
 

 

Onkosten: De bus heeft in 2022 al bijna € 2000,00 en reparatie gekost en er komt 
nog een reparatie aan. Wat is wijs? Ik vind het spannend en niet echt verantwoord 
om in september met deze bus naar Roemenië te gaan. 
Zoals velen van u weten heb ik al sinds jaar en dag een prothese aan mijn linkervoet 
en dat levert steeds meer problemen op met koppelen, dus deze keer een automaat 
kopen zou uitkomst bieden en een grote verbetering zijn. Dat zal zeker meehelpen 
mijn werk te verlichten en de veiligheid verhogen.  Wilt u bidden of de Heer wil 
voorzien “one way or the other”. Niet mijn wil, maar Gods wil, ook in deze! 
Ook moeten we voor de oude bus maandelijks € 23,00 milieuheffing betalen. 
 

Het is meerdere keren gebeurd, dat ik door iemand die achter mij reed gebeld werd.  
Dan werd iets gezegd in de trant van: ‘Ik rij achter u meneer en ik heb vandaag niet zo’n 

goede dag. Ik ben christen, maar het lukte allemaal niet vandaag tot nu toe. De tekst 
achterop de bus bemoedigt mij enorm en tilt me boven vandaag uit. Ik heb nu begrepen dat ik  

alles, waar ik me zorgen over maak, bij Jezus mag brengen, Hem alleen heb ik nodig.  
Dank u. En één keer mocht ik bidden voor de persoon in de auto achter mij. 

Zaterdagmiddag 28 mei 2022 ik sta op de parkeerplaats van een supermarkt, mijn vrouw is 
aan het boodschappen doen. Komt een jonge man naar me toe en zegt: “Mijn complimenten voor de mooie stikker achter op uw bus.” 

 Een uur later als we op een rustig plekje iets aan het drinken zijn, zegt een man: “Mooie bus hebt u meneer, mooie 
boodschap.” Op dit soort  momenten is de bus onbetaalbaar en het voertuig dat mensen bij Jezus brengt ! 

          

Functie van de bus 
 
Lading 
Straatwerk  : Schetsbord, tafel, stoel, verfkoffer,  
Backpacken : 3 a 6 personen en 5 bakken met martiaal 

 
 

 

De bus in functie 
Straatwerk  : Schetsbord, tafel, stoel, verfkoffer, ballonnenkoffer 

  Vanuit Assen mee terug; de meeste keren, een afgeladen bus vol met 
  kleding e.d. voor Roemenië 

Lecturen  : 5  a 6 personen en 350 flyers 
Backpacken  : 3 a 6 personen en 5 bakken met materiaal 
Spullen halen  : Regelmatig word ik gebeld of ik spullen kan komen halen, mensen die 
      zelf geen vervoer hebben. 
Verpakking : Om de spullen verzend klaar te maken heb ik veel bananendozen nodig die ik in deze tijd, ( nu er in 

  verband met de Oekraïne een run op bananedozen is),  in Elburg, Wezep, Oldebroek en Oosterwolde 
  enz. moet halen. 

Roemenië : En niet te vergeten de hulpgoederen die we meenemen naar Roemenië en het voedsel dat we 
  daar kopen om extra pakketten van te maken en rond te brengen. 

Achterzijde bus 

Operation Rescue 
Vierschotenweg 2a 
8095 PP Oldebroek 
0655132670 
rescuepeople@operation-rescue.org 
www.operation-rescue.org 
Aart Elbertsen 

Vindt u het ook belangrijk dat het werk in Nederland en Roemenië kan doorgaan en dat we een bus nodig 
hebben om de bediening op een goede manier handen en voeten te geven?  
Wilt u dan bidden of de Heer wil voorzien in een andere bus, die minder kilometers heeft gemaakt en die 
voldoet aan de milieu eisen. U kunt een financiële bijdrage overmaken naar: NL96RABO0348479654 t.n.v 

Operation Rescue met de vermelding; Andere Bus. We denken een bedrag van ± € 15.000 nodig te 
hebben.  

mailto:rescuepeople@operation-rescue.org
http://www.operation-rescue.org/


 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

89.500 - 364.891 

WILT U MEEHELPEN DE 

TELLER TERUG TE 

DRAAIEN? 
   

DE DEUR STAAT OPEN  

STAP MAAR IN! 


