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OostEuropa Zending/Christian Care East West is de oorsprong van 4 andere ANBI organisaties:
Kinder Sponsorplan, Children’s Relief, Asian Care, African Care, zendingspartners en afdelingen.

Belangrijke divisies van OostEuropa Zending/Christian Care East West zijn :
Barnabas, IsraelSupport, Vision Latina, De Groene Weg Winkel; maar ook
Partners als Shuva Israël Nederland en LPHT(Hulp Wit Rusland)
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NAJAARSDANKBRIEF 2018 27 OKTOBER DANKDIENST MET THEMA’S : DAK OP BUNGALOW *
HERMAN HERSTELLENDE … * ACTIE GOEDE BUUR-ISRAËL * RENNEN VOOR RENATO EN MEER…..
Deze thema’s uit de najaarsdankbrief 2018 leggen grote feiten bloot die niet mogen missen in dit verslag.
Meteen na het passeren van de nieuwe hypotheken voor obligatiehouders verraste iemand ons met een forse
lening die inmiddels geschonken is, waardoor we meteen konden starten met de bungalowrenovaties. Beoogd
was daarin alle kantoorwerk te huisvesten zodat het hoofdgebouw meer voor winkel en magazijn kon dienen.
Rond het plaatsen van het dak, oktober 2018, werd bestuurder Kesting getroffen
door een hersenbloeding waardoor zijn deelname aan een veldreis Oekraïne niet
door kon gaan. Daardoor werd beroep gedaan op een (nog zeer jonge) oudmedewerker Gerrit Wiersema. Gelukkig herstelde Herman zeer snel en zag het
dagelijks bestuur aanleiding met Gerrit in gesprek te gaan over de toekomst. Als
gevolg daarvan zij Gerrit en Laura per maart 2019 full-time onder contract met
OEZ/CCEW en gaan zij zich toeleggen op veldsupervisie en veldbudgettering.

Gerrit en Laura Wiersema
en hun twee dochters

NIEUWJAARSONTVANGST 2019 met Chinazendeling Anthon van der Laak
Anthon van der Laak heeft gesproken op deze eerste actiedag in het nieuwe jaar 2019. Met
zijn vrouw Joke geeft hij leiding aan de zendingsorganisatie Kingdom Ministries. Anthon’s
wortels liggen in het werk van Stromen van Kracht (zendelingen Hoekendijk), evenals die
van Gerrie en Matthias. Neem een kijkje op hun website. Anthon is internationaal actief, o.a.
in China en Afrika. Op het moment dat we Anton vroegen beseften we nog niet hoe China een
jaar later vanwege de Corona pandemie in de aandacht zou staan. De zorg van begin 2019
was vooral dat Chinese christenen steeds meer lastig gevallen werden door gezichtsherkennende software waarmee de overheid spioneerde in kerkdiensten en daardoor mensen ging
lastig vallen. Mensen raakten baan of uitkering kwijt als ze belijdend en actief christen waren.
ZENDINGSDAG 22 JUNI 2019 – Hoofdspreekster uit USA – voormalig vreemdelinge en vrijwilligster
Een enorm weerzien met Rita Albadran die als Irakese vluchtelinge door
ons geholpen werd en na een bezoek van een libanese TV Evangelist,
Malki, werd gevraagd om zijn team in de USA te versterken. De USA
ambassade verstrekte haar een visum nadat de kersverse Irakese
ambassade in Brussel haar een pasport had verstrekt. Op het laatste
moment aarzelde de douane in Schiphol nog om haar te laten vertrekken
en vertrok het toestel met vertraging. Gelukkig met Rita aan boord.
Rita doet zegenrijk televisie werk in de USA waarbij ze spreekt met
moslims die op zoek zijn naar een ontmoeting met Jezus en zelf heeft ze
een boek met titel Exodus geschreven over hoe zij als moslima Jezus
heeft leren kennen en aannemen. Foto: Matthias (met boek) en Rita.
BUNGALOW RENOVATIE VERLIEP TRAAG
Een firma uit Letland leverde onze kunstofkozijnen en aangezien er budget
voor was, kwam er ook vloerverwarming in ons nieuwe kantoorpand. Het
achterterras en de entree werden voorzien van mooi siberisch vurenhout. Het
valt niet mee een ingrijpende renovatie te leiden en intussen stapelen zich de
werkdossiers op. De toekomst in het vizier houden is uiterst belangrijk.
Tevens moeten de financiën op orde blijven. God voorzag wonderbaar in
extra budget via erfenissen. Verschillende stagiairs uit het VMBO staan ons af
en toe bij.
Tegelijkertijd met de aflossing van de bankhypotheek diende zich najaar 2018 een
koper aan voor het gebouw wat het uitzicht bood in 1 x van heel veel zorgen bevrijd
te worden en met een zo simpel mogelijk werkconcept toch nog veel goed te kunnen doen. We gingen in gebed en vroegen God naar Zijn plan. Unaniem bleken wij
met het bestuur te verstaan: Dit is slechts het begin van een zegenrijke tijd die God
voor ons Zendingscentrum beoogt!
Gods zegen toewensende, Matthias en Gerrie van der Weide
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Deze pagina geven we enkele belangrijke ‘facts & figures’

HULPTRANSPORTEN 2012- 2018 AANTALLEN/KGS
Zoals in ons verslag van vorig jaar aangekondigd zijn de transporten naar OostEuropa zelf enorm verminderd in aantal en volume. Volgend jaar zal geen overzicht
meer zijn zoals het onderstaande. Dit tijdperk is voorbij.
Wel blijven Hulptransporten Actueel maar is de kwaliteit van de goederen een
belangrijk gegeven. Ook moet de focus blijven op deze belangrijke tak van
Evangelieverkondiging: Hulp aan de Armen! Maar zeker niet zonder het Woord van
God te delen. Met de vrachtwagen voor Oekraïne op de foto hiernaast gingen ook
kinderbijbels mee!
Bestem-

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

mingsland aant.

Roemenië
Bulgarije
Hongarije
Moldavië
Oekraïne
Albanië
Totalen

16
2
1
2
3
2
26

kgs.

229121
34390
3600
23869
33180
1380
325540

aant.

14
1
0
1
2
1
19

kgs.

214045
16470
0
12753
24270
10047
277585

aant.

13
0
1
2
3
0
19

kgs.

187036
0
531
18311
34998
0
240876

aant.

11
0
0
1
2
0
14

kgs.

163340
0
0
10010
21265
985
195600

aant.

kgs.

9 114861
0
0
0
0
1 2038
3 35760
1 1230
14 153889

aant.

2017
kgs.

8 96.294
0
0
0
0
0
0
2 23.564
3
940
13 120.798

2018 2018
aant.

4
0
0
0
1
1
6

kgs.

33.970
0
0
0
14.006
1.600
49.576

Werkvakanties - Bemoedigingsreizen voorjaar en najaar – Barnabas Jeugdevangelisatie
Werkvakanties organiseren blijft nodig maar we nodigen kerken en groepen uit om initiatieven te nemen
waarbij onze rol is om de uitvoering mede gestalte te geven.
Bemoedigingsreizen waren er weer als vanouds maar najaar 2018 een hele bijzondere namelijk met
deelname aan een marathon in Albanië. Gezinsbezoeken aan arme gezinnen
staan altijd centraal bij deze reizen. De marathondeelname beoogde geld
bijeen te brengen voor albanese
studenten. Stefan in het witte
hemd hier links. Rechts de wervingsleus van deze groepsinzet:
Running for Renato. De reisgroep februari 2019 hieronder
links . Stefan en Renato(rechts)
met de reisgroep. Het gaat vaak
om kleine teams die effectief en
soepel het programma kunnen uitvoeren. Nog enkele beelden Oekraïnereis.

Reisgroep in gebed
en bijbelbespreking
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Barnabas Jeugdconferenties – ondersteunen we in Albanië en Bulgarije. De Roemeense ook samen met Bulgarije.

Elk jaar ruim 100 deelnemers in Albanië

Barnabasgroep Bulgarije 2018

Beach evangelisatie Bulgarije

Wat gebeurt er nu precies op zo’n Barnabas conferentie? De jongeren wordt geleerd om het Evangelie op
anderen, gelovigen of ongelovigen over te brengen. Er zijn sport- en spel activiteiten, Kinderactiviteiten,
sketches (een soort van toneel), soms gepaard gaande met goocheltruuks die het evangelie begrijpelijker
maken enz. Er wordt uiteraard ook veel muziek gemaakt en gezongen; ook bijbelstudies gericht op toepassing
in het dagelijks leven zijn van groot belang. Niet te vergeten de prediking die de lont in het ‘buskruit’ moet zijn.
Al enkele jaren is de deelname van jongeren uit West-Europa nihil en dat moet anders. Wie heeft ideeën?
Enkele details over de Obligatie Actie.
1. In het jaarverslag 2017-2018 beloofden we meer informatie. Op 15 juli 2018 werd de bank afgelost met
680.000 Euro. De bank nam genoegen daarmee, terwijl de rente over de actieperiode grotendeels werd
kwijtgescholden. Ook verrekende de bank nog correcties op eerder door ons betaalde derivaten. Omdat
de giften op de bewuste rekening aanmerkelijk waren doorgelopen, dus in feite als voorschot op de
eindbetaling golden, kregen we begin 2019 zelfs nog ruim 20.000 terug.
2. Op peildatum van dit rapport, 30-6-2019 is het in het najaar 2018 aangetreden bestuur van onze Obligatiestichting doende om zich te buigen over de afgesproken uitlotingen en renteafspraken, terwijl
tevens ook de zware druk rust op het bestuur om al uiterlijk zomer 2020 de 1e hypotheek af te lossen, te
weten 250.000 Euro en wel aan 1 obligatiehouder.
Publiciteit en Werving – een nieuwe tijd breekt aan en een nieuwe koers moet uitgezet.
We streven naar een bestuursbezetting van vijf. Met de toetreding
van Renato Jani uit Albanië kwamen we op 4 uit. Renato is
regelmatig in Nederland om zijn inmiddels afgestudeerde dochters
te bezoeken en komt dan altijd langs in Krimpen voor de nodige
besprekingen. Aan onze bede tot God om duidelijkheid over de
voortgang van het werk in Krimpen koppelden we ook de bede om
voorziening van het bijbehorende budget. Er gebeurden toen
financieel enkele bijzondere dingen. Wonderbaar en los van de al
Matthias en Renato najaar 2018
wonderbare obligatie uitkomsten. Daardoor bekrachtigde God
onze visie en ons verlangen om onverminderd door te gaan. Op zich geen gemakkelijke opgave en zeker is
daarvoor ook teamvernieuwing nodig. In het volgende jaarverslag weer meer daarover.
N.B. Voor onze financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de daarvoor ingerichte plaats in de ANBI
sector op onze website(s).
N.B. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij 06-53883103 of
bestuur@oosteuropazending.com
Matthias van der Weide
Peildatum verslag: 30 JUNI 2019
Publicatie datum: 7 Juli 2021(ernstig vertraagd, mede door Corona/verbouwingen Krimpen)
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