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SAMEN in de naam van Jezus
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van Christus.
1 Kor 12:12
Bij God gaan dingen andersom. Hij roept ons op om samen te werken
terwijl de wereld om ons heen steeds meer de nadruk legt op alles zelf
doen. Samenwerken in de kerk als Lichaam van Christus. Samenwerken
als zendings organisaties wereldwijd en in Nederland. Samenwerken als
team bij Stichting Hand. Ieder met zijn eigen gaven en mogelijkheden om
bij te dragen aan Gods Koninkrijk.
We kregen een verzoek

van OostEuropa Zending
voor een ziekenhuis in de
Oekraïne. Een ziekenhuis
waar zij nauwe banden mee
hebben moest op zeer
korte termijn 60 computers
vinden om te voldoen aan
de eisen van de overheid.
Die dreigde met sluiting als
dit niet voor elkaar kwam.
Aan ons het verzoek of we
De computers voor OostEuropa Zending
dit in een paar weken konden
regelen. Na even nadenken of het
nodig voorzien van extra onderdelen.
werk erbij paste hebben we hier in
Het was een mooie klus voor de 8
toegestemd.
mannen van de computer afdeling die
samen de schouders eronder zetten.
Wij hebben gelukkig een redelijke
Soms zelfs letterlijk, want het was veel
voorraad met computers die klaar
gesjouw met alle computer kasten,
staan om uit te delen aan de zending.
schermen en toebehoren.
Om er zeker van te zijn dat ze allemaal
Na een tijdje stond er een mooie
goed werken hebben we ze stuk
stapel spullen klaar om te worden
voor stuk gecontroleerd en waar
vervoerd.

Alles moest ingepakt
worden. De monitoren
veilig met een stuk karton
voor het scherm en alles
bij elkaar in grote kisten
om veilig vervoert te
kunnen worden in een
vrachtwagen. Een van de
kisten woog meer dan
425 kg. Onze timmerman
had ze gemaakt
van
planken die we nog over
hadden zodat er geen kosten waren om hout te moeten kopen. Samen met
anderen in de garage werden de kisten één voor één gebouwd en met de vork
truck klaar gezet voor transport. Inmiddels werd een lijst gemaakt met alle
spullen die verstuurd zouden worden als paklijst voor de transporteur.
Een paar dagen later kwam
de vrachtwagen van
OostEuropa zending om
alles op te halen en samen te
voegen bij een transport wat
binnenkort naar de Oekraïne
vertrekt. Het is goed om op
deze manier ook samen te
werken met andere zendings
organisaties en hun te
voorzien van kwalitatief
goede apparatuur.

Niet lang daarna kwam
OostEuropa zending nog
een keer terug om ook
nog kleding op te halen
die door ons gesorteerd
was en netjes in zakken
klaar stond om mee te
nemen naar mensen die
het hard nodig hebben.

Het is goed om te functioneren als team bij Stichting Hand ondersteund door de
mensen in ons kantoor die de boekhouding , de maaltijden, de schoonmaak en
alles regelen wat er bij komt kijken om als groep te kunnen werken.
Natuurlijk zijn er in deze
periode ook weer vele
auto’s uitgeleend en ook
nog steeds mensen
geholpen met voedsel,
laptops, digitale
schoolborden en vele
andere zaken. Ook dat gaat
gewoon door.

Zendelingen die leenauto komen ophalen

Het is een voorrecht om onderdeel uit te mogen maken van dit team van
mensen die jaar in jaar uit zich inzetten voor Gods Koninkrijk door
technische hulp te bieden aan zendingsorganisaties en hun werkers.

Vindt u samenwerken ook erg belangrijk? Kom ons dan helpen en zet uw
kwaliteiten in voor een stukje zending in Nederland. We zijn nog altijd op
zoek naar mensen die één of meerdere dagen per week hun technische of
leidinggevende kwaliteiten willen inzetten in Gods werk in Strijen.

Het is al weer meer dan 10 maanden
geleden dat Ruth en Paul van God de
uitdaging kregen om na meer dan 20 jaar
actief te zijn bij Stichting Hand nu leiding te
gaan geven aan het hele Stichting Hand
team. Dit is een tijd geweest waarin veel
nieuwe dingen weer normaal moesten
worden en eigenlijk zijn we nu nog steeds
bezig om te wennen alle veranderingen.
Het is mooi om te zien hoe God voorziet in dingen op de momenten dat we
het nodig hebben. Tegelijk blijven we bidden voor die technische en/of
leidinggevende mensen die het werk van Stichting Hand niet zien als iets
‘erbij’ maar als full time dagtaak. Daarbij vertrouwend op God voor hun
inkomen. We hebben al mensen gesproken die serieus aan het nadenken
zijn om zich op die manier in te zetten voor God.
Toch is er nog veel gebed en
geduld nodig voordat de
Op 7 december 2019 is
bezetting van het team weer
Oma Snell overleden.
in evenwicht is met de grote
Zie de “In Memoriam”
hoeveelheid verzoeken om
bijgevoegd bij deze
ondersteuning die we steeds
nieuwsbrief.
weer krijgen. Samen met
God zien we uit naar wat er
komen gaat. Bid u mee? Of komt u mee helpen? Samen met God en met
elkaar kunnen we aan de wereld laten zien wat het betekend om Lichaam
van Christus te zijn in woord en in daad.
Wetende dat God de wereld en ons leven in Zijn hand heeft,
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In memoriam
Oma Snell
1917 - 2019

Na een lang gezegend leven is de vrouw van onze
oprichter, fantastische team kok, kleding
sorteerder maar bovenal ‘onze Oma’
op 7 december overleden.
Ze is nu in de tegenwoordigheid van Jezus die ze
haar hele leven gediend heeft. We zullen haar
missen, maar de dankbaarheid voor de getuigenis
van haar leven overheerst.
In 1963 heeft ze samen met haar man en
onder Gods leiding de stap genomen om in
Europa God te gaan dienen. In 1966 werd
Stichting Hand opgericht.
In die dagen lag de nadruk van het werk op
voertuigen organiseren voor zendelingen. Dit
is nu nog steeds een van de hoofdtaken van
Stichting Hand.

Tot op 92 jarige leeftijd
was Oma nog actief
kleding aan het sorteren.
Uit liefde voor haar Heer
en Heiland wilde ze Zijn
werkers blijven dienen.
Daarna heeft ze lange
tijd in haar eigen huis
gewoond waar ze ook
haar 100ste verjaardag
heeft gevierd.
Omdat haar gezondheid
te slecht werd woonde
ze de laatste tijd in een
verzorgingstehuis.
Het is bijzonder als je bedenkt dat Oma in een wereld geboren is met weinig
auto’s en vliegtuigen en al helemaal geen internet. Ze heeft twee wereld
oorlogen meegemaakt. Ook het vroeg overlijden van haar man een paar jaar
na aankomst in Nederland was niet makkelijk. Toch heeft ze door alles heen
steeds getuigd van haar diepe geloof in Jezus. Dat was haar motivatie om
steeds weer aan het werk te gaan bij Stichting Hand. We kunnen een
voorbeeld nemen aan haar doorzettingsvermogen en trouw om zendelingen
al die jaren te dienen.

