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PERSOONLIJK van de voorzitter – HET MOOISTE KADO 

In vele opzichten is dit verslag tegelijk ook een inhaalslag. Als bestuur zien we er belang in om het publiek uitvoerig 

te informeren over de activiteiten en deden dat doorgaans ook via onze maandelijks verschijnende periodiek.  

Met het doorzetten van onze naamsverandering in mei 2012 konden we toen niet bevroeden hoe dramatisch de 

economische crisis die ons tot 2012 voorbij leek te gaan zou doorwerken en een terugval van giften teweeg zou 

brengen van anno 2014 wel 50%.  

Door een tiental erfenissen in 2012, waaronder een hele grote, was de al per 2012 ingezette terugval niet goed 

doorgedrongen tot ons. Eind 2012 luidden we wel richting donateurs de noodklok, maar hoewel dat enigszins de 

nood compenseerde doordat zendingsvrienden warm reageerden, maar in geringere mate dan we gewend waren. 

Immers waren velen ook zelf de crisis getroffen. Medio 2012 groeide het aantal werklozen in Nederland toe naar 

ruim 600.000 en omdat onze organisatie nauwelijks aanspraak kan maken op vaste giften, maar bijna geheel drijft op 

spontane giften als reactie op het verschijnen van onze nieuwsedities, zijn wij daardoor werkelijk hard getroffen nu 

velen niet meer spontaan kunnen geven. 

Verwoede bezuinigingspogingen konden geen gelijke tred houden met de giftenterugval. Alles is goed te vervolgen 

in de thans ook gepubliceerde financiële verslagen, die ook laten zien dat de zendingsvrienden al met al toch een 

behoorlijke prestatie leveren. 

Door de bezuinigingsnoodzaak konden we in 2014 uiteindelijk maar vijf Nieuws edities uitbrengen. Dit jaar, 2015, zijn 

we overgegaan tot een nieuwe aanpak waarbij we een paar keer per jaar met een meer pagina magazine wilden 

uitkomen en daarnaast kleinere edities van een simpele Nieuwsbrief met 1 of 2 pagina’s . Het meer pagina magazine 

is tot op heden slechts 1x uitgekomen in mei 2015 en we kunnen slechts hopen voor einde jaar nog een 2e uitgebreid 

magazine uit te brengen. Vooral omdat we ook de kleine nieuwsbrieven na juni 2015 niet meer aan alle relaties 

konden toesturen, maar alleen per e-mail aan hen van wie we een e-mail adres hebben. 

Nu we zo in het nauw zijn en het haperen van onze vaste zendingsedities ook de spontane giftenstroom vermindert, 

hopen we toch via digitale nieuwsbrieven en promotieacties het contact met onze zendingsvrienden en 

belangstellenden weer te optimaliseren en dat dit voldoende basis gaat verschaffen voor herstel van inkomsten.  

Tegelijk moet echter ook alle aandacht uitgaan naar het in standhouden van onze veldactiviteiten en ons 

beheerwerk. Ook de administratie vergt de uiterste aandacht. Per februari 2016 moeten we een nieuwe hypotheek 

vestigen voor ons zendingscentrum, omdat de dan tienjarige oude hypotheek afloopt. We hopen op hulp van 

donateurs hierbij, bijvoorbeeld met substantiële giften en leningen, of aandeel nemingen, nu de banken een 

buitengewoon terughoudend hypotheek beleid voeren.  

Tijdens het verschijnen van dit verslag bevinden we ons in een netelige positie doordat we betalingsachterstanden 

hebben bij leveranciers. De ontstane situatie hebben wij eerder meegemaakt in onze bijna halve eeuw OEZ/CCEW 

zendingsgeschiedenis, maar door Gods uitreddingen waarbij de donateurs uiteraard een grote rol spelen, konden we 

steeds weer vooruit.  

Samen met ons zendingsteam, die ook onze zendingsraad vormen, mogen Gerrie en ik moed putten uit Gods Woord 

en leiding, elke dag weer. We zijn dankbaar voor een nu al jarenlange band en samenwerking met dit zendingsteam, 

bestaande uit Elisabeth Eikenboom, Olga van Lavieren, Gerard en Cobi van Sabben, Herman en Natalie Kesting en 

tenslotte Jaco en Marijke van der Sterre. En naast hen mogen we ons ook nog eens verheugen in een veelvoud aan 

trouwe vrienden, vrijwilligers en bestuurders. 

Als voorzitter van OEZ/CCEW spreek ik de hoop uit dat God mijn voornemen om per 2016 een zevende 7 jaar 

periode van zendingsdienst in te gaan, gesteund door mijn echtgenote Gerrie, bevestigen zal.  



Niet alleen het leven van elk mens is eindig, maar ook het wereldsysteem waarin wij leven gaat een gewis einde 

tegemoet. Voor velen zal dit niet goed aflopen, maar voor ontelbaren zal het bestaan overgaan in eeuwig geluk, wat 

de Bijbel beschrijft als een situatie waarbij God alles in allen is en de mensen in vrede met God en elkaar gelukkig en 

eeuwig leven. Dat is een goed vooruitzicht en we willen de komende jaren vooral nadruk leggen op deze uitnodiging 

aan ieder: Zorg dat je erbij bent! Bij die grote menigte van verloste mensen!  

Eind Oktober 2015 mogen we getuigen: OostEuropa Zending/Christian Care East West staat met haar partners 

Kinder Sponsor Plan, Children’s Relief, Asian en African Care en andere stichtingen nog recht overeind en hebben 

nog een bijzondere mijlpaal te melden: Oktober 1985, dus nu 30 jaar geleden kregen we de sleutel van ons 

zendingscentrum in Krimpen aan de Lek. En hoewel op een moment dat onze financiële positie zeer zwak was, bleek 

deze stap in geloof juist de springplank naar een enorme en wel drievoudige groei van ons zendingswerk. 

Daarom zal in dit Activiteitenverslag ook een beetje worden teruggeblikt naar de zegeningen van 30 jaar 

zendingscentrum Krimpen aan de Lek, waarbij de laatste 3 jaar werd bekroond met het ontstaan en de groei van de 

Groene Weg 2e hands kleding- en goederenwinkel. Die staat onder beheer van de Stichting Vrienden van OostEuropa 

Zending, een aparte ANBI. 

Met het verschijnen van dit activiteitenverslag eind oktober 2015 mogen we ook melden dat onze ANBI status is 

gewaarborgd. Daarom hopen we een des te krachtiger beroep te kunnen doen op alle huidige zendingsvrienden om 

zich extra in te spannen voor zowel een vaste minimale ondersteuning die ook de terugval van giften enigszins kan 

compenseren. Een extra jubileum gift voor 30 jaar Zendingscentrum zal hopelijk ook aanslaan bij hen allen. 

Daarnaast hopen we meer en meer een beroep doen op kerken en fondsen om onze activiteiten financieel te 

dragen. Naast praktische hulp aan de medemens, willen we nog meer aan iedereen de Verlossing door Jezus Bloed 

te verkondigen. Geheel onnodig, twijfelen nog veel kerkgangers aan hun behoud. Dat ons zendingswerk mag 

bijdragen tot hun geloofszekerheid.  

HET MOOISTE KADO is de titel van een wervingscoupon die medio November 2015 ca. 100.000 huishoudens zal 

bereiken. Het gaat dan over het doorgeven van de Verlossing in Christus aan anderen.  Daarmee willen we de 

komende jaren vooral bezig gaan.  

Al doende mogen we ook samen met Gods gemeente de komst des Heren afwachten en Hem tegemoet zien! 

Vertrouw op de Heer met uw hele hart en heb Hem lief boven alles.  

Gods zegen namens ons gehele zendingsteam bij het lezen van dit verslag! 

Matthias en Gerrie van der Weide  

 

 

 

 

 



IN EN ROND HET ZENDINGSCENTRUM IN KRIMPEN AAN DE LEK 

Ons zendingscentrum heeft eigenlijk de vorm van de Ark van Noach. Het bedrijfsgebouw is het grootste deel en 

daarop staan aan de voorzijde twee appartementen die ogen als de brug op een schip. Voor op het terrein is nog een 

bungalow die als dienstwoning fungeert. Het Zendingscentrum van OEZ/CCEW herbergt de volgende activiteiten: 

1. De magazijnen met hulpgoederen (meest kleding) voor Oost-Europa 

2. De kantoren van OostEuropa Zending, Children’s Relief, Kinder Sponsor Plan, African Care, Asian Care en het 

databeheer van deze en nog meer organisaties 

3. Sinds 2011 ook de GROENE WEG winkel voor 2e hands kleding, spullen en huisraad 

bedoeld om het hulpprogramma voor de armen te ondersteunen.  

4. Mission Church met bijeenkomsten op zondagmiddag  

5. Opvang van vluchtelingen 

6. Computerrecycling  

7. Intersupport BV voor dienstverlening op gebieden als direct mail en databeheer. 

OOSTEUROPAZENDING/CHRISTIAN CARE EAST WEST IS EIGENAAR VAN DIT MOOIE CENTRUM en van de BV 

Intersupport. Daarnaast heeft OEZ/CCEW  inspraak in de andere ANBI ‘s waarmee het verbonden is en doorgaans 

vanuit OEZ/CCEW zijn opgericht. En natuurlijk ook de gebruikers zijn van dit Zendingscentrum. 

In de dertig jaar dat nu van dit Zendingscentrum gebruik kan worden gemaakt, hebben duizenden mensen het 

bezocht en zijn ze er bemoedigd door het horen van de berichten, de Bijbelse boodschappen, de getuigenissen van 

bezoekers uit de hele wereld en door de mogelijkheid om er zelf als vrijwilliger en reiziger aan deel te nemen.  

Er zijn miljoenen kilo kleding en hulpgoederen ontvangen en doorgegeven aan de meest armen. Ook zijn er 

miljoenen aan financiële steun naar deze armen in Oost-Europa gegaan, evenals evangelisatiereizen daarheen 

georganiseerd. Tal van hulpprojecten worden van hieruit begeleid, o.a. ook medische hulp. Er zijn veel schrijfacties 

geweest voor gevangenen, de meest recente voor Asia Bibi. Sinds het jaar 2000 zijn er tientallen vluchtelingen vooral 

uit het Midden Oosten kind aan huis geworden en geïntegreerd of wel begeleid. Zij zijn vooral ook pastoraal 

gezegend middels de Mission Church. De concrete kosten van de hulp aan vluchtelingen vormen een onzichtbaar 

deel van onze huidige financiële nood. Er zijn enorme hoeveelheden administratie bijgehouden.  

In 2012 zijn er 180 zonnepanelen geplaatst om de kosten van energievoorziening te beheersen. Tientallen stagiairs 

van het vmbo van verschillende niveaus lopen er stage. Niet alleen vanuit Hoornbeeck maar ook Zadkine en Albeda. 

De omliggende scholen zowel uit Capelle als de Krimpenerwaard maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid 

snuffelstagairs te sturen.  

 



 

Sinds 2012 bezoeken ook honderden mensen de Groene Weg 2e hands winkel. Hoewel DE GROENE WEG WINKEL - 

de fondsen inkrimpen, nemen de bezoekersaantallen in Krimpen aan de Lek toe, alsook de betrokkenheid van het 

lokale en landelijke publiek. Elk zendingsjaar (kalenderjaar) wordt geopend met een nieuwjaar ontvangst op de 

eerste zaterdag van het jaar en standaard is er in de maand mei een landelijke ontmoetingsdag in het 

Zendingscentrum. Daarnaast worden nog andere avonden/ontmoetingen georganiseerd, zoals bijv. een high tea in 

de Groene Weg Winkel. Iets voor u? Damesgroepen, vooral tussen de 20 en 50 deelnemers, hebben we regelmatig 

te gast. Het shoppen voor het goede doel en aansluitend een uitstapje naar Kinderdijk, of een kaasboerderij en zelfs 

de zilversmeden in het nabije Schoonhoven helpen om op zo’n recreatieve dag het (algemeen nuttige) met het 

aangename te verenigen. 

Mevr. Groeneweg † 9 juli 2014  - Zij was een echte 

vriendin van OostEuropa Zending en een vrouw 

van gebed en getuigenis. Altijd sprak zij over de 

goedheid van God en Zijn grote liefde in Jezus aan 

de mensen gegeven. Zij was de drijvende kracht 

achter het initiatief voor de GROENE WEG winkel die in feite naar haar is 

vernoemd. Een maandenlang ziekbed bracht haar in contact met velen aan 

wie ze de boodschap van Gods liefde mocht doorgeven. 

 

Inleiding – De jaren 2012 tot heden vinden traditiegetrouw transporten plaats naar HULPTRANSPORTEN  -  

Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Moldavië en in mindere mate ook Albanië. We geven hierbij een kort overzicht van 

aantallen transporten en hoeveelheden goederen, meest kleding over de jaren 2012, 2013 en 2014 (de tien 

voorliggende jaren zouden een hoger gemiddelde laten zien): 

                    

  
 

                HULPTRANSPORTEN OVERZICHT 2012-2013-2014   

  
        

  

    
2012 

aantal 
2013 

aantal 
2014 

aantal 2014 kg 2013 kg 2012 kg Totaal/land   

  Roemenië 16 14 13 187036 214045 229121 630202   

  Bulgarije  2 1 
  

16470 34390 50860   

  Hongarije  1 
 

2 531 
 

3600 4131   

  Moldavië 2 1 2 18311 12753 23869 54933   

  Oekraïne 3 2 3 34998 24270 33180 92448   

  Albanië 2 1 
  

10047 1380 11427   

  Totalen 26 19 20 240876 277585 325540 844001   

                    

 

Aan de transporten voorafgaande hebben we te maken met het ophalen en verpakken van kleding en goederen. 

Veel goederen worden geseald omdat de transporten door modderig of stoffig gebied gaan. Met vorkheftrucks en 

palletwagens is het mogelijk de vele kilo’s te verplaatsen. Tientallen vrijwilligers helpen bij het ophalen, verpakken 

en laden van de goederen. 

Indrukwekkend is de inzet van ouderen  zij die in hun flat of omgeving al vrachtwagens vol bijeen hebben verzameld.  

 



 

Deze activiteit, nog altijd onze eerste veldprioriteit en al meer dan 30 jaar nu, hebben wij in KINDERSPONSORPLAN – 

2006 verzelfstandigd en ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Noodgedwongen hebben wij per 2010 het 

management van KSP moeten vernieuwen, maar dankzij een goed functionerend veldwerk konden de activiteiten 

zonder inboeting aan kracht tot eind 2012 worden voortgezet. Daarna haperde het, wat inmiddels weer achter ons 

ligt. De vorming van een nieuw administratief team sinds 2010 

vorderde moeizaam waardoor we minder alert waren op de 

ontwikkelingen rond de economische crisis. Eind 2012 luidden we 

de alarmklok dat jarenlang wellicht een te klein percentage van deze 

fondsen was gereserveerd om de kosten volledig te dekken. Ook 

vielen rond 2005 groepen kinderen (overname door anderen) uit 

het programma waardoor het operationele budget kleiner werd en 

toch dezelfde inspanningen en kosten vereiste.  

Al voor 2010 bleek dat de groeikansen voor KSP met oog op de crisis 

die al volop aan de gang was, kleiner waren dan aanvankelijk 

gedacht. Al met al luidde de terugval van giften voor OostEuropa Zending ertoe dat van april 2013 tot mei 2015 de 

KSP fondsen grotendeels moesten worden ingezet om de hele breedte van de door en met OEZ uitgeoefende 

activiteiten te voorzien van het hoognodige. Per juli 2015 is het KSP veldmanagement en financieel beheer in handen 

van een nieuw directieteam met ruime werkervaring waardoor de KSP fondsen weer helemaal aan hun directe doel 

besteed worden. Voor de tussenliggende periode moet nog worden vastgesteld hoe de achterstand kan worden 

ingelopen. OEZ/CCEW is daarop aanspreekbaar. De samenwerking van KSP met OEZ/CCEW en vooral CHILDREN’S 

RELIEF blijft intensief en heeft veel meer raakvlakken dan het sponsor programma alleen. Het KSP kantoor is 

gevestigd in het zendingscentrum van OEZ in Krimpen aan de Lek.  

De ANBI status van KSP is krachtens een beschikking van de ANBI inspectie per 8 oktober 2015 gehandhaafd. De 

wettelijk vereiste rapportages vindt men op www.kindersponsorplan.nl 

 

 

 

Marcela en Elisabeth zorgen samen voor de uitvoering 
van het Kinder Sponsor Programma 

Nooit ontbreekt het aan 
bereidwillige handen om de 
hulptransporten te laden. 
Maar de helpers komen vaak 

. uit verre landen

 

 

 

Gerard van Sabben die aan    

het hoofd staat van de 

Hulpgoederen Handling      

geeft een maandelijkse 

Nieuwsbrief uit met  titel NH: 

NIEUWS HULPTRANSPORTEN 



Ook deze activiteit van OostEuropa Zending is per 2007 ondergebracht in een onafhankelijke CHILDRENS RELIEF -  

stichting en heeft iets aan kracht ingeboet toen de gevolgen van de door de crisis ontstane werkloosheid voelbaar 

werden. Donateurs waren niet meer in staat hun giftenpatroon voort te zetten. De rapportages vindt men op 

www.childrensrelief.nl  Sinds 2011 is intensieve begeleiding van het zendingscentrum in Oradea (Roemenië) vooral 

mogelijk door een goed functionerend management van Children’s Relief, dat van meet af 

aan betrokken is bij het zendingscentrum in Beregowo (Oekraïne). Daar is o.a. de 

kinderafdeling (verlaten baby’s) van het ziekenhuis in en de opvang van straatjeugd een 

hoofddoel. Meerdere keren per jaar stuurt Childrens’Relief speciale reisteams naar het veld, 

vooral om te helpen op de kinderafdeling van het ziekenhuis van Beregowo. De ANBI 

autoriteit bevestigde 19 oktober 2015 na 

een inspectie dat de ANBI status van 

Children’s Relief gehandhaafd wordt.  

Geen afzonderlijke organisatie. Maar wel een MEDICAL RELIEF – 

medisch kantoortje gerund door een speciale en deskundige 

vrijwilligster. Het gaat hierbij vooral om het sorteren en verpakken 

en het geven van een zinvolle bestemming aan verpleegmiddelen, 

zoals verband, incontinentiemateriaal, maar ook rolstoelen of een 

simpele po. Daarom grenst dit kantoortje aan het hulpgoederen 

magazijn, omdat alles voor specifieke bestemmingen wordt 

klaargemaakt. Dit werk vindt vooral plaats onder de vleugels van 

Children’s Relief en afdeling Hulptransporten OEZ/CCEW.  

Naast het Hulptransporten werk zijn deze activiteiten  ZENDINGSREIZEN EN JEUGDEVANGELISATIE OOSTEUROPA - 

OEZ/CCEW op zijn best. Kort voor de val van het IJzeren Gordijn was OEZ/CCEW begonnen die te penetreren met 

grote reisgroepen, die hulpgoederen meenamen in de vorm van dubbele bagage. Sinds het verdwijnen van de 

communistische structuren zijn onze reisgroepen veel kleiner en ook minder frequent doordat mensen meer reizen 

op eigen initiatief of vanuit de vele nieuw door hen opgerichte stichtingen. OEZ/CCEW moedigt zulke initiatieven van 

harte aan! Ook laat zich de laatste jaren de invloed van de crisis gelden doordat nu eenmaal minder mensen in staat 

zijn in de kosten van zo’n zendingsreis bij te dragen. 

Buitengewoon dankbaar mochten we vaststellen dat de BARNABAS JEUGDEVANGELISATIE CONFERENTIES EN 

 tot op vandaag door konden gaan en in totaliteit op meerder VELDACTIES

locaties actief zijn geworden. Roemenië, Albanië en Bulgarije voeren de 

boventoon. Maar ook in Azië is en West-Europa is Barnabas actief. De jeugd 

wordt speciaal getraind om te gaan met aandachttrekkers als sport- en 

kinderwerk, maar ook poppentheater, goochel trucs en mime.  

VLUCHTELINGEN – AZIE – AFRIKA – MIDDENOOSTEN – LATIJNAMERIKA 

Om evidente redenen kunnen we niet al te openhartig schrijven over deze 

activiteiten, maar het valt wel op dat juist uit deze derde wereldlanden de 

vluchtelingenstroom nu aanzwelt. Graag willen we duidelijk benadrukken 

dat we Israël zien als een oase en een zegen in een Midden Oosten dat volledig in brand staat en één van de grootste 

mensenrechtendrama’s vormt in de geschiedenis. Die zegen is onmetelijk groot en willen wij naar waarde schatten. 

De feiten spreken voor zich. De stemmingmakerij tegen Israël vinden we min, lafhartig en contra productief. We 

bevelen elke Palestijn en Arabier aan om een voorbeeld te nemen aan de Europese samenwerking waarbij volken die 

elkaar ooit zeer bloedig bestreden, toch consensus vonden om een eenheid te vormen, met behoud van de eigen 

identiteit. Het vredesstreven van ook de niet christelijke naties en volken, heeft een Bijbelse en zeker ook Oud 

Testamentische achtergrond. Jezus draagt dan ook terecht de titel Vredevorst. En met Hem is ook dit bewaarheid: 

Barnabas - Dopen in de Zwarte Zee 

Het Casa Lumina Team in Oradea 

Olga is verantwoordelijk voor  
het Children’s Relief werk 

http://www.childrensrelief.nl/


Het Heil is uit de Joden (Joh. 4 vs 22). En in Abraham zullen alle volken 

Dat zie je via Israël vandaag de dag gezegend worden (Gen. 26 vs. 4). 

gebeuren. De binnenhuisoorlogen bij de Palestijnen eisten ontelbaar 

veel meer slachtoffers dan hun buitenshuis conflict met Israël. 

Alleen Jezus kan mensen werkelijk bevrijden van het kwaad dat door en 

in hen heerst. 

 

 

Via het maandblad NIEUWS OOSTEUROPA ZENDING INFORMATIEVOORZIENING beperkingen en mogelijkheden – 

hebben we sinds 1974, toen we begonnen met enkele tientallen nieuwsbrieven te sturen, een groeiend aantal 

belangstellenden kunnen motiveren om ons werk financieel te dragen en er actief aan deel te nemen. In 2014 kwam 

de klad er in. Er is een nieuwe impuls nodig. Internet en email kunnen die wel geven, maar het aanbod is via dat 

medium zo groot dat het moeilijk wordt voor website bezoekers en lezers om keuzes te maken. Er is een tendens bij 

velen om te kiezen voor groot,  wat wel eens verward wordt met goed. De misvatting dat goed doen iets te maken 

heeft met grote budgetten is ook door een overheid ingezien die het participatie denken weer van stal haalt, nu 

blijkt dat niets tot stand komt zonder de inzet van de ‘kleine’ man. Het kleine van de ‘groten’ staat gelijk en is zelfs 

minder dan het grote van de ‘kleinen’. En groot is niet meer dan een verzameling van het kleine.  Ieders keuze is vrij. 

Maar let op vooral op de inhoud, is ons advies.  

En bij deze is jong en oud uitgenodigd om met ons samen aan de Grote Opdracht te werken. 

Lang voerden wij de slogan:  4cx G  ‘GEBED GEVEN GOEDEREN GAAN’  en ook ‘NIET MINDER MAAR MEER ZENDING’

 

 

 

 

 

Gepubliceerd 30 oktober 2015 

 

 

 

 

 

Denken aan en Aktie voeren voor gevangenen. 

Op de valreep van het verschijnen van dit activiteiten-
verslag gaf de gemeente Nederlek groen licht om het 
oude dak te vervangen door een dak met een extra 
verdieping eronder waarmee we ons te krap geworden 
zendingscentrum weer kunnen uitbreiden. We hopen 
op enthousiaste ondersteuning voor dit zendingsdoel.  

 


