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DE GROENE WEG - ONTMOETINGSPLEK
Een aangename plaats om even een kopje
koffie te drinken en bij te praten. Bij toeval
ontmoetten medewerkers van ‘Vluchtelingenwerk’ de familie Jacoub uit Syrië, die
vele jaren op ons zendingscentrum hebben
gewoond en de familie Hababa uit Irak, die
ook al vele jaren actief zijn als vrijwilliger.
Beide families zijn inmiddels goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.
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Wat gebeurde er vorige maand
TRANSPORTEN
OEKRAÏNE – 11 februari

Het hulpgoederentransport naar Beregowo
in Oekraïne is goed aangekomen. Het is
een drukke periode in het magazijn in
Beregowo. De hulpgoederen van het laatste
transport (in december 2015) waren één
week eerder door de autoriteiten vrijgegeven en hierdoor kwam er voldoende ruimte
vrij voor een nieuwe lading hulpgoederen.

ROEMENIË – 17 februari

OEZ-KANTOOR NOORD VERHUISD
NAAR STADSKANAAL
Het kantoor van onze afdeling in het noorden van het land is verhuisd van NieuwBuinen naar Stadskanaal. De verhuizing is
voorspoedig gegaan dankzij de vrijwilligers
en het prachtige weer van die dag. Afdeling Noord wordt geleid door Jaco van der
Sterre. Hij verzet met zijn team heel veel
werk, vooral voor onze reizen (Barnabas) en
de verschillende nieuws-updates.

VRIJWILLIGERS WELKOM
Enthousiaste medewerkers met initiatief
zijn welkom voor een dag of dagdeel
per week. Onderhoud van het terrein,
schilderwerkzaamheden, onderhoud van
het wagenpark, magazijn werkzaamheden enz.

vrijwilliger Semir

Een deel van de vrachtwagen bestond uit
450 met kleding gevulde dozen, die door
vrijwilligers in ons magazijn zijn samengesteld. Omdat de vrachtwagen later arriveerde dan gepland, kon de kleding van de
actie in Marknesse (die net was binnengekomen) gelijk mee met dit transport. Verder
zijn er geadresseerde goederen geladen en
huisraad voor verdeling onder arme gezinnen en voor ‘Jacobinilor’, het gastenverblijf
dat Casa Lumina in gebruik heeft.

KLEDINGACTIE MARKNESSE
Via de PKN-kerk in Marknesse is er kleding
ingezameld. Wij hebben vooraf dozen
gebracht, waarin de kleding gesorteerd kon
worden. Onze hartelijke dank aan Greetje
Jensma, die het mogelijk heeft gemaakt dat
deze actie kon plaatsvinden, zodat mensen
in arme omstandigheden geholpen kunnen
worden. Wij hopen dat veel kerken en particulieren ook een kledingactie gaan organiseren. Meer info over kledingacties:
Gerard van Sabben,  0180-521966

Ophalen goederen
Met hulp van onze vrijwilligers worden vele
goederen opgehaald die bestemd zijn voor
‘De Groene Weg’- winkel en voor hulptransporten. Dagelijks zijn er afspraken voor het
ophalen van goederen. Dit brengt natuurlijk
kosten met zich mee. Steeds vaker ontvangen
wij een financiële bijdrage voor de ophaalkosten. Het idee dat de goederen een tweede
bestemming krijgen en dat het een goed doel
dient, geeft de gevers een goed gevoel.

DANK VOOR UW GIFTEN
Dank u hartelijk voor alle giften, die het mogelijk maakten om
onze projecten uit te kunnen voeren.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Albanië
Roemenië

medio maart klein transport via ‘Hoop voor Albanië’
12 april

Medische goederen
Bij het komende transport naar Roemenië willen we 10 m3 medische hulpgoederen
meesturen die bestemd zijn voor Ligia Macelaru in Timisoara (zie Nieuwsbrief
Hulptransporten februari). Omdat Timisoara op ca. 170 km afstand ligt van Oradea, is er
nog extra vervoer nodig. Totale kosten: € 750,- Als u ons wilt helpen om deze kosten op
te vangen, kan dat via IBAN NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Transport medische goederen Roemenië, Ligia Macelaru’.

Uw geadresseerde hulpgoederen meezenden met onze transporten
Als u hulpgoederen heeft die naar een
bepaald adres moeten, kunnen wij
uw hulpgoederen transporteren naar
Oradea in Roemenië. De transportkosten vanaf ons magazijn in Krimpen aan
de Lek tot aan Oradea zijn € 55,-/m3. In
overleg is het mogelijk om uw goederen
op plaats van bestemming af te leveren.
Hieraan zijn extra kosten verbonden.
Transport naar Oekraïne is ook mogelijk.
De goederen moeten dan bij ons depot
in Beregowo afgehaald worden.

Aanleveren geadresseerde hulpgoederen

Auto voor Elisha
Onze Pakistaanse broeder Elisha Samuel,
wiens auto in december jl. gestolen
is, heeft een andere auto ter beschikking. Elisha geeft leiding aan de ‘Mission Schools’ in Pakistan. 560 kinderen
ontvangen nu gratis onderwijs. Ondanks
de zwakke gezondheid van Elisha is hij
actief met woordverkondiging in Roemenië en Hongarije. Goed vervoer is daarbij van groot belang. ‘Stichting Hand´ uit Strijen
heeft de nieuwe auto gratis rijklaar gemaakt en nu moet de auto nog naar Boedapest.
Wilt u bijdragen aan de kosten van vervoer, dan graag uw gift op rekening NL87RABO0333819527 t.n.v. St. Asian Care, Krimpen a/d Lek, met vermelding “auto Elisha”.

Kledingdepot Rotterdam
Wij zijn dankbaar voor de inzet van
mevrouw Van de Berg uit Rotterdam,
Schiebroek, die al tientallen jaren kleding
verzamelt voor arme gezinnen in Roemenië. Ongeveer een jaar geleden kwam zij
met ons in contact. Mevrouw Van de Berg
komt uit een gezin met 10 kinderen. Vader
was boer en tuinder. Er was in die tijd
geen elektriciteit en water werd in vaten
van 40 liter opgehaald bij de buren. Ondanks het feit dat er armoede was in het
gezin, was het vanzelfsprekend om mensen die het moeilijk hadden te helpen. Mevrouw
Van de Berg is nu 86 jaar. Zij is nog heel vitaal en onderneemt van alles, zoals het verzamelen van kleding via kennissen en kerkleden van De Goede Herder Kerk, waarvan zij lid
is. In haar flat op de achtste verdieping sorteert ze de kleding in dozen. Mevrouw Van de
Berg spreekt de wens uit om, ondanks lichamelijke ongemakken, nog lang actief te mogen
blijven en kleding te mogen verzamelen.

Niet materieel
maar Geestelijk
Door omstandigheden in het
leven ontstaan er momenten
dat je jezelf afvraagt: wie ben ik, hoe sta ik in
het leven, wat moet ik kiezen? Deze vragen
zijn persoonlijk en zijn te beantwoorden door
standpunten in te nemen, stil te staan bij de
feiten en door beslissingen te nemen. Ook is
het mogelijk om Gods uitnodiging te accepteren om je te helpen bij deze levensvragen.
Hij vraagt je om Hem te vertrouwen vanuit
het diepste van je denken.
SPREUKEN 3:5-6 (Basis Bijbel): “Vertrouw met
je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je
eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem.
Dan zal Hij je leven leiden.”
Door Gods aanwezigheid in je leven te aanvaarden, leer je Gods geest, de stem van God,
kennen. Er ontstaat een hechte band tussen
jou en Hem. Hij noemt je Zijn kind en zegt
dat je niet bang hoeft te zijn. Hij heeft het
beste met je voor en je denken wordt steeds
meer gevormd naar Zijn wil.
Hij spreekt je aan als Zijn kind, zodat je
‘vader’ tegen Hem kan zeggen. Vergelijk ook
Romeinen 8:14-16.
Het zoeken van het Koninkrijk van God is te
verkiezen boven alle materiële zaken, omdat
Hij wil geven alles wat je nodig hebt. Vergelijk ook Mattheus 6:31-33.
Gerard van Sabben
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