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Verjaardagsfeest in De Groene Weg
Marian Heiboer heeft met haar vriendinnen
van de Wereldwinkel en Werkgroep Rhoon
haar verjaardag gevierd in de kantine van De
Groene Weg. Werkgroep Rhoon zet zich
speciaal in voor het project Casa Lumina
(Huis van Licht) in Roemenië. Een delegatie
van de werkgroep is onlangs in Roemenië
geweest om daar te helpen. Het verjaardagsfeestje in De Groene Weg was heel gezellig!

wat gebeurde er vorige maand
Transport roemenië - 24 april
Dit transport werd in delen afgeleverd
op drie adressen. Voor Tirgu Mures werd
kleding, speelgoed en huisraad geladen.
Voor Oradea waren er hulpgoederen ter
ondersteuning aan arme mensen, inclusief
goederen voor werkgroep Rhoon, een Baptistenkerk en voor de bemoedigingsreis van
onze collega Herman Kesting. Voor Ligia
Macelaru in Timosoara werden medische
goederen geladen, die met uw hulp in de
afgelopen maanden verzameld zijn via onze
medische afdeling.

Kledingactie op zaterdag
Afrika avond

Een avond vol informatie over Nigeria en
Kongo. Het lekkere Afrikaanse eten werd
afgewisseld met indrukwekkend mooi gezongen lofliederen tot eer van God.
Ivet, Godé en Rafaël vertelden over hun
mooie land, waar ze zijn opgegroeid en dat
ze vanwege persoonlijke belevenissen daar
niet meer veilig kunnen wonen. Hun verhaal
is vol blijdschap en weemoed en doet het
begrip voor vluchtelingen groeien.

Bemoedigingsreis Roemenië
Een team van zes personen, onder leiding
van Herman Kesting, vertrok eind april
richting Roemenië om daar projectbezoeken af te leggen en de armen te bemoedigen. Er ging ook een partij hulpgoederen
mee, waaronder de door Nederlandse
kinderen gevulde schoenendozen.
De goederen werden verdeeld onder medewerkers ter plaatse en arme gezinnen.

Dit keer op 8 april bij de Nieuwe Westerkerk
in Capelle aan den IJssel. De ervaring leert dat
deze actie een nuttige bijdrage levert aan
kerkelijke activiteiten, gekoppeld aan een
goed doel. Ook voor verenigingen zoals in
Streefkerk, waar we kleding mochten ophalen
van de Voorjaars Kinderkleding Beurs. Dank
aan Piet Kreuk en Henri Schouten die deze
acties mogelijk hebben gemaakt.

Schoenendozen voor Roemenië
Een sfeervolle belevenis in ons zendingscentrum. De ontmoeting was gepland omdat
een Evangelische groepering zich tot doel
heeft gesteld een kind te gaan sponseren via
het Kinder Sponsor Plan. Nadat kinderen
schoenendozen hadden overhandigd die met
veel liefde door hen zijn gevuld voor kinderen
in Roemenië, vond de officiële bekendmaking
van het sponsorkind plaats.

zendingsdag 20 mei
50 jaar OostEuropa Zending

Van harte nodigen wij u uit voor een
feestelijke dag in Krimpen aan de Lek op
zaterdag 20 mei 2017.
Tijd: 10.00u - 16.00u. Spreker: Henk Herbold

Locatie: Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 90, 2931 CL Krimpen aan de Lek
Graag uw komst aanmelden!

 0180-521966 of info@oosteuropazending.com

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Transport Oekraïne –
Transport Roemenië –

12 mei		
medio mei

hulpgoederen
kleding

Kledingdepots welkom!
Kleding, beddengoed, handdoeken en
schoenen, geschikt voor hergebruik, zijn
nog steeds een belangrijk middel om
onze hulpgoederen transporten te kunnen
uitvoeren. Daarom vragen wij of u mee
wilt denken om deze materialen voor ons
werk te sparen. U kunt het afgeven op ons
zendingscentrum in Krimpen aan de Lek of
u belt ons om het op te laten halen.
 0180-521966 afdeling Hulpgoederen.

VRIJWILLIGERS WELOKM!
Wij zoeken handige handen voor klussen
in De Groene Weg-winkel. Maar er is
ook volop ander werk te doen, zoals het
bijhouden van het verfwerk, de slootkant,
wagenpark, magazijnwerkzaamheden en,
bijvoorbeeld, hulp bij het laden en lossen
van hulpgoederen.

Nieuwe kledingrekken

OBLIGATIE ACTIE TOT NU TOE € 370.000,-

Optimale aandacht blijft noodzakelijk om het obligatieplan hoog op de agenda
te houden. We zijn bijna op de helft van het streefbedrag van € 800.000. Uw
investering in ons zendingsgebouw is zeer gewenst. Met uw hulp kunnen wij
onze werkzaamheden op de huidige locatie voortzetten.
Voor meer informatie:
www.oosteuropazending.com
 06-53883103 (M. van der Weide)
Help ons alstublieft!
bestuur@oosteuropazending.com

Barnabas – Genieten en Leren
Al vele jaren organiseert OostEuropa
Zending evangelisatie-acties in Roemenië,
Macedonië, Bulgarije, Moldavië en Albanië. Jonge mensen bieden wij een kans
om twee weken met elkaar op te trekken. Een vormingsweek met bijbelstudie,
praktische lessen in toneel, mime, muziek
en sketches. Daarna volgt een week om de
geleerde kennis in praktijk brengen. Renato
Jani, onze medewerker en coördinator
van Barnabas in Albanië, vraagt om uw
steun. Voor jongeren uit arme gezinnen is
dit vaak de eerste keer dat ze op vakantie
kunnen gaan met leeftijdgenoten. Dit jaar verwachten wij honderd jongeren. Per deelnemer
wordt een bedrag naar draagkracht gevraagd voor locatie, voedsel en vervoer. Voor degenen die het streefbedrag van € 50,- niet kunnen opbrengen en heel graag aan de Barnabas
conferentie willen deelnemen, zoeken we sponsors. U kunt uw bijdrage overmaken op
NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v.
‘project 30330 t.n.v. Barnabas’.

Hartelijk bedankt voor uw giften. Met uw hulp
mogen wij tot zegen zijn voor arme mensen

Niet materieel maar geestelijk
Op 5 mei viert Nederland bevrijdingsfeest. Pasen is ook een
bevrijdingsfeest waar nieuw
leven centraal staat omdat
Jezus uit de dood is opgestaan.
Bevrijding is ook gekoppeld
aan het Pesachfeest dat het
Joodse volk ieder jaar viert om de bevrijding
van de periode van slavernij in Egypte te
vieren. Voorafgaand aan die bevrijding sprak
God (via Mozes) dat de Joden het bloed
van een mannelijk, jong en gaaf schaap of
geitje aan hun deurposten moesten smeren.
Een engel ging de met bloed bewerkte deur
voorbij, maar daar waar geen bloed te zien
was stierf de eerstgeborene. Zo werden de
Joden gespaard, maar onder de Egyptenaren
stierven alle eerstgeborenen. Dit drama was
voor de heersende Farao zo heftig, dat hij de
Joden toestemming gaf om te vertrekken uit
zijn land.
In de tijd die Jezus op aarde was, vierde Hij
met zijn volgelingen dit bevrijdingsfeest,
Pesach, met een maaltijd. Toen de beker wijn
rond ging zei Jezus(Mattheüs 26:28): “Dit is het
bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden”.
In de uren daarna werd Jezus gevangen
genomen, mishandeld, gegeseld en door valse
beschuldigingen gekruisigd.
De betekenis van het Joodse Pesachfeest kreeg
door het bloed van Jezus een nog grotere betekenis. Hij nam de plaats in van het offerlam.
Door Zijn offer te aanvaarden ontvangen wij
vergeving van zonden en bevrijding voor onze
ziel.
Gerard van Sabben
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