Van de voorzitter
In deze speciale O.C. kunt u, aan de hand van een fotoreportage, kennis
nemen van de bouw van het verzorgingshuis, zoals die tot nu toe is. Vanaf het
begin in april, tot half augustus 2003. Met veel gevoelens van vreugde en dankbaarheid is deze editie samengesteld. Niet in het minst als we ons realiseren
dat dit ideaal gestalte krijgt dankzij de inzet van al die mensen die dit project
een warm hart toedragen. Toch is hiermee niet alles gezegd. Want hoewel de
medewerking van mensen onontbeerlijk is, de medewerking van de GOD van hemel en aarde
is noodzakelijk! Wat dat betreft toont foto 2 een onmisbaar aspect. Het inroepen van de zegen
van de Heere, want aan Zijn zegen is alles gelegen.
Dat onder díe zegen de “hulp aan de allerarmsten” mag plaatsvinden en dat de uiteindelijke
oplevering van het verzorgingshuis onder die condities tot stand zal komen!
Teun Bakker

Bouwreportage
Intussen staan wij te popelen om
de vorderingen van de bouw van
het verzorgingshuis te melden.
Maar voordat er van vorderingen gesproken kan worden,
toont deze foto een goed en Bijbels begin.
Voor de reeds bestaande
woning komen een predikant,
de medewerkers, de opzichters, de bouwvakkers en enkele
belangstellenden bijeen om de
zegen van de Heere af te smeken over de
werkzaamheden die zullen gaan beginnen.

Zórg voor de allerarmsten!
In Nederland zien we nieuwbouw verrijzen op
basis van kennis, creativiteit en technische
hulpmiddelen. In Oekraïne is zeker sprake van
kennis en creativiteit, alleen ontbreken, in het
kader van ouderenhulp, de middelen (lees:
financiën) ten enen male. Voor de financiën
heeft ú gezorgd en de Oekraieners geven daar
met hart en ziel gestalte aan. Op de foto wordt
de fundering met de hand uitgegraven.

Een voorbeeld van Oekraiense werklust. Geen
kant en klare funderingsbekisting, maar boomstammen! De goedkoopste investering, en
voor het verwerken: aan mensen geen gebrek.
Het is hier van tweeën een: handelaren verdienen geld door te kunnen leveren en St.
OZO verdient geld door het uit te geven aan
de meest juiste manier van werken.

U ziet dat de nieuwbouw zal plaatsvinden achter de bestaande woning. De arbeiders rusten
even uit na de verwerking van boomstammen tot planken.

De bekisting wordt aangebracht. Voordat beton gegoten kan worden, moet daarin ijzer aangebracht worden. Ook dit wordt met de hand op maat gemaakt.
Met een werkelijk
aftandse vrachtwagen, het
geheel kraakt in
al zijn voegen,
wordt een lading
cement afgeleverd.
De chauffeur is
zichtbaar opgelucht als hij zijn
vracht op plaats
van bestemming
heeft gebracht.

De fundering is gereed. Een tweetal kolommen worden gevuld met beton. Ook dit gebeurt handmatig. Emmer na emmer cement wordt in de kolom gestort en één bouwvakker zorgt, door met
een hamer regelmatig tegen de bekisting te slaan, voor een stevig geheel.

