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INLEIDING
De stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West (Hierna OEZ/CCEW of de stichting) is opgericht in
1974 in Epe (Veluwe), de geboorteplaats van haar oprichter Kees van Olst. Tot dan was hij sinds februari 1967
middels zijn ‘One Man Mission’ reeds actief als zendeling/evangelist achter het zogenaamde IJzeren Gordijn. Hij
zag de communistische wereld als zijn levensdoel om juist daar het Evangelie bekend te maken.
Omdat de op te richten organisatie verbonden moest zijn met een duidelijke persoonlijke roeping is gekozen
voor de stichtingsvorm boven de verenigingsvorm, zodat de organisatie minder snel van de roeping/doelstelling
zou kunnen vervreemden.
Achtergrond
In die dagen en doorgaans nu nog (anno 2015) conflicteerde het communisme heftig met elke vorm van religie
of geloof en had zichzelf min of meer tot volksreligie verheven waarbij haar grondleggers zowel als leiders min
of meer als ‘god’ vereerd werden. In een poging om de wereld te verbeteren, is het communisme verworden
tot een beweging van terreur en onderdrukking. We zien daarbij vormen van ‘bijgeloof’ erger dan wat in de
wereld van het primitieve heidendom voorkwam en komt, ja nog erger zelfs, het ontleent daaraan zijn
praktische uitvoering. Bruut geweld en moorden met de lijfspreuk: macht komt uit de loop van een geweer.
Naast communisten (linksen) hebben ook hun tegenhangers, wel rechtsen of fascisten genoemd, dezelfde lage
en primitieve praktijken hoog in het vaandel gevoerd. Beiden hebben de pretentie namens het ‘volk’ of de
‘massa’ op te treden en staan erom bekend met ‘God noch gebod’ rekening te houden.
Het Evangelie rekent met beide misvattingen radicaal af. Niet door, zoals religies doorgaans trachten, van
bovenaf te pogen om mensen het geloof op te leggen, maar door van onderaf, vanuit of zelfs nog voor de
geboorte van de mens als individu zijn onbegrensde mogelijkheden letterlijk te ont-dekken. Mogelijkheden aan
elk mens gegeven door de Schepper van alle dingen, die, onbegrensd in macht, ooit ervoor koos om zelf als
mens geboren te worden in de persoon van Jezus Christus. Elk mens weet dit vanuit de Evangeliën, geschriften
van Zijn eerste leerlingen. Zijn leven en onderwijs zijn uitgangspunt en doel voor de OEZ/CCEW.
Situatiebeschrijving
Die is nodig om te duiden dat de doelstellingen en activiteiten van OEZ/CCEW nog niets aan actualiteit hebben
ingeboet. OEZ/CCEW is ontstaan kort nadat het stof neerdaalde van een mensen verslindende en
buitengewoon vernietigende wereldoorlog. Nederlanders staan aan de oorsprong van de OEZ/CCEW
organisatie, maar de banden met vele andere naties in Oost en West, ver en nabij zijn innig. Israëli zowel als de
Arabisch sprekenden, beide Semitische volken, bepalen een wereld scenario dat door sommigen zelfs als
eindtijd (Bijbels begrip voor het einde van de wereld) wordt aangeduid. Israël staat voor hoop en verrijzenis,
maar de Arabische wereld helaas voor chaos, onderdrukking en vernietiging. Maar dat zal tijdelijk zijn. Alle
volken zullen in Abrahams nageslacht gezegend zijn en vrede tussen allen is het enige perspectief dat blijft.
Medio 2014 is een NL teevee documentaire gewijd aan meer dan 30 gebieden op aarde waar een muur is
gebouwd tussen mensen, vergelijkbaar met - en vaak bedoeld als - ooit de Berlijnse Muur.
De machtigste naties van de aarde die dachten na de Golf oorlog een nieuwe wereldorde tot stand te brengen
hebben daarin definitief gefaald. De enige hoop die blijft is de terugkeer van Jezus Christus die wij als
OEZ/CCEW verkondigen en ook helpen voorbereiden.
VISIE
De visie is veelomvattend maar wordt vooral gedragen door enkele pijlers die logischerwijze ook van
Bijbelwoorden zijn herleid. Kernbegrippen zijn:
Mandaat - Moraal – Middelen – Mogelijkheden – Zaaien en Oogsten
Mandaat
Luk. 4:14-18 En Jezus …… ging volgens zijn gewoonte naar de synagoge en stond op om voor te lezen. …Hem
werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen …..vond Hij de plaats (Jesaja 61:1), waar
geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te
brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om
verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.
Hij zegt later: zoals Ik dit mandaat van mijn Vader (God) kreeg zo geef ik jullie als mijn leerlingen hetzelfde
mandaat.

Moraal
Mooi woord waaraan veel begrippen hangen, maar wij kiezen hier voor de volgende, namelijk gedragscode,
normen en waarden. Jezus begint zijn optreden met de Bergrede waarin de belangrijkste uitgangspunten en
doelen zijn weergegeven. Hij noemt als eerste het welzijn van de mens (de zaligheid). Vervolgens het lijden van
velen met als vooruitzicht, dat hun lijden toekomstig door God ruim gecompenseerd zal worden.
Barmhartigheid voor wie onderdrukt worden, maar ook oordeel (correctie en straf) voor wie hardnekkig
anderen schaden en onderdrukken als al het andere, zoals onderricht, waarschuwen en veelvuldige herkansing
faalt. Soms keihard preventief ingrijpen om erger te voorkomen. Een gewaarschuwd mens… De kern van Jezus’
onderwijs is gericht op de relatie tussen God en mensen onderling:
Mt. 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus……..
Dat gezegd hebbende is van belang te beseffen en te weten dat het bij de vraag wat mensen dan eigenlijk
willen voor zichzelf, gaat over die situaties waar gelukkig leven bedreigd wordt en lijden en dood de toon
zetten. Als mensen ziek worden, gevangen worden, naakt, gebrek lijden (honger en dorst) dan is passiviteit uit
de boze. Effectief in actie komen, helpen, is geboden voor elk mens, wie dan ook. Als uitgangspunt noemen we
opnieuw een Bijbeltekst, Mt. 25, 35-36 …Ik heb honger geleden…Ik heb dorst geleden... Ik ben een vreemdeling
geweest…gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik ben in de
gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Actie, niet alleen op basis van vrijwilligheid, maar bij
‘onttrekking of veronachtzaming’ kunnen de uiteindelijke sancties buitengewoon hoog zijn. Bij alle wereld
problemen beijveren overheden zich vaak om slogans te gebruiken als Yes we can, Ja wir können es en Ja we
kunnen het! Hoewel de grootspraak er overduidelijk in doorklinkt, weten we ook uit de geschiedenis dat in alle
opzicht meer mogelijk is gebleken dan we dachten, zelfs na zo’n bijna terminale gebeurtenis als de zondvloed.
En voor zo’n drastische ingreep was na de verzoeningsdood van Christus geen aanleiding meer.
(Machts)middelen
Wat heb je eraan als je een mandaat hebt dat niemand iets zegt of waar geen gezaghebbende mandaatverstrekker achter zit. Het Evangelie, kernbegrip in de statutaire doelstelling van OEZ/CCEW, gooit de hoogste
ogen zowel als het gaat over de almachtige God alsook de constructieve macht van de door Hem gemaakte
mens. Als OEZ/CCEW verbinden we ons aan een statement dat bekend staat als de apostolische
geloofsbelijdenis, waaraan ook de meeste van de naar schatting ruim 2 miljard christenen op aarde zich
verbinden. Daarin wordt in een kwart A4 beschreven wat ons geloof inhoudt. Het gaat over de almacht van een
Goede God en zelfs ook macht over de dood. Concreter: de mens Jezus Christus, heeft die macht over de dood
en heeft ook al de macht die als almacht wordt aangemerkt. Macht over de mensen, de aarde en het hele
universum. Dat is ongeëvenaard. Een volledige versie van de apostolische geloofsbelijdenis is te vinden op de
website van OostEuropa Zending onder hoofdstuk “OEZ Internationaal”. Daar vindt men het ethisch handvest,
met de eerder genoemde gedragscode, alsook een uitvoerige Mission Statement en de verwijzing naar de
Lausanneverklaring, een evangelische geloofsverklaring waar we onszelf als organisatie nauw mee verbonden
voelen.
Onder het hoofdstuk “strategie” wordt concreter omschreven hoe we daar als OEZ/CCEW in de praktijk mee
omgaan. Opnieuw een Bijbeltekst (vrij verwoord) daarover Mt 28, vs 19-20 Jezus …sprak tot hen: Mij is gegeven
alle macht in de hemel en op de aarde… Ga… naar alle volken …doop hen namens mij ….en leert hen om al wat
ik u heb opgedragen in praktijk te brengen …en weet dit… Ik ben altijd bij jullie!
Met deze bijzondere toezegging, verdween Jezus kort daarna uit het oog om volgens het Evangelie positie te
kiezen aan Gods rechterhand. Daar is het machtscentrum van een voor ons onbekende realiteit, nog grootser
dan universum. Jezus delegeert hiermee zijn eigen mandaat aan - maatschappelijk gezien - laaggeplaatsten of in
het geval van Mattëus zelf, ook hooggeplaatsten die zich niet langer op hun hoge positie lieten voorstaan en
gebroken hadden met de praktijken van machtsmisbruik.
Terwijl hij dit mandaat overdraagt, geeft hij tegelijk een unieke randvoorwaarde mee: waar je ook terecht
komt, en wat je ook overkomt, Ik ben er gewoon bij! Dat kan zelfs de voetbaltrainer niet waarmaken. Die staat
aan de rand van het veld, maar Jezus is een coach die ook het vermogen heeft om in het veld, binnen in je, de
voet en de bal met jou samen naar en in het doel te brengen. De zendeling/evangelist, diaken of bedienaar van
dit Evangelie beschikt in elke situatie over dit unieke uitgangspunt: Jezus zelf is ter plekke om de klus te helpen
klaren. Wat kan er dan eigenlijk nog mis gaan? Nog een belangrijk gegeven: volgens het zogenaamde principe
van het ‘priesterschap van alle gelovigen’ waarover binnen kerken verschillend wordt gedacht, is volgens
OEZ/CCEW Mt. 28 van kracht voor elke gelovige met of zonder vakopleiding en niet slechts voorbehouden aan
geselecteerde of aangestelde en opgeleide ambtsdragers. Jezus maakte duidelijk dat ook niemand zichzelf als
leider of leraar zou mogen betitelen, omdat dit uitsluitend aan hem zelf voorbehouden is. Dit karakteriseert de
gelijkheid tussen christenen onderling, een gelijkheid die ook in het werk van OEZ/CCEW buitengewoon sterk
benadrukt wordt. En daarom zal men bij OEZ/CCEW activiteiten het woord Interkerkelijk vaak tegenkomen.

Mogelijkheden
De ideeën bus in sommige bedrijven heeft al heel wat mooie verbeteringen tot gevolg gehad. Als het geluk en
welzijn van de mens voorop staan dan is elk goed idee welkom. Waar moet je beginnen bij zo’n grootse taak.
En wat kan er allemaal wel en wat kan er niet. Er zijn allerlei slogans bedacht door mensen om zichzelf uit te
dagen, zoals zelfs op een A-4 te lezen was bij een garagebedrijf: het onmogelijke presteren wij standaard, maar
wonderen duren iets langer!
Zo ontstijgt de mens aan zijn eigen beperkte niveau. Bij OEZ/CCEW is het niet anders, als initiatief van mensen
voor mensen. Verbeter de wereld en begin bij je zelf! Niemand zal de juistheid daarvan durven miskennen,
maar het is opnieuw Jezus die het nog treffender verwoordt, Mt. 7 vs 3, Wat ziet gij de splinter in het oog van
uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
Gelukkig staan veel mensen open voor zelfverbetering, maar in vele opzichten houdt iedereen een bord voor
z’n kop! Bescheidenheid blijft dus geboden ook en juist bij de verkondiging van een superieur en uniek
evangelie.
Het andere unieke van de Bijbel en de Evangeliën is dat zij volledige opening van zaken geven, ook over het
falen van de hoofdrolspelers zelf. Terwijl systemen en religies zichzelf vaak idealiseren of perfectie claimen,
laten Bijbel en Evangeliën zien dat God zonder aanzien des persoons ook daarin iedereen gelijk stelt en gelijk
behandelt. Zelfs enkele menselijke kanten van Jezus worden niet verhuld.
De mensenrechten staan bij OEZ/CCEW hoog in het vaandel. Maar wij hebben hierbij nog het volgende aan toe
te voegen: de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs (Rom 13 vs 4), krachtdadig optreden ter bescherming
van mensen is Bijbels legitiem. Daarnaast heeft de overheid ook de rehabilitatie van de mensen ruimte te geven
als zij door het kwade overmand zijn (bijv. verslaving) en hen de kans te geven om zich te beteren. Het Bijbelse
begrip bekering is in principe op iedereen toepasbaar, omdat volgens Romeinen 3 vs 23 iedereen gezondigd
heeft. En dus ook rehabilitatie nodig heeft.
Ondanks de balken in veler ogen en de andere hinderlijke aanmatigende eigenschappen van de mens is er nog
van alles mogelijk. Zowel mooie als ook akelige dingen helaas.
Zaaien en Oogsten
Het oudste beroep op aarde is volgens OEZ/CCEW niet wat daar vaak over gezegd wordt, maar dat is de
veehouderij en het agrarisch bedrijf. En vόόr die twee nog eigenlijk een ander, namelijk de kleermakerij. God
maakte de eerste kleding voor de naakt geworden mens en dat gaat dus nog voor het latere timmermanschap
van Jezus. Maar Kaïn bewerkte het land en Abel hield schapen. Dat staat ook model voor alles wat te maken
heeft met ondernemendheid. De aarde bewerken en kleding maken uit dierenvellen, dat was er vanaf het
eerste begin. De marktwerking waarover we zoveel horen is niet anders dan mensenharten bewerken en rijp
maken voor het kopen en verhandelen van producten. Zelfs het China na Mao heeft het weer herontdekt. Ook
het huidige Noord Korea heeft weer deze ambities. Dus voor alle activiteiten van OEZ/CCEW geldt niet minder,
namelijk dat we informatie en boodschap uitzaaien en we oogsten helpers, hulp, middelen en alles wat maar
nodig is om onze doelstelling te verwezenlijken.
Ook daarbij is het gepast een Bijbeltekst te noemen uit een gedeelte waar ook de banken nog een positieve rol
wordt toebedeeld, Luk. 19 vs. 13, Drijft handel, totdat ik terug kom.

DOEL
Uit het OEZ statuut kopiëren we onverkort: :

Paragraaf 1 is op zich helder en geeft ook ruimte om in andere delen van de wereld dan Oost-Europa alleen
actief te zijn. Daarnaast kunnen ook andere stichtingen, die hetzelfde werk doen, ondersteund worden.
Paragraaf 2 is wat complexer en achterhaald als het bijvoorbeeld gaat om A en B. In onze digitale tijd is het
drukken van wat dan ook steeds minder aan de orde. Dus blijft de nadruk op het verspreiden van deze items.
Via het worldwide web zijn nagenoeg alle mogelijke bijbel vertalingen en geschriften daarover direct te lezen.
Onder C presenteren we het helpen van mensen ook als communicatiemiddel. Dit is aan de actuele
reclametechniek ook niet vreemd. Immers reclame maakt men door producten of diensten aan te prijzen waar
mensen mee geholpen zijn. Mensen helpen werkt vooral door communicatie en uitwisseling. Als we het
Evangelie willen communiceren dat is het belangrijk te weten dat het juist door het inhoudelijk te laten zien en
voelen, het best wordt overgebracht.
Onder D wordt specifiek genoemd welke andere middelen ter beschikking staan en wordt ook het rekruteren
van uitvoerende personen als belangrijk onderdeel letterlijk genoemd. Dit werk kan niet door robots worden
gedaan maar alleen door mensen van vlees en bloed.
Met deze doelstellingsomschrijving is de Stichting volledig voorzien van een legitieme en pure algemeen nut
identiteit.

STRATEGIE, inleiding en focus
Inleidend: Voor alles geldt dat God zelf het geluk van de mens en diens gezondheid en welbevinden,
inclusief levensvernieuwing, op het oog heeft. Het herstel van de relatie tussen God en mens brengt deze
hoogste vorm van geluk en vernieuwing met zich mee.
Als een persoon in kwestie dat anders ervaart en alleen maar nadelen ziet of last ervaart dan is de
geloofsuitwisseling niet effectief
1. Contact ministry – Het maken van contact, door persoonlijke bezoeken aan die mensen en groepen of
volken die met geloofsvervolging worden bedreigd en direct daarop aansluitend mensen die verdreven
zijn van huis en haard, maar ook de armen en de zieken en altijd vooral eerst de geloofsgenoten.
Dat laatste niet omdat hun nood groter is of vanuit een zeker aanzien des persoons, maar vooral om de
praktische reden dat zij direct zowel passief als actief als springplank onmisbaar zijn bij het bereiken van
de mensen waar zij tussenin leven. De medechristen zal - naar men mag verwachten - toegerust zijn op
het gebied van naastenliefde en het ondergaan van lijden omwille van de gerechtigheid. Nadeel kan zijn
dat die christen ondergronds moet opereren omdat anders liquidatie dreigt of gevangenschap. Hoe dan
ook weten zulke ‘inheemse’ personen vaak de juiste routes en contacten voor het inzetten van
materiaal of voor het bieden van morele steun.
De vervolg stap in wat we als contact-ministry hebben aangeduid is om de relatie te leggen tussen de
mensen en de noden in het veld en de achterban, de zendingsvrienden in de thuislanden zoals
Nederland, België, Engeland, Zwitserland …kortom de voorheen als westerse wereld aangeduide
landen. De ervaringen van wat men aanduidt als de lijdende kerk en de christenen in vervolging en
armoede zijn voor de westerse christenen die in relatieve welvaart leven en daardoor zwakker in het
geloof staan, bijzonder geloofsversterkend en motiverend. Men mag gerust stellen dat het getuigenis
van de lijdende kerk voorkomen heeft dat de leegloop van kerken in de westerse wereld tot staan
kwam en zelfs voor gelo ofsopleving zorgde.
1. Prioriteit – hebben we hiervoor het woord springplank gebruikt, dan moge duidelijk zijn dat het
Evangelie overal betekenis heeft als bevrijding proclamerend van onderdrukkende macht. Daarom
hebben totalitaire regimes vaak een afschuwelijke hekel aan christenen of zendelingen. Als OEZ/CCEW
willen we benadrukken dat God ons zendt tot de volken met het mandaat om bevrijding aan te
kondigen. Maar die bevrijding heeft als eerste prioriteit ieders individuele verlossing. Mt. 1 vs 20 zegt
daarover … en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun
zonden.
Onze eigen ‘balk‘ dus, onze eigen blindheid, moet eerst opgeruimd. Wat een bevrijding!
Bevrijdingstheologie die vaak als marxistisch stokpaardje werd gebruikt en ook andere vormen van
terreur goed praat, laat geen ruimte voor deze ‘zelfverbetering’ maar meet anderen die het volgens hen
fout doen de maat en treedt op als scherprechter over anderen. Is iemand eenmaal bevrijdt van zijn
eigen zondebanden dan komt de liefde van God daarvoor in de plaats en die werkt uit dat men
onpartijdig mensen uit verschillende kampen liefheeft en voor Christus wil winnen.
Het moge duidelijk zijn dat wie Christus nog niet kennen de prioriteit genieten als het gaat om het
verkondigen van het evangelie en het brengen van hulp. Maar om te voorkomen dat het laatste in een
bodemloze put terecht komt kan men dit beter doen via lokale christenen of humanitaire deskundigen.
Het lijden onder onderdrukking en onrecht is groter voor niet christenen dan voor christenen.
De christen kan steunen op de bijzondere wetenschap dat Christus altijd bij hen is. En zij ervaren dit dan
ook op de meest wonderlijke manieren soms.
2. Materiële hulp – Deze activiteit is dus vooral een contactmiddel. Als je wilt duidelijk maken dat God
liefde is dan kun je niet volstaan met woorden alleen. Jac. 2 vs. 16 zegt daarover ….en iemand uwer
zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor
het lichaam te voorzien, wat baat dit??! Een troostvolle arm om de mensen heen is al iets, maar zorgen
voor kleding, warmte en geneesmiddelen of voedingsmiddelen en alles wat daar nog nuttig aan
toegevoegd kan worden zoals - niet te vergeten - financiële support, dat kan echt het grote verschil
maken.
3. Interventie – Ja en dan bedoelen we rechtstreekse communicatie met overheden om de in vrijheid
stelling van mensen te bevorderen of de verlichting van hun lot te bewerkstelligen. Handtekeningacties
en schrijfacties kunnen daarbij doeltreffend zijn. Onder deze bijzondere tak van werk is ook inbegrepen

elke gebedsactie waarbij christen gevraagd wordt speciaal te bidden voor iemand of voor een volk of
groep mensen in nood. Immers zulke gebeden zetten molens in werking op het hoogste niveau. Een
niveau dat uitgaat boven de aardse werkelijkheid en op grond waarvan God mensen zelfs
wonderbaarlijk bevrijdt. Hand. 12 vs 5,7 Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar
door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. En zie, een engel des Heren stond bij
hem … en hij stootte Petrus in zijn zijde … en zei: Sta snel op en de ketenen vielen van zijn handen.
WERKWIJZE
1. Informatie voorziening, verzoening, offer en financiële werving
Door de ontwikkelingen met internet heeft het informeren van mensen over de noden van anderen al
gauw een wereldwijde impact gekregen. Maar ook het informatie aanbod is daardoor zo groot dat de
aandacht verbrokkelt en het beter niet het enige informatie middel moet zijn. En alles wat alleen maar
elektronisch is of virtueel kan niet het echte fysiek beleven vervangen. Dat de informatie voorziening
vooral gaat over het herstel van relaties onderling zowel als met God de Schepper en dat die derhalve
Evangeliserend van karakter is moet zorgvuldig worden toegepast.
Die zorgvuldige toepassing heeft ook een kernwoord, namelijk verzoening. Wij prediken verzoening met
God en God geeft vervolgens de met Hem verzoende mens de moed en de kracht om zich met andere
mensen te verzoenen. Daarbij stellen wij een ander kernbegrip ook centraal: Het Bloed van Christus
waarvan de Bijbel zegt dat het reinigt van alle zonden. Veelal hebben dergelijke termen een soort
onnodige geheimzinnigheidsstatus gekregen.
Maar puur zakelijk bezien zijn het zonder meer ook gewoon seculier en rationeel bekende begrippen.
Zo is van Churchill de uitdrukking Bloed, Zweet en Tranen bekend inzake het bestrijden van de nazi’s.
Bloed staat centraal bij alle transfusies voor mensen die nu eenmaal niet zonder bloed kunnen leven.
Het offer van Christus wordt soms beschreven als een groot infuus dat de ‘morele bloedarmoede’
lijdende mensheid weer kan herstellen.
1.0 Er is vanuit de Bijbelse benadering vaak schroom om ‘over geldnood te spreken‘. Die schroom is
vaak eerder persoonlijke trots en helemaal niet Bijbels. Zeker wat God betreft die ons aanspoort Hem
vrijmoedig te vragen om alles wat we maar nodig hebben.
1.1 Het beste is en blijft de mond op mond reclame. Die werkt altijd goed.
1.2 Direct mail (post via de brievenbus) behoort ook tot de betere middelen want mensen willen zelf
het moment kiezen om iets te lezen. De Email of het internet dringen zich wel op, maar worden
even gemakkelijk genegeerd als het mensen niet uitkomt. OEZ/CCEW komt minstens met 3 x per
jaar met een periodieke nieuwsbrief uit, afwisselend nu in magazine uitvoering of als simpele
nieuwsbrief en steeds vaker per email. Daarnaast zijn er extra email nieuwsbrieven voor
Hulptransporten en specifieke activiteiten als Barnabas en Israël of Azië.
1.3 Het beleggen van info meetings, zendingsdagen, organiseren van thema conferenties etc. waarbij
ook sprekers worden uitgenodigd die behoren tot de verdrukte volken of hen goed kennen.
1.4 Het werven van vrijwillige helpers voor kantoor en magazijnen
1.5 Het werven van korte zowel als lange termijn werkers in het veld
2. Steunen van arme gezinnen, met nadruk op weduwen en wezen
2.0 Het organiseren van hulptransporten.
2.1 Steunen van kindertehuizen en scholen
2.2 Steunen door medische hulp
2.3 Steunen van vluchtelingen
2.4 Steunen van geloofsvervolgden
2.5 Segmentatie, d.w.z. het opzetten van onafhankelijke ANBI in Oost- en Zuid-Europese landen
als partnerorganisaties ter plekken ter uitvoering van de doelen van OEZ/CCEW

3. Het organiseren van evangelisatiereizen en jeugdconferenties voor evangelisatie
3.0 Het organiseren van zendingsreizen met maximaal 50 deelnemers waarbij het programma bestaat uit
gezinsbezoeken, kerkbezoeken, gevangenisbezoek, ziekenhuisbezoek en/of kindertehuisbezoek.
Tijdens zulke inzetten worden voedselpakketten verdeeld en wordt het evangelie gedeeld via zang en
bijbel lezing. Ook wordt met mensen gebeden voor hun noden.
3.1 De Barnabasconferenties zijn in dat opzicht inmiddels een hoofdactiviteit. Bij deze conferenties die
tussen de 30 en 120 deelnemers tellen en die elke zomer plaatsvinden in Roemenië, Bulgarije en
Albanië leren we jeugdige christenen om aansprekelijk voor anderen te evangeliseren. Het gaat
om een ca. drie weken durend gebeuren, deels een conferentie ter voorbereiding en deels praktische
inzet, waarbij men op een vooraf gekozen locatie het geleerde in de praktijk brengt.
3.2 Inheemse evangelisten, vooral de zeer armen, worden gesteund om hun taken te kunnen verrichten
4. Het zendingswerk buiten Oost-Europa
4.0 Een bescheiden aandacht gaat uit naar de wereld buiten Oost-Europa, de zogenaamde derde
wereldlanden. Die bevinden zich in de continenten Azië, Afrika en Latijn Amerika. Er wordt naar
gestreefd om de OEZ/CCEW doelstelling ook daar te verwezenlijken.
4.1 Segmentatiebeleid. OEZ/CCEW streven ernaar deze en andere groeitaken onder te brengen in nieuw
op te richten stichtingen(ANBI) die in staat zijn meer specifieke aandacht te geven aan de noden
van die landen.
5. Communicatie
Inleiding: Het kalenderjaar wordt begonnen met een speciale kleinschalige internationale medewerkersen vriendenconferentie, nu al ruim 35 jaar in het Zwarte Woud, om zich te bezinnen op het aankomende werkjaar en daarbij gaat het vooral om het delen van motiverend Bijbels onderwijs en het
versterken van het onderlinge contact en saamhorigheid. De bezinningsmomenten betreffen ook het
toepassen van de SWOT analyse: Strong Points-Weak Points-Threats en Opportunities.
Ook daarin is de Bijbel toonaangevend. De brief van Johannes aan de zeven Gemeenten bevat een
buitengewone SWOT analyses, wellicht wel de eerste van die omvang in de geschiedenis.
5.0 Interne communicatie krijgt gestalte in een dagelijkse gebedsontmoeting in het Zendingscentrum, te
weten om tien uur in de ochtend waarbij van een half uur tot een uur praktische informatie wordt uitgewisseld en er wordt afgesloten met een Bijbelse bemoedigingstekst en gebed voor besproken zaken.
5.1 Er wordt naar gestreefd om vrijwilligers en medewerkers een vaste verantwoordelijkheid te geven voor
een bepaalde taak. Onze directie bestaat uit een aantal vaste stafmedewerkers die aanspreekbaar zijn
voor vragen of dilemma’s. Die worden, indien niet oplosbaar, in directe gesprekken met betrokkenen
verder behandeld door bestuur in samenspraak met overige betrokken directieleden.
5.2 Externe communicatie - Die is vooral van belang voor zendingsrelaties zoals donateurs. Het bestuur is
verantwoordelijk voor perscontacten, kerkcontacten en de communicatie met overheden.
6. Bestuur en Teambuilding
6.0 Er is sprake van een totale gelijkheid in onderlinge relatie tussen alle betrokken personen in de
uitvoering van het werk; Het bestuur is wel gezaghebbend en als wettelijk verantwoordelijk
richtinggevend, maar zij ziet zich als dienende drager van het geheel en verwacht ook van de actieve
zendelingen en stafleden alsook vrijwilligers een dienende houding.
6.1 Het ontbreken van gezagsverhoudingen brengt met zich mee dat er geen betaald personeel kan zijn.
Voor bepaalde kleinere en afgebakende taken kunnen krachten worden ingehuurd. Zo maakt
OEZ/CCEW gebruik van een partnerstichting voor het regelen van dienstbetrekkingen.
6.2 De onderlinge verhouding op broederlijk/zusterlijk niveau en bij het toekennen van bevoegdheden
geen onderscheid tussen mannen of vrouwen

7. Organisatie en Financiën
7.0 Het bestuur van OEZ/CCEW wordt gedragen en ondersteund door een zendingsraad die bij staken van
stemmen 1 gezamenlijke stem inbrengt. De zendingsraad neemt deel in de voorbereiding van
besluitvorming.
7.1 De zendingsraad bestaat uit zendingswerkers die op zeer lange termijn bij het werk betrokken zijn
geweest en die de organisatie min of meer als levenswerk hebben mede gevormd. De
zendingsraadsleden zijn ook potentiële kandidaat bestuurders.
7.2 De organisatie beschouwt zichzelf als een verzameling van personen en rechtspersonen die gezamenlijk
de doelstelling onderschrijven. Confessionele en getuigende christenen of organisaties.
7.3 De organisatie herkend zich niet als fondswerver, maar ontvangt wel geldmiddelen als reactie op het
delen van noden. De organisatie draait grotendeels op spontane giften en deels op vast giften voor
vaste projectondersteuning.
7.4 Elke gift of bijdrage ontvangt een zogenaamd ‘oormerk’, een code waarmee de bedoeling van de gever
duidelijk wordt vastgelegd en ook wordt de identiteit van de gevers duidelijk aan de gift gekoppeld.
Ook de bestedingen ontvangen zulke ‘oormerken’, zodat altijd is na te gaan of geld conform de
bedoelingen van de gevers is besteed.
7.5 De kosten van het werk en de uitvoeringskosten van de projecten komen ten laste van de projecten
indien het algemeen fonds niet toereikend is. Het algemeen fonds bestaat uit bijdragen van donaties
waarvan de donateur de organisatie vrij laat m.b.t. de besteding.
7.6 Voor de samenstelling van financiële jaarrapporten worden professionele krachten ingehuurd die zorg
dragen voor een deugdelijke vaststelling van de bewegingen van geldstromen.
7.7 De stichting streeft ernaar geen vermogen op te bouwen maar alle beschikbare middelen in te zetten
voor de zendingsdoelen.
7.8 De stichting heeft ter behartiging van zakelijke diensten een non-profit B.V. opgericht die met name
mogelijk maakt om grotere aanschaffingen, zoals machines, apparatuur in te kopen en aan de
samenwerkende partnerorganisaties te ‘verhuren’ en zo hun slagkracht te vergroten.
7.9 De stichting streeft naar segmentatie, d.w.z. het profileren van specifieke taakgebieden door die onder
te brengen in zusterorganisaties zowel in binnen- als buitenland naar eigen model. Conform de visie in
Lukas 19 vers 13 als ware het een handelsvloot van humanitaire en geestelijke zegeningen.

Slotcredo
1 Petrus 4 vers 7-10
Het einde aller dingen is nabijgekomen.
Komt dus tot bezinning en wordt nuchter
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander
Weest gastvrij jegens elkander ….. Dient elkander

