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KLEDINGACTIES

Het vertrouwde logo OEZ weer terug in ons ontwerp.
Na een tijd van wikken wegen is dat een definitieve keuze.

Piet Kreuk (Nieuwe Westerkerk,
Capelle aan den IJssel) heeft op
9 april een kledingactie georganiseerd. Wij waren die dag ook ter
plekke. Het was hartverwarmend
om de kleding in ontvangst te
nemen en het enthousiasme van
ouders en kinderen te ervaren. Via
Wilma Schouten, coördinator van
een kledingbeurs in Streefkerk, konden we een restant kleding ophalen.

Wat gebeurde er vorige maand
TRANSPORTEN
ALBANIË - 8 APRIL

De lading van dit transport was afgestemd
op de wensen van Renato Jani, onze medewerker in Tirana. Dekens, klein huisraad,
bedden, matrassen en kleding, geschikt om
arme gezinnen te helpen. Woonzorgcentrum
d’Amandelhof heeft maaltijdkarren geschonken voor het bejaardentehuis in Shkodër. De
goederen zijn getransporteerd door Stichting
‘Hoop voor Albanië’. Omdat er meer goederen zijn geladen dan verwacht is er nog een
tekort van € 570,- voor transport en distributie.

ROEMENIË - 12 APRIL

KLEDINGBUS
Onze ‘kledingbus’ is voorzien van
een afdak om inregenen te voorkomen. De bus wordt gebruikt om
kleding in te deponeren. Vooral
buiten kantoortijden is dit makkelijk
voor mensen die daar overdag geen
gelegenheid voor hebben. Ons eigen
‘A Team’ heeft er weer iets moois
van gemaakt.

In dit hulptransport goederen die uitgedeeld werden tijdens een bemoedigingsreis in april. Een projectgroep uit Rhoon
zet zich speciaal in voor ‘Casa Lumina’ in
Oradea. Voor Ligia Macelaru (Timisoara)
hebben we dankzij medewerking van
Woonzorgcentrum d’Amandelhof twee
hoog/laag bedden, po- en rolstoelen en
matrassen kunnen laden. Verder is er huisraad, kleding en meubels meegezonden ter
ondersteuning van arme gezinnen.

ROEMENIË - 19 APRIL

Lange files en toeterende auto’s als gevolg
van langdurig manoeuvreren van de onervaren chauffeur om op ons terrein te komen.
Uiteindelijk hebben we de truck kunnen laden met klein huisraad, meubels, speelgoed
en kleding van onze kledingdepots. Meer
dan honderd dozen met nieuwe kleding
zijn geschonken door Leen Bakker en FNV.
De bestemming was deze keer Tirgu Mures,
waar verschillende zigeunergemeenschappen
in moeilijke omstandigheden leven.

STAGE BIJ OOSTEUROPA ZENDING
Drie maanden lang hebben Bea en Kora
met veel plezier onze receptie bemand
en met veel ijver hebben zij het adressenbestand van onze vrijwilligers bijgewerkt.
De stage was een onderdeel van een
omscholingsproject van InterTransfer. Het
was heel prettig om Bea en Kora in ons
midden te hebben. Wij wensen dat deze
stage zal bijdragen tot het snel vinden van
een betaalde baan.

ZENDINGSDAG
ZATERDAG 28 MEI

Voor dit jaarlijks evenement wordt u hartelijk uitgenodigd. Om 9.30u staat de koffie klaar en
vanaf 10.30u is er een ochtendprogramma met samenzang en gesproken woord. Ook is er
een informatief middagprogramma over onze actuele projecten. Vooraf aanmelden bij deelname is gewenst in verband met het voorbereiden van een gratis lunch.  0180-521966.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Roemenië 		

7 juni

Tijdens het maken van deze Nieuwsbrief
is er een hulptransport met bestemming
Oekraïne geladen (11 mei). Mensen
die regelmatig geadresseerde goederen
meegeven, zijn hierover vooraf geïnformeerd. Als u ook op de hoogte gesteld
wilt worden van geplande transporten
dan kunt u dit bij ons melden:
 0180-521966, optie 1, Hulpgoederen.

Niet materieel maar Geestelijk
Op 27 april hebben we Koningsdag gevierd. Er
was veel belangstelling van de media. Mensen
stonden lang te wachten om het koningspaar te
kunnen zien. Ze hoopten een foto van dichtbij
te kunnen maken. Een persoonlijke ontmoeting
met de koning en koningin is iets dat je heel je leven niet meer
vergeten zal. Het is een voorrecht om een koning te hebben die
goed is voor de inwoners van zijn land. Hoe mooi dit is of kan
zijn, koninkrijken komen en gaan, zo leert ons de geschiedenis.
In de bijbel wordt over een Koninkrijk gesproken dat geen einde
zal hebben. DANIËL 2:44 (Basisbijbel): “Maar in de tijd dat die
koningen er zijn, zal de God van de hemel een koninkrijk stichten
dat nooit vernietigd zal worden. Het zal nooit door een ander
koninkrijk overwonnen worden. Het zal al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelf zal dat koninkrijk
voor eeuwig blijven bestaan.”

Rolstoelen gevraagd

voor Roemenië: Ligia Macelaru in Timosoara
en Casa Lumina in Oradea. Voor Oekraïne:
Peter Gabor in Beregowo.

Fietsen gevraagd

voor onze medewerkers in Roemenië, Albanië,
Moldavië en Oekraïne.

Instrumenten gevraagd

voor jonge musici in Moldavië.

De bediening van Jezus was om, volgens de wil van Zijn Vader,
dit Koninkrijk bekend te maken aan de wereld. Jezus leerde een
gebed aan zijn volgelingen: het ‘onze Vader’. In MATTHEÜS 6:10
staat (Basisbijbel): “Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde
worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan
wat U wil.”

Deelnemers gevraagd

voor een bemoedigingsreis naar Moldavië
(5 t/m 13 november 2016). Ons bezoek
aan dit mooie land betekent een grote
bemoediging voor de armen. Meld u snel
aan, dan is het vliegticket het voordeligst!
Kosten € 850,-

Door dit gebed oprecht te bidden kijk je uit naar dat Koninkrijk,
waar de wil van God regeert. Ook hier op aarde, in ons hart, wil
God regeren. Als je God leert kennen, leer je ook jezelf kennen.
Daarom staat er in hetzelfde gebed (MATTHEÜS 6:13): “En stel
ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van
U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse
majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het!”

Vrijwilligers gevraagd

Er moet weer veel verfwerk worden gedaan.
Ook is er genoeg werk aan onderhoud van het
terrein, het afvoeren van vuil, het laden en lossen van hulpgoederen, enz. Kom eens langs of
vraag een vrijwilligersformulier aan.
 0180-521966, optie 1, Hulpgoederen.

God wil dat we om Zijn bescherming vragen, zodat Hij met ons is
en ons kan leiden, waardoor we in ons leven goede beslissingen
zullen nemen. Het is Zijn wil om ons te verlossen van het kwade,
dat ons van God scheiden wil. Het Koninkrijk van Gods macht en
kracht, heerlijkheid en eeuwigheid is ook voor u.

Kledingdepots gevraagd
Kleding is nog steeds een belangrijk artikel bij de hulpgoederen transporten. Als u een
ruimte hebt 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.

Kledingdepot Dirksland
Tijdens het ophalen van kleding bij hun
kledingdepot, vertellen Corrie en Piet
Vogelaar dat ze al meer dan twintig jaar
betrokken zijn bij de activiteiten van
OostEuropa Zending:
“De eerste aanleiding hiervoor was de mogelijkheid om bijbels te smokkelen naar China.
Later hebben we fietstochten gemaakt door
de bergen in China om in afgelegen dorpen
de mensen bekend te maken met het evangelie. Met veel plezier kijken we terug naar de
renovaties die we hebben uitgevoerd in Albanië en Roemenië. Piet als klusser en Corrie als kok.
Om ook hier thuis iets te kunnen betekenen voor OEZ, zijn we begonnen met het verzamelen
van kleding. Onze kerk en kennissen weten dit natuurlijk al lang. Ook staan we regelmatig op
de rommelmarkt om geld te genereren voor diverse projecten. We vinden het fijn om op deze
manier een steunpunt voor OEZ te zijn. ”

Gerard van Sabben
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