OORLOGSVERKLARING MET MOOISTE KADO
BUSJE VOOR ELISHA – BUNGALOW HERSTEL KAN BEGINNEN
NIEUWS OOSTEUROPA ZENDING NR 6 –NOVEMBER 2015 – JAARGANG 46
‘Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.’ Psalm 24:1

BARNABAS (Troost) voor BRUSSEL
Enkele jaren achtereen hebben we de Barnabasactie in Brussel uitgevoerd. Juist in
Anderlecht, grenzend aan de wijk Molenbeek, zijn onze Barnabasevangelisten recent actief
geweest. Helaas was de belangstelling en support vanuit onze achterban minimaal. En van
slechts enkele Belgische vrienden kregen we support. Vooral de Spaanstalige gemeente
stond ons krachtig bij. Wat jammer dat vooral mede om die reden de actie dit jaar 2015
daar niet is doorgegaan. Maar bij het volgen van het Nieuws over de terreuraanslagen
Jaco in Actie - Brussel
komt de zendingskriebel weer omhoog. Tekent u vast in voor volgend jaar 2016.
Overheden en regeringsleiders verklaren de oorlog aan IS maar wij willen met onze
zendingsvrienden proclameren: Jezus heeft de zondaars lief en daar horen IS terroristen
bij. Alleen de liefde macht van Jezus krijgt terroristen op de knieën. Wij verklaren de
oorlog vooral aan de onbekendheid met het Reddend Evangelie, en zoals Paulus zegt:
aan de machten en overheden in de lucht! En dat terwijl hij nog niets wist van radio en
media! Ter verduidelijking: We leven in een maatschappij die door en door verrot is van
Bidden voor Europees Parlement het materialisme en genotzucht. Media en Internet zijn ervan doordrenkt! En niemand
kan zeggen daaraan niet min of meer medeschuldig te zijn. Letterlijk moet dus primair de oorlog verklaard worden aan
grote kwaden als porno, drugs, seksueel misbruik, de tabak, de alcohol, maar net zo goed ook de gokverslaving (ook
loterij-hypes) en de hele consumptie maatschappij met haar vele dodelijke ziekten en misstanden. Bid voor de persactie
die we lanceerden rond deze ‘oorlogsverklaring’.
Laten we bidden voor onze overheden, maar niet minder voor de slachtoffers van IS en niet ten laatste ook voor die
misleide jonge daders. Dan gaat Brussel weer herleven. Tenslotte is de aarde van God en al wie daarop wonen, vooral
ook omdat Jezus de schepping en de mensheid gekocht heeft met Zijn eigen Bloed! Hij zoekt aanbidders en volgers in
Geest en in Waarheid, vόόr Hij komt om de mensheid rechtvaardig te oordelen!

HET MOOISTE KADO
In een oplage van 100.000 stuks zal eind november/begin
december deze mooie antwoordkaart Nederlandse huishoudens
bereiken.
Het was de Nigeriaanse vluchtelingenpastor Jenki die zag hoe
westerse kinderen niet gauw tevreden zijn met mooie cadeaus. En
al maar hoger ligt de lat voor ouders om hun kinderen iets moois
te willen geven. Maar daarbij wordt HET MOOISTE KADO vaak
helemaal vergeten of het raakt op de achtergrond.
Zelfs voor Zendelingen en Evangelisten lijkt soms de nadruk meer
te liggen op de verpakking dan op de inhoud. We bidden dat deze
actie veel zal losmaken en mensen opnieuw zal motiveren het
Evangelie door te geven.
NB. Steeds meer gebruiken wij het banknummer OEZ/Chr Care East West maar het tot nu toe door de meeste donateurs
gebruikte ING nummer blijft ook geldig: NL60 INGB 0003 2239 96 OostEuropa Zending !
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ELISHA SAMUEL IN HONGARIJE – Nieuw busje nodig! Velen van onze lezers
kennen onze Pakistaanse Evangelist Elisha Samuel en zijn werk met de Mission
Schools. Veel minder mensen weten van zijn gezegende bediening in Hongarije en
Roemenië. Het VW busje wat we voor hem beschikbaar konden stellen is in
Boedapest gestolen. We bidden om vervanging (ca. 3000 euro nodig) met een
voertuig waarin hij zijn eigen mini veldhospitaal kan inrichten als hij moet pauzeren
voor de vijf maal daagse dialyse die hij moet ondergaan vanwege zijn diabetes.
In Hongarije mocht hij nog helpen bij het stichten van een
Dit busje werd gestolen
nieuwe christengemeente.
Ondanks zijn ernstige kwaal mag hij veel dienen, niet alleen in Hongarije maar ook in België,
Nederland en Engeland. Ook voor vluchtelingen zet hij zich regelmatig
in. Bid voor hem en steun zijn bediening. Vermeld bij uw giften Elisha of
Mission Schools(inmiddels genieten 500 kinderen daar onderwijs in
Pakistan). Elisha is ook oprichter van onze Mission Church in Krimpen
aan de Lek. U bent van harte uitgenodigd voor de zondagmiddagdienst.
Kind met Onderwijzeres

nood voor boeken

We danken God dat, na een intensieve periode van ca 9 maanden inspectie, al onze 8 zendingsorganisaties Asian CareAfrican Care- OostEuropa Zending/Christian Care East West-Landelijk Platform Tsjernobylkinderen-Vrienden
OostEuropa Zending –Shuva Israel-Kinder Sponsor Plan en Children’Relief als ANBI Organisatie werden bevestigd
Uw giften waar we als Geloofszending mee werken, blijven dus belastingaftrekbaar!
Deze editie verzenden we weer op klassieke wijze met een acceptkaart per post. Excuus voor hen die alleen digitaal
willen ontvangen maar er zijn technische problemen waardoor onze mail bij velen in de spam belandt. We hopen nog
voor de Kerst uit te komen met een hoofdeditie waarin we meer aandacht besteden zullen aan de zendingsreizen,
zendingsprojecten en achtergronden van ontwikkelingen in de organisatie.

Matthias van der Weide, namens het zendingsteam
P.S. Voor een toelichting of uitleg staan wij u graag te woord. Bel met Olga van Lavieren(06-30314033),
Herman Kesting(06-22508499) of Matthias van der Weide(06-53883103)
Goed Nieuws voor
Kinder Sponsor Plan
vrienden: sinds 1 juli
stromen uw bijdragen
weer ongehinderd
naar uw sponsorgezin.

Jaco

Matthias

Olga

Herman

Nodig 1-2-2016 voor
de vervanging van de
hypotheek voor ons
zendingscentrum:
Particuliere leningen
met lage of nul rente
Bel: 06-53883103

GROEN LICHT VOOR AFBOUW ZENDINGSBUNGALOW KRIMPEN
Voor wie iets bij wil dragen aan de uitbreiding van onze
‘dienstwoning’, de bungalow op ons zendingsterrein, is dat
nu vooral nodig. De gemeente gaf groen licht om de
werkzaamheden serieus te starten. Elke investering in
Zending is ‘waarde vermeerderend’. Mensenlevens worden
er immers door gezegend. Vragen: Bel dan 06-53883103
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