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De Groene Weg
We hebben een vergadering gehad waaruit
bleek dat het enthousiasme om de winkel
goed te beheren groot is. Verbeterpunten zijn
genoteerd. Het omzetten van zomer- naar
winterkleding is inmiddels klaar. Waar we nu
aandacht aan willen besteden, is reclame
maken in de regio om een grotere klantenkring te krijgen en mensen enthousiast te
maken voor vrijwilligerswerk. Iets voor u?
Contactpersoon is Letty Reijm. Zij is op
maandag en woensdag aanwezig,
0180-521966.
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wat gebeurde er vorige maand
Transporten
Roemenië - 15 september
We hebben een nieuw contact in Codlea.
Romy is zakenman en wil graag een
bedrijfje opzetten om kleding en
schoenen te verkopen. Het uitgangspunt hierbij is dat er voldoende winst
overblijft om daarmee kinderkampen te
ondersteunen en om arme mensen te
kunnen helpen.

Albanië - 16 september

Aurel Kovacs getrouwd!
Onze Roemeense medewerker Aurel heeft
ruim zes jaar trouw gediend als beheerder
van het OEZ-terrein. In het magazijn heeft
hij vrijwilligers begeleid en stond hij voor
iedereen klaar. Deze zware klus heeft hij met
liefde gedaan, waardoor zijn afwezigheid
nu extra opgemerkt wordt. Op 13 oktober
jl. is Aurel getrouwd en hij gaat in Oradea
wonen.

Via de vervoerder van St. Hoop voor
Albanië hebben we hulpgoederen
gestuurd naar hoofdstad Tirana. De
aanleiding hiervoor was een groepsreis
die in oktober is geweest. Onze medewerker in Tirana, Renato Jani, heeft de
reisgroep begeleid. Hij weet veel van
de geschiedenis van zijn land. Tijdens
de reis worden gezinnen bezocht en de
hulpgoederen uitgedeeld.

Roemenië - 5 oktober
Dit was de laatste keer dat we onze
hulpgoederen kunnen lossen en opslaan
op de vertrouwde locatie in Oradea. Door
verkoop van de loods moeten wij op zoek
naar en andere locatie. Met dit laatste
transport zijn veel bruikbare hulpgoederen geladen. Dank aan onze collega’s bij
Casa Lumina in Oradea, die vele jaren
de hulpgoederen hebben uitgeladen en
verdeeld onder de armen.

Nieuw pand
TweedekansWinkel in Rhoon
De TweedekansWinkel moest verhuizen vanwege
geplande nieuwbouw. De nieuwe locatie is nu gevestigd
op een gunstig punt in het centrum van Rhoon. Het
doel van de TweedekansWinkel is om onze partnerorganisatie ‘Casa Lumina’ in Oradea te helpen met hun
kleuterschool, naschoolse opvang, educatieve zorg aan
ouders en overige hulpverlening te kunnen voortzetten.
Grote dank aan Marian Heijboer voor haar inzet.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Oekraïne
Roemenië

31 oktober
november/december

Hulpgoederen naar Oekraïne

Speciaal vragen wij uw aandacht voor het komende transport naar Oekraïne. Peter Gabor,
onze contactpersoon in Beregowo, vraagt om hulp voor zijn land. Heel veel mensen hebben
materiële zorgen en leven in armoede. Peter wil met zijn team de mensen helpen. Wij zijn
bezig met de voorbereiding van een transport naar Oekraïne. Hiervoor is € 3.075,- nodig
voor transport en opslag. Wilt u alstublieft meehelpen dit transport te realiseren?
Uw giften zijn van harte welkom op NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa
Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Hulptransporten’

Kledingdepot Schoonhoven
Ons kledingdepot in Schoonhoven is gestopt omdat de depothouder, dhr. Scheer,
overleden is. Voor zijn vrouw Meta is het
nu te zwaar om alle kleding aan te pakken.
Bijna 30 jaar lang is de familie Scheer actief
geweest om arme mensen te helpen. Wij
zijn dankbaar voor hun inzet en wensen
mevrouw Scheer sterkte met het verlies van
haar man.

Obligatie-actie behoud zendingsgebouw
Investeren in ons zendingspand met omliggend terrein heeft veel waarde
voor OostEuropa Zending. Sinds een aantal jaren voorziet ons dak met zonnepanelen voor een belangrijk gedeelte in onze stroombehoefte. De voortgang van onze activiteiten op de huidige locatie wordt door uw financiële
inzet mogelijk gemaakt. De tijd begint wel te dringen, omdat einde dit jaar
nog een bedrag van € 300.000 bij elkaar gebracht moet worden. Dat is een
groot bedrag. Wij hopen op een wonder van God en dat mensen aangesproken zullen worden om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Niet materieel maar geestelijk
De Bijbel staat vol verhalen van
mensen die zich hebben laten leiden
en inspireren door de God van de
schepping. God leerde de mens
naast verantwoordelijkheid ook
leefregels en voorschriften met betrekking tot het brengen van offers.
Ook door middel van rechters en profeten bleef God
Israël instrueren. Alles met het doel om in harmonie
samen te leven.
Omdat de wetten niet werden nageleefd en het gewenste effect uitbleef, zond God Zijn Zoon Jezus naar
deze wereld om herstel van de relatie te bewerken en
mensen op te roepen hem te volgen.
Het volgen van Jezus betekent: je toevertrouwen aan
Hem. Jezus leerde dat het niet meer gaat om de offers
die gebracht moesten worden, maar om een toegewijd
hart. Hierdoor leer je liefde voor God en voor je naaste
te hebben. Je leert normen waarbij je de ander hoger
acht dan jezelf en waar geen kwaad met kwaad wordt
vereffend. Het leert je je bewust te worden van je
denken, waar goed en kwaad in schuilt.
Wij mogen ons laten leiden en inspireren door Jezus,
die herstel bewerkte tussen God en mensen. Door het
aanvaarden van Jezus’ kruisdood en Zijn bloedoffer,
wordt het slechte in de mens ons niet toegerekend en
is er eeuwig leven.
Efeziërs 5:1-2 (BasisBijbel): ”Kinderen die van hun
vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op
dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe Hem
na. Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt.
Want omdat Hij zoveel van ons houdt, heeft Hij zijn
leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer.”
Gerard van Sabben
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Duurzame energie opwekking op ons dak. Zonnepanelen geplaatst
door Zon & Zo BV

Voedselpakketten bemoedigingsreis Moldavië
4 -12 november
Dit jaar worden er weer voedselpakketten
uitgedeeld in Moldavië. Daarnaast doen er
zich tijdens onze reizen altijd onverwachte
situaties voor en wij zouden graag over extra
middelen kunnen beschikken om concrete
hulp mogelijk te maken. Bijvoorbeeld:
vervoerkosten voor een ziekenhuis bezoek,
aanschaf van verbandmiddelen, medicijnen,
schoenen enz. Als u wilt bijdragen dan kan
dit op NL03INGB0005856826 t.n.v. St.
OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam o.v.v. ‘Moldavië voedselpakketten / extra hulp.’
Voor meer informatie:  0180-521966, Gerard van Sabben.
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