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Kinder Sponsorplan, Children’s Relief, Asian Care, African Care, zendingspartners en afdelingen.
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Barnabas, IsraelSupport, Vision Latina, De Groene Weg Winkel; maar ook
Partners als Shuva Israël Nederland en LPHT(Hulp Wit Rusland)

Aktiviteitenverslag 2020-2021 OEZ/CCEW

Pagina 1

AKTIVITEITEN VERSLAG 2020-2021 OOSTEUROPA ZENDING/CHRISTIAN CARE EAST WEST
ZOMER/ NAJAAR 2020 – Een korte ontspannen zomer en toen werd het steeds donkerder
Zomer en najaar 2020 waren als dag en nacht en naar einde jaar werd het maatschappijbeeld nog donkerder.
Was de zomer vol van ontspanning als het ging om Coronabeperkingen, ontwikkelden de besmettingscijfers
zich dusdanig slecht, dat midden december een totale lockdown volgde met zelfs een avondklok. Wel was het
kerkelijk leven langzaamaan vertrouwd met stream ontmoetingen via you tube en in zeker opzicht was dit voor
velen, die bijvoorbeeld vroeger toch al niet fysiek in de diensten konden zijn, een grote vooruitgang. Einde jaar
kwam dan de grote doorbraak dat diverse fabrikanten vaccins konden aanbieden. Een nieuwe strijd ontbrandde. Plotseling tekenden velen verzet aan tegen vaccinatie, welk verzet steeds meer een dilemma wordt. Was er
tot nu toe nog de vrijheid van keuze, gaan er steeds meer stemmen op dit verplicht te stellen. Ook in de USA
speelde zich een nog meer bizarre strijd af waarbij begin 2021 de senaat bestormd werd door politieke tegenstanders van de nieuw gekozen president. Als zendingsorganisatie hebben we aktiviteiten jaar 2020-2021
afgesloten met een duidelijke statement (zie editie NWS OEZ juni 2021) hoe we ons als christenen behoren te
verhouden ten aanzien van de overheid op grond van Romeinen 13:1-5 en een vaccinatiebeleid als voorligt niet
moeten frustreren. Het kan niet uitblijven dat we bij de ontwikkelingen in Wit Rusland en o.a. China opnieuw
christenen zullen motiveren ook daarin dezelfde bijbelteksten toe te passen. Het is schokkend om te zien hoe
velen hun democratische rechten als leidraad nemen, wat in feite neerkomt op het loslaten van het geloof zoals
de apostelen dat beleden. In naam kan men dezelfde geloofsbelijdenis hanteren, maar het echte geloven komt
op het navolgen van Christus aan. Hij zegt duidelijk dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is en dat wie Hem
wil volgen het kruis behoort op te nemen. Om met Paulus te zeggen, trekken sommingen ten strijde naar het
vlees. Dat is een andere strijd, een ander geloof en een ander evangelie, zoals de Galatenbrief al aanduidt.
Onvoorwaardelijk Gods gezag accepteren ook in de onderwerping aan het aardse gezag, met alleen 1 uitzondering, namelijk getuigen van Jezus en in Zijn Naam extra aandacht geven aan zieken, armen, gevangenen en
vreemdelingen. In die aangelegenheden mogen we een overheidsbeperking negeren, als het niet anders kan en
in de liefde blijven. Gods woord is daarin leidend. Wie eigen opvattingen daarboven stelt moet zich ernstig
afvragen of men niet meegezogen wordt in de komende GROTE GELOOFSAFVAL, kort voor Jezus komt.
NIEUWJAARSONTVANGST 9 januari 2020 met Zendingsteam en ZENDINGSDAG 5 juni 2021 met Godé Nsadisa
Een lied zegt: ‘HET KONINKRIJK van DEZE WERELD – wordt HET KONINKRIJK van JEZUS CHRISTUS’. Dat laatste is

nu niet minder aanwezig, maar het aardse wereldrijk heeft daar beperkt zicht op. Dit koninkrijk woont in haar burgers, en
dat zijn weer allen die dit belijden kunnen: Ja, ik ben een burger van het hemels koninkrijk! Zij roepen: Abba Vader! We kwamen nu niet samen in de Ontmoetingskerk zoals gewoonlijk, maar er werden camera opnamen gemaakt in ons kantoor die
in een videoband gemonteerd werden en vervolgens met het publiek gedeeld. Prachtig!
..vertaald door
Godé ....
Op 5 juni was het thema ‘Gods D-Day’, omdat overal in de wereld werd stilgestaan bij
dochter …
de val van het Nazi Rijk. God is het die ‘de boog verbreekt en oorlogen doet stoppen’ . Ook
deze vernietigingsoorlog werd in betrekkelijk korte tijd beslecht. Maar de oorlog om de
mensenziel is nooit gestopt sinds Jezus aan het kruis stierf. Godé was één van de eersten die door Corona getroffen werden. Het valt haar elke dag nog zwaar. Ook werd deze
dag stilgestaan bij het 40 jarig bestaan van ons Kinder Sponsor Programma. De huidige
KSP manager Elisabeth Eikenboom was toen, in 1981, nog niet bij ons. Maar vanaf het
begin (1983) was het haar taak om hierin mee te helpen.
Tenslotte kwam het werk in Pakistan nog ruim onder de aandacht doordat Pastor Nadeem uit Rotterdam een mooie
montage had gemaakt van de hulpverlening aldaar. Ieders gebed voor Pakistan blijft nodig omdat de geloofsvervolging
nog altijd heel veel slachtoffers maakt en tot in Nederland toe. In de voetsporen van wijlen Elisha Samuel echter mogen wij
onze medechristen helpen ook met voedsel wat in deze Corona tijd extra nodig is. We mochten eind mei 2021 nog deelnemen aan een petitie gericht aan de IND voor een jonge Pakistaanse die – net getrouwd met haar Nederlandse man – werd
gevangengezet in Nederland en bedreigd met uitzetting. Enige druk van de petitie maar ook brieven aan de IND maar
vooral het gebed leidden tot haar vrijlating om vervolgens naar België te verhuizen.

Het was mooi ook om 2 Syrische vluchtelingen enkele maanden als stagiairs te hebben. Voor hen ook bijzonder!
We gaan zomer 2021 echt een onzekere tijd in en daarom is de volgende boodschap, Filipp. 3:20,21 belangrijk!
GODS BUITENGEWONE VOORZIENINGEN 2020 – 2021 - Voor OEZ was in elk geval zomer 2020 een bijzonder
moment toen weer een forse erfenis werd aangekondigd. Een broeder die begin tachtiger jaren al enorm geholpen had op het moment dat Polen langzaam open ging, overleed en liet een mooi bedrag na. Het was weer op
een moment dat het water aan de lippen stond. Mede door de vorige erfenis kregen we weer het zendingsgebouw in Codlea/Roemenië in eigendom. Door omstandigheden konden we er 12 jaar lang niet over beschikken en einde juni 2021 werken we intensief aan een overeenkomst met de huidige gebruiker om het hele pand
aan ons over te dragen. Een nieuwe mijlpaal in ons Roemeense veldwerk is
daarmee bereikt. Verder is nog te melden dat per 20 mei 2021 bestuurder
Herman Kesting is teruggetreden. Zijn overige dagelijkse taken zal hij nog
enige tijd voortzetten. Een driekoppig bestuur blijft over.
…uit de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn
onsterfelijk lichaam gelijkvormig wordt…Filippenzen 3:21
Gods zegen toewensende, Matthias en Gerrie van der Weide
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HULPGOEDEREN UITDELEN IN OOSTEUROPA FAVORIET
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. Deze keer kon er
geen hulpteam uit NL bij zijn maar de Moldaviërs zetten extra bussen in om alles te verdelen.

Het laden in Krimpen aan de Lek

Het lossen in Chisinau, Moldavië

Trailer Hulpgoederen naar Bulgarije en verdeling bij kerk in Silistra

veel goederen ook naar Albanië

Werkvakanties - Bemoedigingsreizen voorjaar en najaar – Barnabas Jeugdevangelisatie
Bemoedigingsreizen waren opnieuw in najaar 2020 en eerste halfjaar 2021 niet echt mogelijk. Wel is eind
juni de lockdown en avondklok opgeheven en zal naar verwacht een normaal zomer- en najaarsreisprogramma
kunnen worden nagestreefd. Barnabas Albanië zou 28 Juli starten en Bulgarije volgt enkele weken later!
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 2021 - Publicatie datum: 31 Juli 2021
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