VERLOSSING NABIJ
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze
dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.
Lukas 21:28
Geliefde zendingsvrienden!
e

Verlossing brak voor mij definitief aan in augustus 1970. Rond mijn 19 verjaardag mocht ik mijn leven aan de
Here Jezus toevertrouwen. Juist in de aansluitende nazomer raakte ik maar niet uitgekeken op de voorheen
zo zwijgzame wolkengevaarten. Het is Jezus zelf die zijn terugkomst beschrijft als komende op een wolk….
Juist de dag dat de MH17 neerstortte had ik rond dat tijdstip naar de oostelijke wolkenhemel getuurd, alsof die
me het vreselijke wilde vertellen. De volken die in oorlog zijn of onvrede hebben met elkaar turen vaak de
lucht af. Wanneer gaat er weer een raket de lucht in of wanneer vallen ze weer neer op Israël?
De grote macht en heerlijkheid die Lukas 21 noemt zijn alles overtreffend. Zelfs de meest krachtige kernbom zou zo tussen de
wijsvinger en duim van de Here Jezus gesmoord worden. Hoe ik dat zo stellig weet? Kijk hoe Hij de storm stilde! Maar ook:
Wie hun hart aan Jezus toevertrouwen krijgen deel aan een vrede die het verstand te boven gaat. Alles valt op zijn plek en je
bent zo vervuld van een onmetelijke liefde dat je zelfs je grootste vijand zonder enig voorbehoud in je hart zou sluiten. Als iets
dergelijk ingrijpends met je gebeurt, dan kijk je anders naar de luchten, en leer je leven met opgeheven hoofd, het goede
verwachtende. Het besef van je eigen schuldigheid, door Gods Geest bewerkt, spreekt ook zeer krachtig mee en de door
Jezus’ Bloed verkregen vergeving verschaft energie om je nieuwe leven zo in te richten dat je elke dag van Zijn woorden wilt
uitgaan om je levenskeuzes verder te bepalen. In 1970 waren er genoeg mensen die spottend de korte duur van mijn
‘verlossingservaring’ voorspelden. En inderdaad laten een aantal mensen die Jezus eens leerden kennen Hem helaas ook
weer los. Dat neemt niet weg dat elke dag weer onnoemelijk veel nieuwe mensen deze verlossing beleven. Dit schrijvende
vanuit Beersheba, Israël, heeft mijn boodschap de extra dimensie dat dit land de voetstappen en hemelvaart van de Here
Jezus meemaakte en ook Zijn terugkeer hier zal orde op zaken brengen in de gehele wereld. Laten we ons realiseren dat de
ontwikkelingen razendsnel gaan. Het belangrijkste werk voor de volgeling van Christus is getuige van Hem te zijn… spreken
over wie Hij is en wat Hij doet. Het tweede en even zo belangrijke is om Zijn liefde aan de medemens zichtbaar te maken in
daden. Die twee activiteiten gaan vaak samen. Soms, in de wetenschap dat woorden aan ‘dovemansoren’ zijn gericht, is het
beter te beginnen met de daden. Wij hoeven ons niet te schamen voor Hem die ons in staat stelt de naaste lief te hebben en
een zegen te zijn voor anderen. Als OostEuropa Zending/ Christian Care East West mogen we met miljoenen anderen elk
jaar weer dit getuigenis geven en spreken van Hem die met Zijn Bloed voor de zonden van de hele wereld heeft geboet. Sluit
u aan en vooral ook jongeren zijn welkom om alvast een erehaag te vormen voor Hem die aanstonds zal verschijnen met
grote macht en heerlijkheid…. Dit komt nu heel dichtbij! Wat is er mooier dan full time in dienst van die Meester te staan?
Mocht iemand twijfelen of angstig zijn voor de toekomst, bel dan gerust (06-53883103) met ons. Graag bidden we met u om
verlossing. Matthias van der Weide

STAND VAN ZAKEN – Nieuw Logo en Nieuwe situatie
De derde kwartaaluitgave 2017 staat in het teken van nieuwe verwachtingen! Ook als zendingsorganisatie hebben we
verlossing nodig van een aantal dilemma’s, zoals ons bankkrediet. De obligatiehouders wordt nog een weinig geduld
gevraagd. Begin oktober komen we met belangrijke mededelingen. De bank heeft een nieuwe deadline bepaald (31-12-2017)
voor de eindafrekening en houdt nauwkeurig de cijfers bij die we aanleveren. Nog nooit tevoren waren we zo bekend met
onze actuele financiële positie. Het laatste kwartaal van dit jaar willen we alles op alles zetten om met nieuwe acties nieuwe
zendingsvrienden te winnen en onze resultaten te verbeteren. Wie ons wil helpen is zeer welkom! Helaas stonden we per
e
einde 2 kwartaal nog weer op krimp t.o.v. vorig jaar. Het zomerbeeld gaan we begin oktober bepalen. Zoals u kunt lezen in
deze editie hebben we veel goeds kunnen doen. Door gestage teamvernieuwing hopen we dit najaar een ommekeer te
mogen bereiken. En ook zien we uit naar de nodige wonderen van Gods hand, zoals Hij die keer op keer deed. Uiteraard
heeft de obligatieactie wel veel, soms ‘ingeslapen’ relaties doen ontwaken!
Maar nu dan de verrassendste ontwikkeling: Het nieuwe logo.
Dat toont het Kruis niet langer achter prikkeldraad maar als de ruggengraat voor een niet langer wegkwijnende aarde, maar
een aarde die opleeft door de aanstaande ‘….openbaarwording van de zonen Gods’ (Rom. 8:19). Van Oost tot West zal God
gekend worden door allen. Het is nauwelijks te bevatten, maar tegelijk zou iedereen moeten kunnen begrijpen dat er geen
alternatief is. Van geen enkel mens of instituut hebben wij nog iets te verwachten dan alleen van de Zoon des mensen, onze
Here Jezus Christus.

VERSLAG BARNABAS ALBANIE 2017

Zoran, Macedonisch Evangelist en zijn Zweedse
vrouw betekenen veel voor Barnabas Albanië

Juist nu er ingrijpende dingen gebeuren in Turkije is het goed om de focus te
richten op Albanië, dat eeuwenlang door de Turken is overheerst. Verder
waren er wisselend sterke invloeden vanuit Griekenland en Italië. Het
communisme van Moskou en Peking streden er lang om de voorrang. De
wereld ziet er nu heel anders uit en al kort na de val van het communisme
werden Renato en Nilbert Jani onze zendingsleiders in Albanië. Daar
geboren en getogen en verder uitstekend Engels sprekend en zelfs
Nederlands. Hun grootste dagelijkse inzet betreft het Kinder Sponsor Plan
en jaarlijks de Barnabas conferentie. Het één heeft zeker ook met het ander
te maken. Uw vandaag gesponsorde kinderen worden wellicht de zendelingen van morgen. De afgelopen 27 jaar zijn de beste uit de Albanese geschiedenis. Het aantal christenen neemt toe evenals de kerkgemeenten.

Renato doet verslag: Deze keer waren er weer meer deelnemers
dan het jaar ervoor. Wel 86 deelnemers waaronder naast Albanezen ook uit Kosovo, Macedonië, Zweden en Zuid-Amerika. Het was
een grote zegen om te zien hoe een deel van hen geestelijk zichtbaar groeide, zoals Flora Kaca, Gerald Qendro, Redi Uruçietc.
Jarenlang werden ze gesteund vanuit ons KSP programma en
nadat zij en hun familie de Here Jezus als verlosser aanvaardden,
doen ze mee aan conferenties als Barnabas en leidden ze zelfs
jeugdmeetings in hun kerk. Iets meer over elk van hen. Gerald
Qendro bezoekt de gemeente "Nxenesit e Jezusit" in Shkoder. Hij
e
is daar jeugdleider en doet nu voor de 2 keer mee met Barnabas.
Hij zegt dat het een enorme kans is om er in je geloof sterker te
worden. En te leren op simpele manieren aan je schoolvrienden en
leeftijdgenoten het evangelie te brengen.

Gerald met wit
shirt en rood hart

Flora Kaca en Gazmend Uruçi behoren tot de jeugdgroep van de gemeente in Iba. Hun gezinnen werden gezegend door
het KSP. Flora zegt over Barnabas dat ze nog nooit zoveel christenjongeren op één plaats bijeen
zag. De onderlinge vreugde en openheid en samenspraak stimuleren haar enorm. Ze kijkt al
weer uit naar Barnabas volgend jaar!
Anastasia Janevka uit Macedonië doet voor de derde
keer mee. Zij voelde zich de eerste twee keer nog een
kind (ze was toen mee met haar ouders), maar over
Flora (r) één en al oor
2017 zei ze: ‘Nu nam ik zelf deel aan de seminars en
workshops en dat betekende veel voor me als jong meisje. Ik ben dankbaar om
samen met de Albanese christenjeugd hier op te trekken en elkaar beter te leren
kennen. God maakt de naties onderling tot broeders die elkaar helpen en voor
elkaar bidden.’

Anastasia leunend op arm

Bij deze verklaring sluiten we ons graag aan als OEZ Team, al 50 jaar bezig om volkeren te zegenen. U ook?!

REIZEN MET TROOST EN HOOP – Albanië-Roemenië-Oekraïne-Moldavië
Het evangelie is goed nieuws voor met name de armen. Dat is wat wij ook door de bemoedigingsreizen heen willen
laten zien. Komend najaar zijn er verschillende reizen o.a. naar Oekraïne , Roemenië, Albanië en ook naar de Republiek
Moldavië. Met name voor de laatste reis 4 t/m 12 november naar Moldavië is nog plaats voor deelnemers. Ook in het
voorjaar 2018 staan weer dergelijke reizen op de planning. We bezoeken dan christengemeenten, gezinnen en mogelijk
ook projecten. Daarnaast ziet u veel van het land . Het zijn niet bepaald vakantie reizen maar wel reizen die een
blijvende indruk zullen achterlaten zowel bij u als bij vele gezinnen. Voor meer informatie kunt u bellen met Herman
Kesting tel: 06-22508499. VOEDSELPAKKETTEN ACTIE: Tijdens al deze reizen delen we ook voedselpakketten uit.
Uw speciale gift daarvoor (20 Euro per pakket) graag aan:
NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. Hulpfondsen OostEuropa Zending o.v.v. Voedselpakketten

HUWELIJKSAANKONDIGING
Een zeer graag gezien teamlid in Krimpen aan de Lek is Aurel Kovacs uit Roemenië.
Hij hielp vooral in het magazijn en met de hulpgoederen aanname. Omdat hij
13 oktober gaat trouwen met Irenke is hij 14 september naar Roemenië gereisd en zal daarna
mogelijk ons team daar gaan versterken verschillende veldtaken gaan behartigen.
Bid voor hem en zijn gezin een rijke zegen en dat hij Gods hand steeds mag ervaren.
STEUN ons met KLEDING en GOEDEREN. BEZOEK ONZE GROENE WEG WINKEL in KRIMPEN AD LEK
Gebruik de bijgevoegde ACCEPTKAART of maak per omgaande over aan :
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