Actueel
ZENDINGSTEAM WEL EN WEE
- Sofie, het meisje dat kleuterjuf Lacrimioara
en haar man kregen nadat hun eerste zwaar
gehandicapte kindje stierf, ondergaat nu als
peuter medische onderzoeken. We vragen
uw gebed voor dit meisje en haar ouders.
- Nail, onze hulpgoederenvrijwilliger uit
Bagdad, is na een korte reis daarheen veilig
teruggekeerd. Het dagelijks leven wordt
er geteisterd door bomaanslagen en christenvervolging. We vragen gebed voor hun
kleinkind, een peuter nog, dat door kanker
een nier moet missen. De kans op uitzaaiingen is groot. Bidt u mee?
- Rana, onze receptioniste uit Bagdad,
wordt voor de vierde maal tante terwijl we
dit blad klaarmaken. Zij woont met haar
moeder bij haar broer en schoonzus in en
heeft dus haar handen vol aan deze gezinsuitbreiding.
- Maribel, onze vluchtelinge uit Congo,
kreeg haar baby te vroeg, met 26 weken.
Het ging een tijdje goed in de couveuse,
maar een darmafsluiting maakte een operatie noodzakelijk. Zó klein nog en met twee
stoma’tjes knapt ze toch langzaam op. Bidt
u dat dit meisje, Junias, tot zegen van velen
mag opgroeien.
- Op dit moment zijn er drie stagiaires actief
die werkelijk een goede steun bieden aan
ons vaste werkteam. Wij bidden dat zij ook
in dit werk persoonlijk gezegend worden.

ZENDINGSDAG 11 MEI
De zaterdag na Hemelvaartsdag houden wij
onze jaarlijkse zendingsdag waarop Greg
Knight, één van onze Engelse bestuurders,
zal spreken. Hij is een echte geloofsprediker
en daarnaast IT-ondernemer.
Verder komen Azië en Afrika alsook ZuidAmerika volop aan bod, naast ons hoofddoel Oost-Europa natuurlijk.

VRIJWILLIGERS en REIZIGERS
We weten niet of het dit jaar weer gaat
lukken om een ontmoeting te arrangeren,
maar het zou zo maar de vrijdag na Pasen kunnen worden. We zoeken dringend
reizigers voor Albanië. Iedereen van 8 tot
88 welkom! En voor de komende zomer
Barnabas-jeugdevangelisatie deelnemers!
Bel Jaco 06-45625085
of Herman 06-22508499
of mail: info@oosteuropazending.com

GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN

Van God is het goud en het zilver (Hag. 2:9).
Maak het ten nutte voor Gods werk. Vrijwilliger Wim Kok roept u op om uw postzegels
aan de zending te schenken. Denkt u nu,
begin 2013, bij het invullen van uw belastingaangifte al na over het verkrijgen van
extra belastingaftrek door lijfrenteschenking. Bel 06-53883103 of mail: info@oosteuropazending.com. Gedenk ons werk ook
in uw testament.

DE TRANEN VAN SILVIA FLORIAN
Silvia Florian was 25 jaar getrouwd met
haar eerste man, toen die 15 jaar geleden
overleed. Zij bleef achter met tien kinderen. Silvia hertrouwde en kreeg nog een
zoon, Alexandru, die inmiddels gesponsord
wordt via het KSP.
Na het overlijden van haar tweede man
kwam Silvia naar Oradea. Via sociale zaken
kreeg zij een kleine woning toegewezen,
die na enkele jaren door de gemeente
werd afgebroken. Later kreeg zij weer een
andere woning toegewezen. De vorige
bewoners hadden echter een huurschuld
Wie droogt haar tranen?
opgebouwd. De gemeente probeerde die
schuld nu op Silvia te verhalen. Deze praktijk komt in Roemenië vaak voor: men legt de huurschuld neer bij de volgende huurder. In de
hoop dat ze in het huis kon blijven wonen, probeerde Silvia de schuld af te lossen. Maar met
elf kinderen om voor te zorgen, kon ze niet eens haar eigen huur betalen. Zo liep de totale
huurschuld op tot ongeveer 1750 euro. Op dat moment werd ze op straat gezet.
In het hofje waar haar zonen woonden, hadden zij een “kamertje” voor haar en sindsdien
woont ze daar. Het is ongeveer drie bij vier meter. Een los hangende hardboardplaat is haar
deur, de ruimte heeft geen ramen en er lopen ratten rond. Silvia heeft geen water en geen
elektriciteit. Als ze water nodig heeft, haalt ze dat uit de rivier. Vorig jaar beroofde haar zoon
Zoltan zich van het leven na een heftige ruzie met zijn vrouw. Daarna werd Silvia ziek. Ze
kreeg hartproblemen. Ook is haar bloeddruk te hoog en houdt ze vocht vast in haar lichaam.
Medicijnen zijn heel hard nodig.
Ongeveer vijf jaar woont Silvia nu weer samen met een man. Hij zorgt voor “eten”: hij zoekt
hiervoor de vuilnisbakken van de grote supermarkten af naar voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Deze man brak kort geleden echter een paar ribben en ligt nu op
bed. Er is niemand meer die Silvia eten brengt. Haar zonen kunnen haar niet helpen. Haar
hele inkomen bestaat uit de kinderbijslag voor Alexandru: tien euro per maand.
Silvia, die altijd zo moedig was, belde onze KSP-contactpersoon Mimi onlangs in tranen op.
Gelukkig kon Mimi wat levensmiddelen voor haar kopen en de medicijnen die zij snel nodig
had. Maar er zijn nog veel meer dagelijkse behoeften. Ook moet er een oplossing voor de
huisvesting komen. Ons Roemeense team denkt dat het kopen van een eenvoudig huisje op
het platteland de beste oplossing is voor Silvia en Alexandru. Dit zou gerealiseerd kunnen
worden met ongeveer 5000 euro. Hierdoor kunnen de altijd dreigende huurschulden voorkomen worden.
Samen met u kunnen wij iets voor Silvia doen. Helpt u mee?
Uw giften zijn welkom op ING 6990377 t.n.v. Kinder Sponsor Plan o.v.v. Silvia Florian

HELP ONS HELPEN
Het verhaal van Silvia staat niet op zichzelf. Door onze hulptransporten en hulpvoorzieningen zoals het Kinder Sponsor Plan konden wij al heel veel doen in soortgelijke gevallen.
Maar we kunnen goed merken dat de crisis in Nederland veel donateurs heeft geïntimideerd. Verschillende banken kwamen in problemen, waarna de overheid miljarden moest
investeren om ze te redden. In schrijnend contrast hiermee staan de exorbitante salarissen
en bonussen van de bankdirecteuren.
De algemene maatschappelijke tendens is, dat men op hetzelfde welzijnspeil wil blijven
leven. Dit lijkt ertoe te leiden dat hulpverlening en zending minder steun krijgen. Een erfenis van 150.000 euro in 2012 die afgelopen januari nog binnenkwam bracht het vorige
jaar in evenwicht. Maar nu tijdens het eerste kwartaal van 2013 loopt ons tekort alweer
op tot 100.000 euro, terwijl de nood in het veld juist groter wordt.
Wie kan en wil ons helpen met een grote lening of gift? Ook vele kleinere bijdragen
samen kunnen een groot verschil maken. Rond Pasen 2013 hopen wij op uw extra
giften om het werk weer vlot te trekken. Wilt u meer informatie, belt u dan
Matthias: 06-53883103.
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In dit nummer
PAASFEEST 2013
BLAUW ZWAAILICHT
OEKRAÏNE-RELAAS
SILVIA’s TRANEN
HELP ONS HELPEN

Moeder Silvia Florian vertelt over haar lijdensweg

VROUWEN VAN JERUZALEM…
“…weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.” Dit zei Jezus tegen de vrouwen die luid huilden en weeklaagden over Hem, terwijl Hij zich langs de Via Dolorosa voortsleepte, gegeseld en geslagen, het bloed langs zijn gezicht stromend.
Gaande langs de weg van de rechtszaal naar de Schedelplaats, waar Hij gekruisigd zou worden, zag Hij als in een visioen de
lijdensweg van in het bijzonder de vrouwen van Jeruzalem. Het motiveerde Jezus eens te meer om de beker van het lijden te
drinken.
Want alleen door aan het kruis te betalen voor de zonden van de wereld, te sterven en op te staan uit de dood, kon Hij de last
van deze vrouwen helpen dragen. En dit doet Hij nu al 2000 jaar lang.
Wij hebben ervoor gekozen om deze foto van Silvia Florian op de voorpagina te zetten. In alle waardigheid vertelt zij hier van
haar lijdensweg. Het is een “via dolorosa” die niemand alleen gaan kan. Maar ze toont ons op pagina 4 ook haar tranen, wanneer ze onze medewerkster Mimi vertelt wat haar overkomen is.
Help ons, lieve lezers, om hen die in Oost-Europa en elders in de wereld zwaar
lijden – oma’s, vaders, moeders en kinderen – te ondersteunen, te zegenen en te
versterken. De crisis in onze rijke wereld van overvloed is niets, vergeleken bij het
zware lot van de mensen die werkelijk arm zijn. Laten we daarom met alles wat we
bezitten deze mensen en God gehoorzaam dienen.

Geliefde Zendingsvrienden

Oekraïne veldinzet februari 2013
aan een project van E.S.I.E.A. Deze stichting
heeft financieel bijgedragen voor nieuwe
brandslangen in het ziekenhuis. De slangen
waren erg slecht en bij brand hadden deze
hun werk niet goed meer kunnen doen. Nu
is het supergrote ziekenhuis weer brandveilig en kunnen ook onze Nederlandse vrijwilligers daar veilig werken.
Voor Stichting Children’s Relief gaan we
dinsdag rond de middag een project onderzoeken. Dit project is “School nummer
vier”. Hier zal door de PKN-kerk van Terneuzen deze zomer een schoolkamp worden
gehouden.

Matthias J. van der Weide

STAND van ZAKEN
Blauw Zwaailicht
Iemand wordt aangereden, neergeschoten,
of verkracht. We bellen, als het goed is,
112 en als weggebruiker zien we met een
warm gevoel het fenomeen van politie,
ambulance of brandweer die zich met grote
snelheid spoedt naar de plaats des onheils.
Zo moet het zijn: de ‘rescuers’, de hulpverleners, in actie! Actie, actie!
Vreemd genoeg wordt in Nederland zichtbaar, hoe mensen voortdurend worden
mishandeld, vrouwen en mannen dagelijks
worden verkracht, beroofd en bestolen,
terwijl er helemaal geen blauw zwaailicht
op afgaat. Politici en burgers staan erbij en
kijken ernaar. Een scheidsrechter die wordt
doodgeschopt, vluchtelingen die op straat
worden gedumpt en vrouwen die openlijk
als seksslaven worden misbruikt. Waarom
grijpt Den Haag niet radicaal in en blijft het
bij prikacties? Waarom moet een parlementaire commissie het Zweedse model gaan
beoordelen, dat de dader, de hoerenloper,
straft en niet het slachtoffer, de prostituee? De goede resultaten van Zweden zijn
overbekend. Terwijl de burgemeester van
Amsterdam weet te vertellen dat elke nacht
en dag in Amsterdam minstens vierhonderd vrouwen ondraaglijk lijden door het
sekstoerisme. Eeuwenlang hebben burgers
en politici zich aan hun medeverantwoordelijkheid onttrokken, door prostitutie als
een soort lucratieve beroepsuitoefening
aan te duiden. Men zou er beter aan
doen massaal de politie te sturen met hun
blauwe zwaailicht, om de roze lampjes uit
te doven die het lijden van deze vrouwen
moeten verhullen. Maak er meteen een
eind aan, Burgemeester! Roep desnoods
de hulp in van de mariniers – die eens de
Dam schoonveegden – om nu de ‘Goelag
Archipel van de Wallen’ te sluiten! Maar de
realiteit is helaas anders: de burgemeester
verkiest om de bordelen ’s nachts een uur
eerder te sluiten zodat de seksslaven een
uur minder hoeven te zwoegen. Dat is de
lafheid en laksheid ten top.
Lieve lezers, we staan erbij en kijken ernaar,
zoals eens de toeschouwers bij de kruisiging
van Jezus. Het hiervoor beschrevene is nog
maar het topje van de ijsberg van de nood
in deze wereld. Kom met ons in actie! Bid,
werk en geef!

PAASFEEST 2013
(Fil. 2:5-11)
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods
zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk
geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem
ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de
naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en
die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Het hele Paasevangelie is samengevat in deze luttele regels aan de gemeente te Filippi.
Wat hier beschreven wordt, begint niet als een feest, maar eindigt daar wel in.
Om te beginnen worden we uitgenodigd om mee te doen. Te doen als Jezus zelf. Veel vertalingen spreken over het ‘doen zoals Jezus’. Dat lijkt ver af te staan van onze werkelijkheid; dat
kunnen we toch niet! Maar de Griekse grondtekst spreekt van ons denken, onze gezindheid,
onze intentie als eerste stap naar ons doen en laten. Je kunt je spontaan, zonder al te veel na
te denken, in de navolging van Jezus storten. Zo zijn velen begonnen, en vastgelopen. Niet
voor niets zegt Jezus kort voor zijn hemelvaart: “Ga eerst naar Jeruzalem en wacht op de belofte van de Vader, de kracht van de Heilige Geest die over u zal komen, en dan …”
Ook Jezus zelf verzuchtte tegen zijn Vader in de hof van Gethsémane: laat dit niet nodig hoeven zijn! En Hij zweette bloed, zó benauwde het vooruitzicht van de kruisdood Hem. Dit waren de eerste druppels van de liters bloed die Hij zou storten om de schuld van onze zonden te
betalen.
Kort na mijn bekering verlangde ik te zijn als Billy Graham en vele zielen te mogen oogsten
voor Christus. Het dienen van de Ondergrondse Kerk, zoals de christenen in Oost-Europa onder
de communistische onderdrukking werden aangeduid, betekende dat je niet in de spotlights
kon staan. Het bedrukte mij soms om zo als het ware met mijn licht onder de korenmaat te
moeten werken (Matt. 5:15). Maar via het Nieuws van OostEuropa Zending, met tienduizenden lezers en door honderdduizenden Bijbels te verspreiden achter het IJzeren Gordijn, mochten we in vele harten een krachtig licht laten schijnen waardoor vele ‘vermoeide reizigers’ weer
nieuwe moed en kracht ontvingen. En toen we na de val van het communisme in alle openheid konden werken en naast Gods Woord de vele armen ook van materiële hulp mochten
voorzien, ervoeren we meer en meer dat de kandelaar veeleer ‘bedekt’ wordt doordat velen,
gevangen in de zorgen van alledag, er niet toe komen zich aan God en Zijn Evangelie toe te
wijden. Laten we bidden:

ALS U…
LAAT MIJ ZIJN ZO
…zo wil ik me aansluiten, Heer, bij dit lied dat juist met Pasen uit vele monden
tot u komt. Zo hoop ik dat u mijn verlangen werkelijkheid maakt. Met Uw gezindheid te komen tot daden van barmhartigheid, U tot eer, en tot zegen voor
mijn naaste. Dat het feest mag worden in alle huizen! Overvloedig vergeven, ook
anderen vergevend, in Jezus’ Naam. Amen.
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Sponsorgezinnen
De jongeren van Klaus en Viky
Van 9 tot en met 16 februari bezocht vrijwilligster Conny Geerse samen met haar man
Marten en nog drie dames, Anje, Joke en Anneke, een week lang diverse projecten in
Beregszász, Oekraïne. Later voegde Johan, de zoon van Anje, zich vanuit het Russische
Perm bij hen om zijn moeder te ontmoeten. Johan spreekt vloeiend Russisch en dat
kwam deze week goed van pas.
Conny en Marten Geerse hebben, net als ieder ander Nederlands echtpaar, genoeg
zorgen in eigen huis. Met verbazing en dankbaarheid slaan wij als zendingsteam hun
onvermoeibare inzet voor de armen gade, die menig fulltime zendingswerker doet
kreunen en steunen. In deze editie een door de redactie bewerkt verslag. Conny vertelt:

Nieuwigheden

Voor het eerst reizen we via het vliegveld van Debrecen in Hongarije. Met een
huurauto rijden we naar de grensplaats
Beregszász in Oekraïne. Aan de grens maken we kennis met een nieuw fenomeen:
ongedurige Oekraïners die toeteren omdat
het wachten hun te lang duurt. Door een
computerstoring bij de Oekraïense douane
zijn we pas na twee uur de grens over. Tien
minuten later heet Lena, de beheerster van
“De Ark”, ons enthousiast welkom. Daar
ontmoeten we de ouders en het zusje van
Jacqueline, een Nederlandse vrijwilligster
op de babyafdeling van het ziekenhuis. Zij
bezoeken deze week hun dochter.

Gezegende zondag

Zondagmorgen wonen we een kerkdienst bij
in Muzsály waar Marten spreekt over Psalm
1: “In de poort van het psalmboek leer je
hoe je een gelukkig christen bent.” Telkens
is het weer een hele belevenis om je geloof
te delen met christenen die zo ver weg
wonen, maar daarin zo dichtbij je staan. ’s
Avonds gaan we naar Munkács en genieten
daar opnieuw van een mooie dienst.

Geef gij hen te eten!

Maandag en dinsdagmorgen werken we
mee in de gaarkeuken van de kerk in Muzsály, waar dagelijks ruim dertig kinderen
en enkele volwassenen te eten krijgen. De
kinderen hebben thuis niets te eten wanneer ze uit school komen. De gaarkeuken
voorkomt dat zij met een lege maag naar
bed moeten. Het is zelfs onzeker of er de
volgende morgen wel een ontbijt zal zijn.
Door honger is het voor de kinderen moeilijk om zich te concentreren, wat het leren
bemoeilijkt. Daardoor is er later minder
zicht op een baan en zullen zij net als hun
ouders in armoede moeten leven. Daarom

is enkele jaren geleden in overleg met de
schooldirecteur van Muzsály een gaarkeuken opgericht. Medewerkster Kinga bekijkt
eerst de thuissituatie van de door de directeur aanbevolen kinderen. Als hulp nodig
blijkt, mag het kind dagelijks komen eten.
Die maandag krijgen alle kinderen een
warme sjaal. De kleurige door Conny’s moeder gebreide dassen worden met een brede
lach aangepakt en omgedaan, waarna we
dit tafereel op de foto vastleggen. Actueel
probleem is de watervoorziening: de put
ligt droog. Met wat geld kunnen wij helpen!
Kinga is diep geroerd door alle steun die we
hun deze dagen bieden. Zij waardeert het
enorm en Anje, Joke en Anneke doen op
deze manier wat ervaring op.

Klaus, Viky en Arlien

Met de Oekraïense Viki en haar Roemeense
man Klaus, beiden jeugdwerkers, en de
Nederlandse Arlien gaan we deze week
drie middagen op stap. Ons eerste doel is
het Romakamp Janoshi. We doen mime en
zingen enkele Nederlandstalige liedjes. Oekraïense kinderen leren snel en na een paar
keer oefenen zingen ze in het Nederlands
mee. Applaus! Vrijdagmiddag bezoeken we
het buurtjongerenwerk van Klaus. De jongeren dragen hem op handen. Ze genieten
duidelijk van de aandacht die ze krijgen.
Alle drie de middagen zien we hoe Viki,
Klaus en Arlien met veel liefde Gods Woord
aan deze jongeren overbrengen. Wat een
genade om dit werk hier te mogen doen en
dat God deze drie geweldige mensen daarvoor gebruikt. We hopen en bidden dat veel
van deze jongeren Jezus gaan volgen en zich
bij het Koninkrijk van God zullen voegen.

De wereldwijde crisis komt ook hier hard
aan, merkten we toen we woensdag enkele
sponsorgezinnen bezochten. Zowel met
goederen als met financiën kunnen we
helpen. In het sponsorgezin van Joke zien
we vooruitgang. De regelmatige bijdragen
van het Kinder Sponsor Plan zijn hier een
zegen. In het sponsorgezin van Anneke zien
we acute nood, waarmee we direct aan de
slag gaan. Joke en Anneke ruimen samen
met oma op en inventariseren de nood:
het gas is afgesloten, de elektra moet nodig
vernieuwd. De kraan is kapot, het meubilair
versleten. Oma is met haar twee kleinkinderen het appartement tijdelijk uitgevlucht
en woont elders. Door de hulp van Anneke
kunnen zij nu weer terug naar hun huis.
Donderdagmorgen is er een bidstond. We
luisteren naar een Bijbeloverdenking van
Elizabeth Gabor en bidden voor de noden
van het Oekraïense volk en de projecten
hier in Beregszász en omgeving.

Wordt vervolgd

Zaterdagmorgen vroeg vertrekken we weer.
We mogen die avond thuis terugkijken op
een zeer gezegende week. Maar er moet
nog veel gebeuren!
Wilt u één van bovengenoemde projecten
steunen, vraag dan info aan bij OostEuropa
Zending, tel: 0180-521966. De gaarkeuken
van Muzsály is dringend op zoek naar sponsors. De afdeling Children’s Relief vraagt
ook uw hulp voor het jeugdwerk van Viki
en Arlien. U kunt een kind sponsoren via
Kinder Sponsor Plan. Wilt u de projecten
dragen in uw gebed?
Conny Geerse

Giften welkom op ING 5856826
t.n.v. Hulpfondsen OostEuropa
Zending o.v.v. Oekraïne Hulp.

Nog meer zegeningen

Naast onze projecten voor OostEuropa Zending brengen Marten en Conny een bezoek
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Blije Jeugd

