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ZENDINGSCENTRUM OOSTEUROPA ZENDING CHRISTIAN CARE EAST WEST
OOSTEUROPA ZENDING 53 JAAR 1967-2020

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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UIT LEVEN EN STERVEN VAN ELISHA SAMUEL – IN MEMORIAM - ⟊ 15-12-2019

De artsen in Pakistan kondigden in 2012 alreeds aan, na beoordeling van zijn nieren, die nagenoeg niet meer bleken te functioneren, dat hij ten dode was opgeschreven. Meteen lieten we
hem extra doorlichten in het Rotterdamse havenziekenhuis, met als gevolg: hij zou nog lang
meekunnen als hij maar dialyse doet of zelfs met een nieuwe nier. Daar hoopte hij tot het laatst
op, maar door de heftige diabetes waaraan hij leed en ook schildklier problemen was daar minder kijk op. Vanaf het jaar 2000 kenden we hem. Hij slaagde erin op zijn Pakistaanse pasport
overal in de wereld te reizen, maar vestigen in Nederland lukte niet. Zijn hart lag bij de Roma in Hongarije en bij
de Roemeense Roma en gemeenten en vaak sprak hij op de Barnabas conferenties in Roemenië. In Engeland
was hij regelmatig en graag gezien. Tussendoor leidde hij fondsen en reizigers naar de sloppenwijken van Lahore waar hij opgroeide. Kort voor hij stierf zag ik hem in een droom ten val komen in een trapgat en zo ging
het precies. Hij belde dat hij zijn knieën zo bezeerd had bij de val in zijn trappenhuis in Boedapest dat hij geopereerd moest worden. Na de operatie heeft een fatale longontsteking zijn totaal verzwakte lichaam gedood. Het
is de genade van God dat hem de Corona tijd is bespaard. Met zijn Rotterdamse boezemvriend Nadeem toog ik
naar Boedapest. Nadeem bleek als verre neef bevoegd om zijn lichaam direct op transport te zetten naar
Pakistan waar hij de volgende dag alreeds begraven werd. Terwijl wij ons zorgen maakten over mogelijk moeilijke gesprekken bij de Pakistaanse ambassade, bleek daar een christenzuster te werken die alle papieren voor
zijn vervoer naar Pakistan al had klaargemaakt. Verbluft over zoveel hulp van de Heer mochten we afscheid
nemen in de zekerheid dat God zijn dienaar had thuisgehaald. Lichamelijk totaal op, nu voor altijd in een nieuw
lichaam bij de Heer. Wij danken allen die hem tot zegen waren en zijn geestelijke erfenis is vooral in onze
Krimpense Mission Church buitengewoon groot. Hij heeft ons ook voorgoed verbonden met Pakistan als natie.
NIEUWJAARSONTVANGST 4 januari 2020 met Henk Herbold
Henk en Diny Herbold zijn niet weg te denken uit onze zendingsvriendengroep en met
name hebben zij zich ingezet voor de armen in Roemenië en het werk in en rond Oradea.
Henk trok veel op met een andere Nederlandse evangelist, br. Van Delft die een gemeente
leidt in Veldhoven. We leerden hen kennen tijdens onze groepsreizen waaraan zij deelnamen. Het werk van Casa Lumina (onder beheer van Children’s Relief) is favoriet bij
Henk en Diny. Henk leidde destijds ook de begrafenisdienst van zr. Groeneweg (2014) en
wel vanuit dezelfde Ontmoetingskerk als waar wij onze zendingsdagen meestal houden.
Henk sprak ook regelmatig in onze Mission Church die vooral ook asielzoekers bediende.
Om verschillende redenen staat steeds de wederkomst des Heren hoog op onze prioriteiten lijst. Maar de voortekenen, behalve de situatie in Israël, leken nog niet erg duidelijk,
CORONA 2020 – Terwijl Gerrie en ik begin februari 2020 een weekje in Duitsland verbleven op de plaats waar
we 40 jaar lang onze internationale conferenties hielden (1975-2015) in het Zwarte Woud, kwamen de eerste
beelden binnen vanuit China. Toen leek de pandemie ver van ons bed en Herman maakte zich klaar voor zijn
eerste Pakistanreis om daar in de voetsporen van Elisha Samuel te onderzoeken hoe we zijn gezegende werk
konden voortzetten. Op 15 maart hielden we in de Bungalow de eerste bespreking met ons Pakistan actiecomité en namen toen al de 1,5 meter in acht. We hoorden dat onze evangeliste Godé ternauwernood Corona
overleefd had, echter pas toen ze een maand later uit het ziekenhuis kwam. Ook de Groeneweg Winkel ging een
tijdje dicht. Veel scenario’s werden besproken, maar wij zaten vooral nog aan te hikken tegen de interne verhuizing van onze kantoren vanuit het hoofdgebouw naar de Bungalow. Veel archief werd tijdelijk weggezet.
GODS BUITENGEWONE VOORZIENINGEN 2019 – 2020 - Je gelooft je ogen niet
als je organisatie erfgenaam blijkt van iemand die bij zijn leven al heel wat hulp
stuurde en een buitengewoon bedrag nalaat, in de hoogte van wat onze gezamenlijke organisaties in een heel jaar tijd ontvangen. Het bericht kwam in de
zomer en soms kunnen er jaren overheen gaan voor je het op je rekening ziet
komen maar nu gebeurde dat al in december 2019. Er was ook een flink deel
voor het werk in Azië. Juist nu Elisha net gestorven was, had God ook voorzien,
dat dit werk kon doorgaan. Vreugde bij het gehele team. Heel wat zorgen verdwenen als sneeuw voor de zon. Bij de tegenvallende inkomsten, die soms echt konden deprimeren, was dit
zo’n bijzondere ervaring. Echter voor mij en Gerrie betekende dat dit ook vooral meer aandacht van ons vroeg
om de nieuwe door God gewezen weg te gaan, en uit te zien naar nieuwe werkers om het grote veld te beheren
dat aan ons was toevertrouwd. We waren helaas nog niet klaar om de deur achter ons te sluiten, al zou dat op
zich logisch zijn geweest, gezien onze leeftijd. De lichtkrant aan onze bungalow helpt
ons om EEN GOEDE BUUR te zijn voor allen die ons kantoor passeren.
ONBEPERKT GELUK is ons aangezegd en dat is echt iets om naar uit te kijken ‘Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen..’ 1 Petr 1:9
Gods zegen toewensende, Matthias en Gerrie van der Weide
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Deze pagina geven we enkele belangrijke feiten weer uit het veldwerk
EIND NOVEMBER 2019 – Hevige aardbeving treft Albanië
Tirana, 26 november 2019,
Beste vrienden, Verschrikkelijk
wat hier gebeurde 4 uur in de ochtend toen we rustig lagen te slapen, maar plotseling ijlings onze
Renato bericht flat uit moesten vluchten, omdat
alles in huis was begonnen te
schudden. In het aardedonker (stroom viel uit)
probeerden bejaarden, gillende kinderen en
schreeuwende moeders in hun pijama’s via het
trappenhuis naar buiten te komen, de straat op. Er
werden al snel 26 doden geteld, wat later opliep
tot ruim 40. Ook werden 650 gewonden geregistreerd. Negen flats stortten in en vele huizen zijn
onbewoonbaar en onherstelbaar geworden.
Na de eerste beving, die een kracht had van 6,4
Richter met een epicentrum tussen de havenstad
Durres en hoofdstad Tirana, volgde een tweede van 3,4 Richter en daartussen zijn ca. 350 naschokken geteld .
U zult begrijpen dat er in vervolg hierop heel wat extra hulp naar Albanië is gestuurd.
Moldavië Hulptransport - Het Corona jaar kwam als een onverwachte Tsunami over ons, maar het zendingswerk hield gelukkig ‘droge voeten’. Hierbij enkele beelden van ons Moldavië Hulptransport dat kort voordat
ons reisteam aankwam kon worden gelost.

Het laden in Krimpen aan de Lek
Het lossen in Chisinau, Moldavië

Werkvakanties - Bemoedigingsreizen voorjaar en najaar – Barnabas Jeugdevangelisatie
Bemoedigingsreizen waren opnieuw in najaar
2019 een grote zegen. We konden weer een Albanië reis organiseren en ook nu was er weer
een Marathon actie waaraan dit keer ook veel
Barnabas deelnemers hebben deelgenomen.

Stefan liep deze keer samen met zijn dochter Lieke deze Marathon.
Doel van de Marathon is sponsoring bijeen brengen voor
ondersteuning van Albanese studenten. - Vervolg reizen pg 4
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Najaar 2019 mocht er ook een groepsreis maar Roemenië ondernomen worden. De reis in vogelvlucht:
Dienst Casa Lumina, bezoek aan Aurelian Fodoreanu, familiebezoeken Oradea, Sibiu aflevering goederen,
Gezinsbezoeken en Gemeente Pastor Moise Cocos in Ormenis, Bezoek Codlea, Bezoek Gemeente in Gyöngyös,
Hongarije met Elisha Samuel .

Met Moise bekijkt Herman de
pas aangelegde waterput

Elisha in zomer 2019 nog aan het dopen

Lemen huisje voor dakloze vrouw Eenvoudige houtkachel – troosteloze aanblik

De Moldavië voorjaarsreis kwam ‘net voor de Corona bui’ terug. Eind
maart 2020 ging de Lockdown zo’n beetje
in.

Br Marchitan altijd paraat..

..en steunt het OEZ team

Barnabas Jeugdconferenties – mochten in Albanië gedurende zomer 2019 opnieuw veel zegen oogsten

Albanië riep zichzelf ooit uit tot eerste atheïstische natie. Nu is er veel christenjeugd!
HERMAN IN PAKISTAN – midden in de foto met tulband - Onbeschrijfelijke armoede en vervolgingsleed
Een reis naar Pakistan is heel inspannend en gelukkig beschikte
onze veldleider Nadeem, de eerder genoemde boezemvriend van
Elisha, over veel relaties en contacten om ook goed onderdak te
kunnen krijgen. We moesten vooral het werk in Pakistan opnieuw gestalte gaan geven. Kort voor zijn dood had Elisha zich al
ontvreden geuit over de bestaande projecten waar veel afgunst
en rivaliteit zorgde voor complicaties.
Onze stichting Asian Care besteedt veel tijd en aandacht aan
het bewaren van wat Elisha aan kennis en motivatie naliet.
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 2020
Publicatie datum: 7 Juli 2021(ernstig vertraagd, mede door Corona/verbouwingen Krimpen)
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