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De Groene Weg winkel

Het blijkt dat mond-op-mond reclame het
goed doet: de omzet stijgt gestaag. Daarvoor zijn wij dankbaar en ook met het team
vrijwilligers dat zich iedere dag weer inzet
om de winkel zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Een aanzienlijk deel van de inkomsten uit De Groene Weg wordt ingezet
voor onze hulptransporten naar - en hulpprojecten in Oost-Europa. Er is een nieuw
logo voor DGW Kringloop gemaakt, om als
onderdeel van OEZ/CCEW de eenheid te
benadrukken.

Kledingacties
Wij zijn blij met de kledingacties die speciaal
voor ons worden georganiseerd, want mede
hiermee kunnen wij onze hulptransporten
uitvoeren. Alle organisatoren bedanken wij
daarom voor hun tijd en energie: De Nieuwe
Westerkerk in Capelle a/d IJssel, Het Anker in
Streefkerk, de gezamenlijke kerken in Ooltgensplaat en de Regenboogkerk in Amsterdam. Ook ontvingen wij kleding van ‘Hervormd Contact’ in Capelle aan den IJssel, die
een fancy fair organiseerde.

Wat gebeurde er vorige maand
Transporten
Roemenië 8 mei
In dit transport zijn medische hulpgoederen
geladen voor Ligia Macelaru in Timisoara. In
vorige nieuwsbrieven heeft onze medische
afdeling uw aandacht daarvoor gevraagd.
Inmiddels zijn alle goederen op plaats van
bestemming. Voor Cristi Frunza, voorganger
in Iasi, is kleding en materiaal voor de
komende zomerkampen meegezonden. Voor
ons project Casa Lumina in Oradea, dekens,
medische goederen voor Ligia Macelaru
nieuwe schoenen, chocopasta, billendoekjes
en kinderwagens. Verder kleding, schoenen meubels en klein huisraad.

Oekraïne 24 mei
Deze hulpgoederen voor Beregowo zijn zeer
gewenst. Onze contactpersonen, Peter en
Elizabeth Gabor, worden dagelijks geconfronteerd met mensen die leven in armoede. Nu
kunnen ze helpen met kleding, dekens, kleine
meubeltjes, huisraad, tafels, stoelen en verzorgingsproducten. Voor het ziekenhuis waar
onze medewerkers werkzaam zijn, hebben we
kraampakketten, sondevoeding en incontinentie materiaal geladen.

Zendingsdag 2 juni – afscheid Gerard

Aanleveren van hulpgoederen
Via Brinkers Food hebben wij chocopasta
ontvangen. Fercam Nederland leverde maar
liefst vijf pallets vol met babyverzorgingsproducten! Op onze parkeerplaats is het een
komen en gaan van auto’s die hun goederen
brengen.
We mogen terugkijken op een hele mooie dag. Samen met ongeveer 120 zendingsvrienden
en belangstellenden hebben we gezongen, Gods woord gehoord en onze hulpprojecten gepresenteerd. Natuurlijk was er ook ruimte voor gesprek en gezelligheid. We mochten gasten uit
Roemenië en Hongarije verwelkomen. Tijdens de lunch in ons Zendingcentrum was het flink
druk en was er gelegenheid om in De Groene Weg winkel rond te kijken. Gerard nam op deze
dag afscheid van OEZ; hij gaat met pensioen. We gaan Gerard missen, maar we zijn blij met
Stefan en Willem, die de taken van Gerard gaan overnemen.
Ook u kunt terugkijken, want als u op de link drukt dan ziet u een
impressie van deze gezegende Zendingsdag.

Zendingsdag 2018

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Roemenië
Roemenië

12 juni 2018
augustus 2018 (onder voorbehoud)

Hoe u ons kunt helpen

U kunt deelnemen aan onze hulpgoederentransporten door een deel van de
transportkosten voor uw rekening te nemen. Ieder bedrag is welkom. De kosten
per transport variëren van € 2.000 tot € 3.500.
Uw giften om hulptransporten te bekostigen zijn van harte welkom op
NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen,
Rotterdam, o.v.v ‘transport 25999’

Niet materieel maar geestelijk
In de Bijbel heeft de stad Jeruzalem speciale
aandacht. Psalm 87:2,3 (Basis Bijbel): “Gods stad
Jeruzalem ligt op de heilige berg. De Heer houdt
meer van Jeruzalem en haar poorten dan van alle
andere steden in Israël. De Heer heeft aan zijn
stad prachtige dingen beloofd:…“
In Jeruzalem lag de burcht Sion. Koning David woonde daar
(ca. 950 voor Christus) en noemde deze burcht: Stad van
David.
Na Koning David heeft Israël goede, maar ook zeer slechte
tijden meegemaakt. In Jesaja 40:1-2 (Basis Bijbel) spreekt God
via de profeet: “Troost mijn volk alsjeblieft! Spreek de bewoners
van Jeruzalem moed in. Roep hun toe dat er een eind is gekomen
aan al hun ellende. Ze zijn genoeg gestraft. Ze zijn meer dan
genoeg gestraft voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan.”
De profeet Jeremia spreekt tot de wereld in Jeremia 31:10-12
(Basis Bijbel): “Volken, luister naar wat Ik zeg. Laat het tot op de
verre eilanden weten. De Heer zegt: Ik heb Israël uit elkaar gejaagd,
maar Ik zal het ook weer verzamelen. Ik zal mijn volk beschermen
zoals een herder zijn kudde beschermt. Want Ik, de Heer, heb het
volk Israël vrijgekocht. Ik red hen uit de macht van iemand die
sterker was dan zij. Zo komen ze juichend naar de berg Sion.”

Vrijwilligerswerk
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om
de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Klussen in, aan en buiten het pand, schoonmaak werkzaamheden, magazijn, sorteren en
afvoeren van het afval, schoonhouden van
auto’s, ophalen van goederen en alle administratieve werkzaamheden. Wij moedigen u
aan om een dag of dagdeel mee te doen bij
één van onze activiteiten. Vraag een
vrijwilligersformulier aan bij Herman Kesting,
 0180-521966.

Breien en hulpverlening
In deze nieuwsbrief willen wij alle mensen
die breien voor arme gezinnen hartelijk
bedanken. De kunstwerkjes die we regelmatig
van u ontvangen gaan mee met onze hulptransporten naar Albanië, Roemenië, Oekraïne
en Moldavië. De distributie vindt plaats via
onze contactpersonen en tijdens persoonlijke
gezinsbezoeken. Onze contactpersonen willen
u danken en u laten weten dat uw handarbeid
een gezegend werk is. Het toont uw liefde en
geeft vele kinderen beschutting en warmte.

Maar niet alleen Israël wordt beschermd, vrijgekocht en gered
van iemand die sterker is. In de tijd van David had God dit al
voorzegd.
1 Petrus 2:6 /Jesaja 28:16 (Basis Bijbel): “Kijk, Ik leg in Jeruzalem
een kostbare bouwsteen (= Jezus) neer, die Ik heb uitgekozen. Die
steen wordt de belangrijkste bouwsteen van mijn huis. Iedereen die
op Hem vertrouwt, zal nooit in Hem teleurgesteld worden.”
Iedereen die op Jezus vertrouwt, zal komen bij “de berg Sion,
bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En bij
ontelbare engelen.“ Hebreeën 12:22 (Basis Bijbel).
Gerard van Sabben
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