Beste familie en vrienden
Doordat de winter het heeft laten afweten in Nederland,
is het voorjaar vroeg begonnen en dat hebben we ook
gemerkt aan de activiteiten van de bijen (Henk is
imker). De bloemen zijn vier weken eerder gaan bloeien
en dat betekent dat de bijen ook veel eerder voedsel
konden vinden. Mei is bij uitstek de zwerm maand: Maar
de eerste bijenzwerm werd in Nederland al geschept op
7 april. Ikzelf werd door een klant van GAiN bij een
zwerm geroepen die bij hen voor de deur in een hek
hing en door mij werd gevangen. In de twee weken
daarna ving ik bij andere gelegenheden, nog twee keer
een zwerm! Een zwerm scheppen is “kaasie” voor een
imker, aangezien hij er dan weer een nieuw bijenvolk bij
heeft. Ook gaat het dit jaar in Nederland wat beter met de
bijenpopulatie: er is
minder sterfte geconstateerd in deze winter
dan verleden jaar. Bij
mij zijn alle volken netjes
de winter doorgekomen!

GAiN
In onze vorige brief hebben we veel kunnen vertellen
over onze reis naar Roemenie. De maanden daarna zijn
we weer helemaal opgeslokt door het werk van alledag.
Door onze ervaringen van de Roemenië reis zijn we des
te gemotiveerder aan het werk gegaan, immers we
hebben nu daadwerkelijk gezien hoe arm de doelgroep
is waar onze hulpgoederen naar toe gaan.
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Als je nu zou denken dat vanwege de recessie er in Nederland minder
hulpgoederen voor het goede doel zouden worden aangeboden: andere
organisaties hoor je daar wel over klagen (m.n. Dorcas en het Leger des Heils)
maar bij GAiN worden veel goederen aangeboden dat we doorlopend het
grote magazijn in Sleeuwijk vol hebben. Door de toevloed van goederen
kunnen we iedere veertien dagen een grote trailer of zeecontainer gevuld met
hulpgoederen, richting Roemenië, Armenië, de Filippijnen, Haïti of Israël
versturen. Dit betekent veel kilometers rijden (door Henk binnen Nederland)
en door de chauffeurs met de
vrachtwagen op het buitenland.
Veel sjouwwerk. Je gaat toch merken dat de jaren gaan tellen, hoewel veel bewegen heel gezond is.
Henk wordt daarin bijna elke dag
bijgestaan door een vrijwilliger. Ze
rijden mee op de gele bus of helpen mee met het laden van de
grote trailers of zeecontainers. Elly
gaat elke vrijdag mee naar
Sleeuwijk om te helpen sorteren,
taxeren en inpakken van hulpgoederen die buiten de normale routine valllen.
Het gaat dan om incontinentie materiaal, medicijnen, verbandmiddelen,
kraamartikelen, dekens, speelgoed enz.

KERK
In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van de bouw van een klein
kerkje in het noordelijke Hongaarstalige gedeelte van Roemenië: in Albis. In
oktober 2013 lag er alleen nog maar het betonnen fundament, maar op 1 mei
j.l. is het kerkgebouw in gebruik genomen. In april werd er vanuit ons
magazijn in Sleeuwijk de volledige inventaris geleverd, zoals stoelen, preekstoel, avondmaalstafel, groot kruis voor aan de muur. Deze nieuwe kerk, met
90 zitplaatsen en een aparte ruimte voor kinderwerk voor 30 kinderen, staat
vlak aan de rand van een armoedige Roma-wijk, waar mensen tot geloof in
Jezus Christus komen en deze kerk bezoeken. De kleine gemeente wordt
geleid door de daar wonende predikant.

KRIngloopwinkel
In Nieuw Lekkerland is op initiatief van collegae Hugo en Mirna Baas de eerste
kringloopwinkel onder de paraplu van GAiN gestart. De winkel werd feestelijk

geopend op vrijdag 9 mei j.l. Veel goederen die daar te koop worden
aangeboden, worden geleverd via het magazijn in Sleeuwijk en zijn door Henk
met de gele bus gebracht. De winkel werd eerst gepresenteerd door GAiNdirecteur Ruud Speksnijder en daarna officieel geopend door Wethouder
Boender van Nieuw Lekkerland. Er was die middag tijdens de opening veel
belangstelling en ‘s-avonds na sluiting hebben 140 bezoekers afgerekend bij
de kassa. De winkel is gelegen aan de Middelweg 2 en geopend op: woensdag
13:30 - 17:00 uur, vrijdag 13:30 - 17:00 uur en zaterdag van 10:00 - 16:00
uur.

CREA
Er is ook ander werk dat we in Gods koninkrijk mogen doen: Elly geeft binnen de kerk
leiding aan de Creaclub, waarbij ze iedere
veertien dagen voor een 25-tal dames
steeds weer een nieuw creatief onderwerp
aandraagt om iets te maken. De spulletjes
die dan geproduceerd worden, kunnen dan
te koop worden aangeboden in de verkoopvitrine in onze CG-Bethelkerk en de opbrengst gaat naar een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk beperkte
mensen in Egodenië in Afrika, vlak bij Johannesburg. Er is op deze manier al
veel bijgedragen aan de voortgang en uitbreiding van het tehuis in Egodeni.

BEAMEREN
Henk bedient een paar keer per maand de beamer in de kerk, en ook vijf keer
per jaar tijdens grote mannen- en vrouwenconferenties heeft hij zijn inbreng
met laptop en beamer-apparatuur. De leiding van genoemde conferenties
waarderen zijn inbreng steeds weer positief en vragen keer op keer of hij “het
de volgende keer” weer wil doen.

Uit het gezin
In het gezin van Hendrik Jan en Erica kwamen zorgen: Kleine Levi (2jaar)
kreeg het erg benauwd en is een weekje opgenomen geweest op de
kinderafdeling van het ziekenhuis De Gelderse Vallei. Hij bleek toen een
aanval van ernstige bronchitis te hebben. Met de nodige medicatie gaat het
weer aardig goed met Levi. Zijn vader Hendrik Jan kreeg weer last van een
ernstige hernia in zijn rug. Het gevolg was dat hij verleden maand weer aan
zijn rug is geopereerd om dit mankement te verhelpen. Na een aantal weken

revalidatie thuis, is hij weer part time aan het werk gegaan. We hopen en
bidden dat het met Levi en HJ weer goed zal gaan. Erica heeft na een periode
werkloos te zijn geweest, gelukkig ook weer werk in een kledingwinkel van
Benneton in onze woonplaats.
Arno en onze dochter Joke waren op 26 april, twaalf en een half jaar
getrouwd! We hebben als familie en vrienden dit feestelijk gevierd op 10 mei
j.l. in een feestzaaltje in een plaatselijk restaurant.
Last but nog least:We bedanken onze trouwe ondersteuners dat zij ons
maandelijks met geld en goed ondersteunen zo dat wij ons in ons dagelijks
onderhoud kunnen voorzien en ons kunnen inzetten voor dit diaconale
missionaire werk in Gods Koninkrijk. Zonder jullie genereuze giften zouden we
dit werk niet kunnen doen. Nogmaals onze hartelijke dank!

Dank- en gebedspunten
Dank voor
¨
Wij danken God dat Hij zo goed voor ons zorgt: Wij zijn gezond
en zijn gezegend met lieve kinderen en kleinkinderen.
¨
Wij zijn dankbaar voor alle hulpgoederen die steeds bij GAiN
worden aangeboden.
¨
Wij zijn dankbaar dat het met de gezondheid van Hendrik Jan
weer beter gaat en ook Levi weer hersteld is van zijn bronchitis,
en dat Erica weer werk heeft.
¨
We bidden voor kracht en gezondheid en energie om dit werk bij
GAiN in Gods Koninkrijk te mogen blijven doen.
Bid voor
¨
We bidden voor geld en goederen om de hulpverlening voor de
door GAiN bestemde doelen, te kunnen blijven ondersteunen
¨
We bidden voor onze ondersteunende vriendenkring.
¨
We bidden voor nieuwe sponsors in onze ondersteunende
vriendenkring

