigeunergezinnen in grote armoede wonen.
De door Brinkers Food geschonken
chocopasta gaat naar gezinnen die dit
alleen kennen omdat ze het in de
etalage hebben zien staan. Renato bedankt
iedereen die dit transport mogelijk heeft
gemaakt.

NIEUWE PROMOTIEFILM OEZ
In het nieuwe filmpje (ca. 18 min.) over
projecten van OostEuropa Zending nemen we u mee op een bemoedigingsreis
naar Roemenië, bezoeken we gezinnen
van het Kinder Sponsor Plan en projecten
van Childrens Relief. We ontmoeten oude
contacten van OostEuropa Zending en er
zijn beelden van wat er op de afdeling
Hulpgoederen zoal gebeurt. Klik op de
volgende link om het filmpje te bekijken:
Promotiefilm OOSTEUROPA ZENDING.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Oekraïne 		
Roemenië 		
Moldavië		

begin augustus (onder voorbehoud)
eind augustus
september /oktober

Instrumenten gevraagd

voor kinderen uit arme gezinnen die graag een
muziekinstrument willen bespelen, maar het
niet kunnen aanschaffen.

Rolstoelen gevraagd

voor Ligia Macelaru in Timosoara.

Fietsen gevraagd

voor medewerkers in Roemenië, Oekraïne en
Moldavië.

Kledingdepots zijn welkom

Kleding is nog steeds een belangrijk artikel bij het inzamelen van hulpgoederen. Als
u een ruimte heb om kleding te verzamelen en een beetje tijd wilt reserveren om
aangeboden kleding op te slaan, dan komen wij de kleding graag ophalen. Voor meer
informatie  0180-521966, optie 1, Hulpgoederen.

Bemoedigingsreis naar Moldavië
Voor een bemoedigingsreis van
5 t/m 13 november is nog plaats
voor enkele deelnemers. Kosten
ca. € 850,- Inmiddels hebben drie
reizigers zich aangemeld. Meer
informatie:  0180-521966,
Gerard van Sabben.

Helpende handen zijn welkom
Het is van groot belang dat het
verfwerk weer wordt opgestart nu
het weer daarvoor geschikt is.
Onderhoud van het terrein, de
afvoer van afval en het laden en
lossen van hulpgoederen blijven
actuele werkzaamheden. Kom eens
langs en vraag een vrijwilligersformulier aan.

Kledingdepot ‘Sam Sam’
Schoonhoven
Tweedehands kledingwinkel ‘Sam Sam’
in Schoonhoven bestaat al meer dan een
generatie lang. Annemiek heeft de winkel
31 jaar geleden overgenomen van haar
moeder. Annemiek is zeer enthousiast en
werkt met veel plezier. Het doel van ‘Sam
Sam’ is om het winkelend publiek voor
een bescheiden bedrag kleding te leveren
en daarmee een bijdrage te leveren aan
het welzijn van de medemens. Gedurende de seizoenen wordt er kleding gewisseld en is
er meer kleding dan in de winkel past. Om deze kleding een goede bestemming te kunnen geven, nam Annemiek contact op met OostEuropa Zending. Wij zijn heel blij met de
goede kleding die wij inmiddels al vele jaren van Annemiek krijgen en wensen haar succes
met ‘Sam Sam’.

Niet materieel
maar Geestelijk

Het is geweldig om je dagen vullen met
dingen die je leuk vindt. Om zonder zorgen
te zijn, met eten en drinken binnen handbereik. Dit alles met een vriendelijk zonnetje
aan de hemel. Voor de meeste mensen is het een wens, voor
slechts enkelen realiteit. Het lijkt wel een beetje op vakantie.
De tegenstelling van wat de meeste mensen zouden willen
en de omstandigheden waarin miljoenen mensen leven,
kan niet groter zijn: ondervoeding, kindersterfte, gebrek aan
onderwijs, oorlog met verschrikkelijke gevolgen en nog veel
meer narigheid, het is een verschil tussen dag en nacht. In
de geestelijke wereld wordt ook gesproken over licht en duisternis. Duisternis betekent hier: ‘beheerst zijn door de macht
van satan’ en licht betekent de bevrijding daarvan.
De Bijbel leert dat wij ons moeten afkeren van de duisternis (die zichtbaar is in de vergankelijkheid en alle ellende in
deze wereld). Beter is het om je aan Jezus, ‘het ware licht’,
toe te vertrouwen. Dan wordt je door Hem omarmd, ontvang
je vergeving van schuld en -dat heeft Jezus beloofdeeuwig leven. Paulus werd door God op spectaculaire wijze
aangesproken toen hij op weg was naar Damascus. Bij die
gebeurtenis werd hij op weg gezonden om mensen te vertellen hoe ze uit het duister in het licht kunnen komen.
HANDELINGEN 26:18: ‘Ik stuur jou naar andere volken. Jij zal hun
laten zien hoe ze uit het donker naar het licht kunnen gaan.
Hoe ze zich kunnen losmaken uit de macht van de duivel en
naar Mij toe kunnen komen. Want dan krijgen ze vergeving
voor hun ongehoorzaamheid aan Mij. En door hun geloof in
Mij zullen ze samen met de andere gelovigen krijgen wat Ik
heb beloofd’.
Een gezegende vakantie toegewenst, in het vertrouwen dat
Hij met u is. MATTHEUS 28:20: ‘En IK BEN alle dagen met jullie,
totdat de tijd van de wereld om is.’
Gerard van Sabben
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