NIEUWE OEZ NAAM - GO Actie voor redding Zendingscentrum Vluchtelingenhulp – KSP Conferentie - Gods JA voor zondaren!
Want hoe vele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja!’ 2. Kor. 1 vs 20
‘….al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.’ Hand. 2: 21
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Mensen schreeuwen hun nood vaak uit, ook als een stille schreeuw, en de wereld weet vaak alleen met een buitengewone
wrede vorm van ‘barmhartigheid’ te reageren. Daarvan zijn we dagelijks ooggetuigen met betrekking tot o.a. de vluchtelingen
wereldwijd. Iemand vroeg mijn stemadvies over het recente referendum en ik antwoordde: Als God ja zegt tegen ons, kunnen
wij tegen niemand nee zeggen. Dat gaat echter niet over politiek, want die biedt weinig perspectief. Het gaat bij uitstek in de
bovenstaande verzen over onze relatie met God en hoe wij als mensen omgaan met elkaar. Jezus vroeg ons Zijn onderwijs in
de hele wereld bekend te maken en zelfs de ANBI wet herkent dat als een zaak van algemeen nut. Dat onderwijs is even simpel
als doeltreffend, maar wordt soms onnodig erg ingewikkeld gemaakt. Het evangelie is vooral praktisch bedoeld om elkaar zo
gelukkig mogelijk te maken, niet met vergankelijke dingen, maar vooral wezenlijke en blijvende dingen. Er is een hardnekkig
misverstand bij sommigen om te denken dat, als je je geloof belijdt of je kerkelijke plichten nakomt, je dan een christelijk leven
leidt. Echter leerde Jezus ons onvoorwaardelijk alles op te geven, wat we zijn en wat we bezitten, ja zelfs onszelf
als dood te beschouwen, om deel te krijgen aan die ene parel van Zijn Koninkrijk, ja zelfs aan Zijn goddelijke
leven en natuur. Ongrijpbaar? Onbereikbaar? Ja, maar niet voor wie genadebrood wil eten. In het besef dat wij
zonder Hem aan de zonde en aan de boze en wellicht eeuwige pijn zijn overgeleverd. Jezus betaalde onze
losprijs met Zijn Bloed! Roep slechts Zijn naam aan! Roep om Hulp en Redding. Neem Zijn beloften aan. Dat zijn
er heel veel, waaronder in de eerste plaats Zijn kind te mogen zijn en God Abba Vader te mogen noemen.
Gods Zegen toegewenst, namens het gehele zendingsteam, Matthias van der Weide
ONZE IDENTITEIT: OOSTEUROPA ZENDING eerst!
Het bestuur van OostEuropa Zending/Christian Care East West heeft recent bij vergadering besloten zich te onthouden van
enige politieke kleur en strikt zonder aanzien des persoons het Evangelie aan de wereld bekend te maken.
De laatste Nieuwsbrief December 2015 bracht bemoedigend resultaat. Lichtpunt: De OEZ ANBI Groep is (8 organisaties)
noteerde 2015 stabiele inkomsten t.o.v. 2014. Maar zonder Nieuwsbrief minderen de giften sterk. Bezuiniging is eveneens
nodig. De wereldsituatie verergert enorm. Veiligheid en leefbaarheid lijken verder weg dan ooit. Echter: Jezus Christus biedt
meer dan ooit het enige perspectief. Het OEZ bestuur bezon zich afgelopen maanden op de identiteit. De officiële
stichtingsnaam is herbevestigd en aangepast, door simpelweg de twee oudere namen aan elkaar te koppelen, met dit resultaat:
OostEuropa Zending/Christian Care East West. Met de oorlog in Oekraïne lijkt ook het IJzeren Gordijn weer teruggekeerd.
Nu niet als een koude, maar een bloedige en hete oorlog! Atheïsme en materialisme beheersten voorheen het Oostblok maar
nu nog meer ook het Westen. Wie had gedacht dat, anno 2016, recent 14 Nederlandse jeugdzorgorganisaties zelf de alarmbel
zouden luiden omdat zij het dodencijfer van 50 mishandelde kinderen per jaar niet omlaag kunnen krijgen. De Europese Unie
slaagt er niet in de mensen te vernieuwen. Terreur en geweld nemen toe. Op 16 april jl. hebben Roemenen met vrienden in vele
landen gedemonstreerd omdat de Noorse Kinderbescherming afgelopen november 5 kinderen, waaronder een pasgeboren
baby, bij het Noors-Roemeense gezin Bodnariu weghaalde. De baby is nu op last van de rechter terug bij de ouders. Instanties
werken traag en buiten de rechtbank om, die alleen achteraf correctief kan optreden tot ieders schade. Verbijsterend was ook
het recent verschenen nieuws dat in Nederland al jarenlang ook jongens vanaf 16 jaar(en jonger) geprostitueerd worden. Het
Evangelie alleen biedt hoop op verbetering, niet alleen voor vluchtelingen. Maar bij hun oorlogstrauma en armoede komen ze
hier ook nog aan in een vijandige en door en door geperverteerde maatschappij. Dat werkt agressie en geweld in de hand.
Naast veel bemoedigende initiatieven leven christenen vaak ook voor zichzelf heen en kijken liever de andere kant op. Daarom
ziet OostEuropa Zending/Christian Care East West vooral een taak in het opwekken van de kerken in eigen land alsook in heel
Europa en het vrije, rijke westen.
Gelukkig nemen de aantallen overtuigde christenen ook in eigen land toe. Laten we de kerkverlaters weer winnen voor Christus.
Er is een liedje: Ik ga terug naar het kamp van de vijand om terug te halen wat hij ons ontstal… Zo waarlijk helpe ons GOD
almachtig!

GO ACTIE – Grote Obligatie Actie – Attentie!
Graag uw aandacht voor de financiële nood van de zending. Ons Zendingscentrum, nu 30 jaar in gebruik moet voor 30 juni een
vervangende hypotheek vinden of zelf een koper vinden voor de gebouwen op 3300 vierkante meter. Een lokale notaris hielp
ons een reddingsplan te bedenken. Elke lezer vragen wij iets te doen naar vermogen. Zie de bijlage Grote Obligatie Actie.
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ZEGEN VOOR IRAKEZEN, SYRIËRS en vele anderen – die via ons Zendingscentrum de afgelopen jaren zijn geholpen
Ramz, (rechts op de foto), werkt alweer enige jaren fulltime bij OostEuropa Zending/Christian Care East West. Hij heeft een
financieel/administratieve opleiding gedaan. Het gezin Hababa is nu 16 jaar in Nederland en in ons Zendingscentrum kregen de
kinderen Bijbel les. Gevlucht voor het geweld van Saddam, leerden ze in Nederland het reddend Evangelie kennen en zo
kunnen ze nu de vele nieuwe vluchtelingen tot zegen zijn. Ramz geeft zelfs taalles aan hen in Alphen ad Rijn. In ons kantoor in
Krimpen hoor je soms veel Arabisch spreken. Je kunt horen dat het verwant is aan Hebreeuws. Joden en Arabieren zijn van
dezelfde oorsprong. Daar zit dus perspectief in. Heel wat moslims horen binnen onze muren het evangelie en ze komen overal
vandaan. In de december editie 2014 schreven we over Ramz en zijn aanstaande bruid Hiba. Bid voor de jonge bruid die nog
recent uit Mosul (Nineve) kwam en nog meer moet integreren. Bid voor de bruidegom Ramz, aan wie van alle kanten wordt
getrokken, dat hij met zijn nog jonge vrouw de Heer mag dienen!

Het gezin Hababa - Vader Nail neemt de foto

Ramz geeft taalles aan vluchtelingen Alphen

Tot één van de bijzondere vruchten van het OEZ/CCEW vluchtelingenwerk behoort ook Gheed Al Badran. Als voormalig
kunstenares en moslima uit Bagdad, gevlucht voor Saddam, leerde ze bij ons Jezus kennen en is ze ook bij ons gedoopt. Kort
voor het generaal pardon is ze naar Californië afgereisd, waar ze sindsdien werkt bij een satellietzender voor Evangelie
verkondiging aan Moslims. Binnenkort verschijnt haar boek waarin ze ook vertelt van haar tijd bij OostEuropa Zending. In de
volgende editie hopen we aandacht te besteden aan de Syrische familie Jacoub die ook lang bij ons verbleef.
IN MEMORIAM – IONUC GROZA – GEBED VOOR ZIEKEN
Het nieuws van Ionuc’s overlijden overviel ons en Elisha. Elisha heeft veel samen met hem
opgetrokken vooral ook tijdens de Barnabas Evangelisatie Acties. Voor de OEZ groepsreizigers
was Ionuc een bijzondere Evangelist die met zijn broer Daniel in de jaren ‘90 church planting
begon rond de industriestad Slobozia. Bij de gezinsbezoeken trad hij vaak op als tolk. Voor zijn
broer en de inmiddels bloeiende gemeente van Amara een nauwelijks te dragen verlies.
Elisha, die zelf vanwege diabetes en nierfalen de dood vaak in de ogen kijkt, had het er heel erg
moeilijk mee. Velen kennen Elisha van het Pakistaanse mission school werk, maar hij verblijft en
Daniel Groza en Elisha bij
werkt vanuit Hongarije. In het Hongaarse Adacs mocht Elisha nog onlangs een nieuwe gemeente
starten.
het afscheid van Ionuc
Het Casa Lumina team stuurde een afvaardiging naar de begrafenis die 2 april in Cluj Napoca
plaats vond. ‘s Werelds ernstigste ziekte treft ook vele christenen. We vragen daarom te bidden voor broeder Senna.
Zijn conferentie oord in Roemenië herbergt komende 19 mei onze Kinder Sponsor Plan contactpersonen conferentie.
Ook voor onze zendingspionier Gudrun Byttebier, bekend van het Oekraïnewerk, vragen we gebed dat de nieuw gestarte
behandelingen resultaat mogen hebben.
KINDER SPONSOR PLAN – CONTACTPERSONEN CONFERENTIE – 19 tot 29 mei
Deze ooit jaarlijks gehouden ontmoeting met ca 100 actieve werkers binnen het Kinder Sponsor Plan was voor het laatst in
2008 gehouden in Codlea. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd. Zowel grote zegeningen kwamen als ook zware beproevingen. Mede door de vergrijzing onder donateurs, maar ook de bankencrisis is het werk met ruim een derde ingekrompen.
OostEuropa Zending, Children’s Relief en Kinder Sponsor Plan hebben nieuwe supporters nodig om het werk te kunnen
voortzetten. Gebed alleen kan dit wonder bewerken en daarom is deze gezamenlijke ontmoeting
zo uiterst belangrijk. Ook via de met deze editie gestarte GO Actie hopen we vele nieuwe
zendingsvrienden te kunnen winnen. Het aantal mensen dat Jezus wil volgen en dienen is altijd
nog groeiende en daarvan moet de zending het vooral hebben. Bid voor Elisabeth en Marcela
(rechts) die de drijvende kracht zijn achter dit werk. Sinds januari 2014 leiden zij het veldwerk
samen en sinds juli 2015 doen ze ook het financiële beheer, tot volle tevredenheid van sponsors,
veldcontacten en bestuur.

REIZEN MET OOSTEUROPA ZENDING – BARNABAS EVANGELISATIE
Letterlijk duizenden vooral uit Nederland hebben met OostEuropa Zending gereisd. De schrijver van het boek de Dekmantel ,
onlangs uitgegeven, maakte ooit zijn eerste zendingsreis met OostEuropa Zending. Jaco reisde dit jaar al naar Oekraïne en
Israël. Stefan was afgelopen Februari met een team in Albanië. Olga is eind april met een groep in Roemenië en midden april
was ook weer een ziekenhuisteam aan de slag in Oekraïne. Meer dan ooit is er de behoefte aan zendingsteams, zeker in het
kader van de BARNABAS acties - ook voor Roemenië en Bulgarije en mogelijk ook weer voor België.

NATIONALE OEZ ZENDINGSDAG ZATERDAG 28 MEI 2016
Zorg dat u erbij bent. We mogen de Heer danken voor 30 jaar Zendingscentrum .
In mei 1986 opende Karel Hoekendijk ons toen nieuwe kantoor.
God geve dat we nog lang van deze locatie gebruik mogen maken, want elders
betekent namelijk niet goedkoper.
We hebben in Krimpen ad Lek voor een zeer gunstige prijs ons werk kunnen doen.
Ook de Groene Weg Winkel is in 2015 gezegend met een top omzet.
De ontmoeting van zaterdag 28 mei (koffie klaar 9u30, krachtige spreker,
gratis lunch en kleurrijk programma tot 16 uur) staat mede vooral in het
teken van de GO Actie. We bidden om over een jaar - in mei 2017- hier het 50
jarig bestaan van OostEuropa Zending te mogen vieren.
KOM OVER DE BRUG 28 MEI

Wees Welkom: Tiendweg 9, Krimpen ad Lek, Nederland.

