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Kledingactie - Ooltgensplaat
Vooraf is het moeilijk in te schatten of een
kledingactie veel of weinig kleding gaat
opleveren. Martin Saarloos uit Ooltgensplaat
adviseerde ons echter om met twee auto’s
te komen. Zijn voorgevoel bleek juist te zijn;
de beide auto’s werden helemaal vol kleding geladen. Martin en alle andere medewerkers: hartelijk bedankt voor jullie inzet!

wat gebeurde er vorige maand
TransportEN
Oekraïne - 11 mei

Voor dit transport zijn veel goederen opgehaald door onze vrijwilligers en aangeleverd
door mensen die hulpverlening in Oekraïne
noodzakelijk vinden. Met deze lading
kunnen onze projecten in Oekraïne weer
verder geholpen worden. Brinkers Food
heeft chocopasta ter beschikking gesteld
voor dit transport.

Roemenië - 31 mei

Kledingactie – Krimpen aan den IJssel
In Krimpen aan de IJssel is er actie gevoerd
om asielzoekers in de regio aan kleding te
helpen. Veel vrijwilligers hebben er meegeholpen, waaronder Mirjam Ruissen en
Edmée Bartelse, die een grote bijdrage
hebben geleverd aan dit mooie project.
Toen bleek dat er voldoende kleding
beschikbaar was voor de doelgroep, is de
overtollige kleding aan ons geschonken.
Deze kleding is naar Roemenië getransporteerd, waar het ten goede komt aan een
zigeunergemeenschap in Tirgu Mures.

Het laden van dit transport van 95 m3
zou eigenlijk al voor ons jubileumfeest
hebben plaatsgevonden. Hierdoor zou
ruimte beschikbaar komen om bezoekers
te ontvangen. Het voordeel van deze latere
datum was wel dat er meer tijd was om
huisraad en speelgoed uit te sorteren en dat
de kleding van de actie in Krimpen aan den
IJssel ook geladen kon worden.

OostEuropa Zending 50 jaar

Stage

Mylo Howell heeft haar tweede stageperiode bij OostEuropa Zending afgerond.
Mylo: “Ik heb veel geleerd, de sfeer ervaar
ik als prettig en de betrokkenheid van
collega’s bij OostEuropa Zending doet mij
zeer goed. Ik kijk nu al uit naar mijn derde
stage, die ik graag op de afdeling Boekhouding wil gaan volgen. Dan ben ik
Financieel Administratief Medewerker.”

Wij zijn erg dankbaar dat we ons 50-jarig jubileum mochten vieren. Er zijn in al die jaren heel
wat spannende momenten geweest en deze mijlpaal is niet vanzelfsprekend. Op 20 mei jl. was
er een dienst met dankzegging aan God, onze Vader, die ons door alle stormen heen gedragen
heeft. Met medewerkers uit Albanië, Oekraïne, Bulgarije, Hongarije, Pakistan en Roemenië
en veel mensen die ons werk op allerlei manier steunen, kwamen we samen in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek. In ons zendingscentrum (op 5 minuten lopen) hebben we de
lunch genuttigd (zie foto). We mogen terugkijken op een hele mooie en gezegende dag.
Kijk naar de film die tijdens deze dag is vertoond. Mooie beelden uit de begintijd van ons werk en
ook recente beelden over het werk bij onze diverse afdelingen.
Klik hier om de film 50 JAAR OOSTEUROPA ZENDING te bekijken

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Transport Roemenië –

einde juli

OostEuropa Zending is een afhankelijke
organisatie. Niet afhankelijk van instellingen
of overheden, maar afhankelijk van God.
Dat willen we ook zijn, want op Hem vertrouwen we en Hij is dat vertrouwen waard.
In de praktijk blijkt dit uit alle vrijwilligers,
de ons aangeboden goederen en alle hulp
die ons gegeven wordt. Wij zijn daarvoor
dankbaar en we vragen u vrijmoedig om
blijvende steun om de hulptransporten uit
te kunnen voeren.

hulpgoederen

Dank u voor uw betrokkenheid

Vrijwilligers voor De Groene Weg
In de maand mei zijn er meer dan 25.000
flyers verspreid in Capelle aan den IJssel
om de bekendheid van De Groene Wegwinkel te vergroten. Wij verwachten hierdoor meer klanten. Het aantal vrijwilligers
in de winkel zal dan ook moeten meegroeien. Er zijn mogelijkheden om hele
dagen of dagdelen ons team te komen versterken. Uw hulp in De Groene Weg-winkel
is van harte welkom. Kom gerust eens langs
om na te gaan of vrijwilligerswerk iets voor
u is! Bellen mag ook:  0180-521966.

Vakantie in Moldavië?
Veel mensen maken vakantieplannen. Het vooruitkijken naar
de vakantietijd geeft al veel
plezier en de verwachtingen
stijgen met de dag. Graag maken
wij u er op attent dat wij ook dit
jaar weer bemoedigingsreizen
naar Oost-Europa organiseren.
Een reis naar Moldavië staat
gepland in het najaar, van 4
-12 november. We gaan met
contactpersonen van het Kinder
Sponsor Plan gezinnen bezoeken
en ervaren van dichtbij hoe het
leven is in hoofdstad Chisinau
en op het platteland. We reizen
door het mooie landschap en gaan ook nog één dag naar het buurland Transnistrië. In het
plaatsje Corjeuti, waar veel sponsorgezinnen wonen, verblijven we een paar dagen, evenals
in Chisinau. Deze vliegreis zal ca. € 800,- kosten. Voor meer informatie kunt u vragen naar
reisleider Gerard van Sabben,  0180-521966.

Obligatie aktie

In het begin schiep God de
wereld. Een jaloerse engel
verleidde de eerste mensen,
Adam en Eva, om te eten
van de vrucht van de boom
‘Kennis van goed en kwaad’.
Het gevolg was dat vergankelijkheid, ziekte en dood in Gods schepping
kwamen.
God maakte al snel duidelijk dat de macht
van de jaloerse engel, de tegenstander, die
een leugenaar, dief en moordenaar genoemd
wordt, verbroken zal worden. Daartoe kwam
Jezus, zoon van God, naar deze wereld.
Jezus stierf aan het kruis, ging het dodenrijk
binnen en heeft bewezen dat Hij macht heeft
over leven en dood, door uit de dood op te
staan.
1 Corintiërs 2:7-9 (Basis Bijbel): “Het plan dat
God al vanaf het begin van de tijd had klaarliggen om ons te redden. De geestelijke machten
van deze wereld wisten niet hoe Hij dat wilde
doen. Als ze het wél hadden geweten, zouden ze
de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Maar
het is gegaan zoals er in de Boeken staat:
‘Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand
heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit
zoiets kunnen bedenken. Maar zó is Gods plan
voor de mensen die van Hem houden”.
Het vieren van Hemelvaartsdag is de triomftocht van Christus, die de dood heeft overwonnen. Jezus werd herenigd met zijn Vader,
wat een feest moet dat zijn geweest. Een
zegetocht voor u en mij, voor onze ziel als we
Jezus verlossingswerk aanvaarden. Een triomftocht omdat ziekte en dood niet meer zullen
zijn. Het zal zijn zoals het in het begin was.
Gerard van Sabben
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www.oosteuropazending.com
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bestuur@oosteuropazending.com
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