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De Groene Weg
We prijzen ons gelukkig met de inzet van
enthousiaste vrijwilligers. De onderbezetting
tijdens de vakantieperiode is onderling goed
opgevangen. Enkele dames waren zelfs dagelijks aanwezig. Eind augustus bespraken we in
een gezamenlijke bijeenkomst de ervaringen
van de zomermaanden, daarna hebben we
gezellig gegeten. Iedereen is het er over eens
dat er meer vrijwilligers welkom zijn. Bel ons
voor de mogelijkheden om mee te helpen in
de winkel, 0180-521966.
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wat gebeurde er de vorige maanden
Voorbereiding - transport Roemenië
Geadresseerde goederen vormen een
belangrijk onderdeel van onze hulpgoederentransporten. Het is bewonderenswaardig hoeveel inzet mensen tonen om kleding en voedsel te verzamelen en daarmee arme mensen
te helpen. Hans Klaver uit Alkmaar leverde
160 met voedsel gevulde bananendozen voor
een Baptistenkerk in Oradea.

Transporten
Roemenië - 27 juli

Breien voor een goed doel
In onze omgeving, maar ook ver daarbuiten wordt door mensen ijverig gewerkt
om wollen kleding te maken. Tijdens onze
bemoedigingsreizen worden veel van die
kunstwerkjes uitgedeeld. De breigroep in
Haarlem bestaat al lange tijd. Mevrouw
Leeuwestein heeft deze groep geleid, maar
sinds haar verhuizing naar Urk (waar zij
inmiddels een nieuwe breigroep is gestart),
heeft mevrouw Buys haar taak in Haarlem
overgenomen. Met onze hulpgoederen
transporten worden ook regelmatig dozen
met gebreide kleding meegenomen.

Dit transport liet even op zich wachten
vanwege de vakantieperiode. Ons magazijn stond daardoor extra vol. We zijn zeer
tevreden met alle mooie hulpgoederen die
binnenkwamen: incontinentiemateriaal,
rolstoelen, kleding, matrassen, kastjes,
speelgoed, voedsel enz. Alle goederen zijn
geladen tot hulp en bemoediging van arme
mensen.

Roemenië - 1 augustus
Ondanks dat de meeste vrijwilligers op
vakantie waren, is het toch gelukt om deze
vrachtwagen van 100 m3 te laden met
kleding, huisraad en speelgoed. Veel dank
aan onze magazijnmedewerkers en kledingsorteerders, die veel werk hebben verricht
bij de voorbereiding van dit transport.

Onderhoud terrein
In afwachting van renovatie van de
bungalow op ons terrein, wordt het fundament alvast afgewerkt met een kunststof
plaatmateriaal (zie foto). Er is heel wat
mankracht nodig om ons pand en terrein
er netjes te doen uitzien. Onkruid verwijderen, verfwerk, timmerwerk en nog veel
meer. Uw hulp is van harte welkom!
Vraag een vrijwilligersformulier aan,
0180-521966, Herman Kesting.

Kledingdepot Waddinxveen
Kledingdepot Oradea dicht
Ons huidige depot in Oradea, waar sinds
jaar en dag de getransporteerde hulpgoederen wordt opgeslagen en gedistribueerd, is
niet langer beschikbaar. We zijn inmiddels
in gesprek met een nieuwe contactpersoon
in Tinca, niet ver van Oradea. In oktober
zullen we ter plekke de mogelijkheden voor
samenwerking verder bespreken.

Mevrouw Rehorst uit Waddinxveen kan door
lichamelijk ongemak geen kledingdepot meer
voor ons houden. Meer dan 30 jaar heeft zij
kleding voor ons en voor andere organisaties
verzameld. Vaak stond de keuken vol en waren de waslijnen bezet. Met veel aandacht en
toewijding heeft ze haar taak vervuld.
Altijd was ze geïnteresseerd in ons wel en
wee en waren haar gedachten bij de armen
die geholpen moesten worden. Wij danken mevrouw Rehorst voor haar inzet en wensen haar
een gezegende tijd toe in het verzorgingshuis in Boskoop.

wat er nog gebeuren moet
Geplande transporten
Roemenië
Oekraïne

-

eind september
oktober/november

(onder voorbehoud)

Transport en kosten

Het één kan niet zonder het ander. De aangeboden hulgoederen worden gesorteerd, verpakt
en geladen door vrijwilligers. Het verpakkingsmateriaal, de opslag, het transport, het lossen
en distribueren moet echter worden betaald. De kosten voor de transporten naar Oekraïne
en Roemenië bedragen meer dan € 5.000. Uw giften voor dit werk zijn onmisbaar.
Uw bijdrage is van harte welkom op NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa
Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘Hulptransporten’

Aurel gaat trouwen!
Onze Roemeense collega, magazijnmeester
Aurel Kovacs, gaat 13 oktober a.s. trouwen
in Oradea. Als team proberen wij daarbij
aanwezig te zijn. Dit wordt een hele
operatie, maar het wordt dan ook een
groot feest! Aurel, een door God gezegende
toekomst gewenst met Irenke.

Voedselpakketten
Tijdens onze bemoedigingsreizen worden
meestal voedselpakketten overhandigd als
er gezinnen worden bezocht. Deze voedselpakketten worden in de landen zelf gekocht
en samengesteld. Het is iedere keer weer
een mooi moment: de blijdschap op de
gezichten van mensen in kleine huisjes, die
Moldavië 2016
verder praktisch niets bezitten. Wilt u ons
helpen om zoveel mogelijk pakketten te
maken? Uw bijdrage graag op NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending
Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. ‘voedselpakketten bemoedigingsreizen 2017’.

Obligatie-actie behoud zendingsgebouw
De obligatie-actie blijft onverminderd van kracht om ons werkterrein in
Krimpen aan de Lek veilig te stellen. Het gaat om het woonhuis, kantoorruimte met appartementen, winkelruimte en magazijn- en opslagruimten.
Bij elkaar zo’n 3.000m2. Elke andere oplossing is duurder en belemmert de
voortgang van onze activiteiten. Met aankoop van één of meer obligaties (à
€ 50,-) helpt u ons enorm!
Voor meer informatie: www.oosteuropazending.com
 06-53883103 (M. van der Weide) bestuur@oosteuropazending.com

Bemoedigingsreizen – Albanië en Moldavië

Niet materieel maar geestelijk
Iedereen kan in een situatie terecht komen waar je
gevoelsmatig als een berg
tegen opziet. Problemen met
werk, relaties, huisvesting,
ziekte, financiën, verslaving,
teveel om op te noemen. Jezus
leert ons om te bidden voor herstel, genezing
en bevrijding voor onszelf en voor anderen.
Bidden gaat hand in hand met vertrouwen en
geloof in Hem. Geloven we dat Hij alles weet
en macht heeft, dat door het gezag van Jezus
de vijgenboom verschrompelde?
Matteüs 21 :21-22 (BasisBijbel): “Luister goed!
Ik zeg jullie: als jullie geloof hebben en niet
twijfelen, dan zullen jullie niet alleen doen wat
er met de vijgenboom is gebeurd. Maar zelfs als
jullie tegen deze berg zeggen: ‘Kom van de grond
en gooi jezelf in de zee,’ dan zal dat gebeuren.
Alles waar jullie vol geloof om bidden, zullen jullie
krijgen.”
Jezus garandeert ons dat met vertrouwen
bidden tot Hem niet zonder resultaat zal zijn.
Voor iedereen die het niet meer ziet zitten,
is deze uitnodiging van Jezus een geweldig
geschenk:
Matteüs 11:28-30 (BasisBijbel): “Kom naar Mij als
je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat
onder het gewicht van je problemen! Ik zal je
rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want
Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden.
Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want
wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of
te zwaar voor je.”
Gerard van Sabben
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Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige
Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds
1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met
hulpgoederen naar onze doelgebieden.

De bemoedigingsreis naar Albanië (vliegreis)
is van vrijdag 6 tot en met woensdag
11 oktober. Voor meer informatie:
 0180-521966, Herman Kesting.

Giften/legaten aan IBAN: NL03INGB0005856826
t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te
Rotterdam

De reis naar Moldavië (vliegreis) is van zaterdag 4 tot en met zondag 12 november. Tot
nu toe zijn er vijf deelnemers. Er is nog plaats
voor meer medereizigers. Voor meer informatie:  0180-521966, Gerard van Sabben.
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