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Oldebroek 5-2-2022 
 
Het is een mooie dag, de zon schijnt vriendelijk door het raam van het kantoor.  En de prachtig mooi 
grote witten kippen van de buren scharrelen een beetje door hun ren. 
Het is alweer vele jaren geleden dat ik belijdenis van mijn geloof heb gedaan, maar ik kan me de tekst 
die ik toen als bemoediging mee kreeg nog goed herinneren: 
 
Jeremia 33:3:  
Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, [die] u niet 
weet. 
 
Toen had ik nog geen idee hoe God deze tekst in mijn leven zou uitwerken, maar door de jaren heen 
heb ik gezien en geleerd dat God werkelijk zijn belofte waar heeft gemaakt. Nadat ik samen met mijn 
gezin 35 jaar geleden fulltime in de zending ben gaan werken is het feest van het  in gehoorzaamheid de 
Schepper dienen pas echt begonnen en het gaat nog steeds door. 
 
Onlangs vroeg een goede vriend “Heb jij misschien een eenvoudig boekje waarin het evangelie wordt 
uitgelegd?” Ik heb toen geantwoord: “kijk eens op onze website www.operation-rescue.org, daar zie je 
op de eerste pagina - “Het Plan”- , klik daar eens op en zie of je dit plan kunt gebruiken.” 
Een paar dagen later kreeg ik een appje dat hij het plan met iemand had doorgelezen en dat die persoon 
zijn/haar leven aan Jezus heeft gegeven! 
 
Tegenwoordig komt de tekst uit Filippenzen 4 :6;  “Weest in geen ding bezorgd” regelmatig in mijn 
gedachten. Bezorgd zijn veel broeders en zusters, bezorg over Covid19 en de verdeeldheid die dat 
veroorzaakt binnen de Gemeente van de Here Jezus. Bezorgd over de spanningen tussen Oost en West 
en de afloop daarvan.  
Er zijn veel dingen in het leven waar we ons zorgen over kunnen maken, persoonlijk vind ik het jammer 
dat veel van Gods kinderen lauw zijn geworden of soms zelfs helemaal het geloof hebben los gelaten en 
hun vrijmoedigheid en geloof aan de wilgen hebben gehangen. 
In Handelingen lees ik dat de discipelen, ook in moeilijke tijden, met vrijmoedigheid hun getuigenis 
gaven en dat Jezus meewerkte door het doen van tekenen en wonderen. 
 
Handelingen 14:3   
Zij bleven dan geruime tijd met vrijmoedigheid spreken over de Heer, die getuigenis gaf aan het woord 
van zijn genade door te geven dat tekenen en wonderen door hun handen gebeurden. 
 
De tijden zijn veranderd, maar Jezus is dezelfde gebleven en Hij heeft belooft dat Hij met ons zal zijn tot 
het einde der dagen en ons zal bijstaan en woorden geven als wij in gehoorzaamheid blijven getuigen 
van de Hoop die in ons is. Vrijmoedig getuigen is best wel een dingetje in deze dwaze wereld, maar het 
is wel onze missie. De wereld, de mensen in jouw land, de mensen in jouw stad/dorp, de mensen in 
jouw straat, jouw buren, jouw familie hebben Jezus nodig! 
Wanneer wij in gehoorzaamheid uitgaan om te evangeliseren/getuigen zal God de eindverantwoording 
nemen. Het gaat niet om onze talenten in de eerste plaats, het gaat om onze gehoorzaamheid. Dan zal 
Jezus meewerken met het doen van tekenen en wonderen! 
 
In dat vertrouwen ben ik al bijna 35 jaar onderweg en ik ervaar telkens weer opnieuw de kracht en de 
aanwezigheid van de Heilige Geest die in mij woont en me raad, woorden, vrijmoedigheid en inzicht 
geeft om een betrouwbare getuige te zijn en een daarbij behorende leefstijl helpt ontwikkelen. 
Nog nooit heeft God mij en mijn gezin teleurgesteld! 
                      De voorzitter 
 
 
 
 
 

http://www.operation-rescue.org/
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De organisatie 
 
Operation Rescue  is een stichting die zich inzet in evangelisatie, training, toerusting en het organiseren 
van hulp in de eerste lijn.  
Die zich richt op het voorzien van de naaste als het gaat om eten, drinken, kleding en onderdak. 
Zij doet dit door middel van het organiseren en uitvoeren van Brood- en Voedselprojecten en het 
verzamelen en verzenden van gebruikte kleding naar onder andere Roemenië. 
 
Onze slogan is: Altijd en overal praten over Jezus en Zijn liefde die mensen zoekt! 
 
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 5 personen: 
Voorzitter  :  Aart Elbertsen uit Oldebroek 
Secretaris  :  Albert Sloots uit Oldebroek 
Penningmeester :  Henk de lange uit Ommen 
Bestuurslid  :   Frank v.d. Brink uit Elburg 
Bestuurslid  :  Liesbeth de Vries uit Rolde 
 
In het Noorden van het land werken Johan en Corrie Bom onder de vlag van Operation Rescue. 
Hun plan is om 2022/2023 een Backpackproject  “Het Woord voor Noord”  op te starten. De locatie en de 
datum zijn nog niet bekend. Het geld voor de uit te delen Bijbels (Nieuwe Testament) is al binnen.  
 
Jan en Anneke van den Bergh werken in het Zuiden, Zeeland, een deel van Brabant en net over de 
grens in België en ze hebben een klein trainingscentrum in Roemenië. 
Ze gaan ook eenmaal in de maand met het schetsbord de straat op en verspreiden eenmaal per maand 
Lectuur in plaatsen in de regio. 
 
Operation Rescue – Aart Elbertsen 
In 2021 organiseerde Operation Rescue diverse activiteiten zoals: Lecturen in Bant, Backpacken in de 
Achterhoek, Deur-aan-deur evangelisatie in Oldebroek, een training creatieve evangelisatie aan de 
Missionaire school van de WEC voor de eerstejaars studenten.  
Helaas konden de Gentse Feesten in Gent België vanwege Covid19 niet doorgaan. Wel konden we 
regelmatig in Gouda en in Assen met een aantal mensen de straat op om te evangeliseren. Ook de 
Brood- en Voedselprojecten en de transporten met hulpgoederen naar Roemenië konden gelukkig 
gewoon doorgaan. De bezoeken aan Roemenië  die gepland stonden voor in mei en in november 
konden helaas niet doorgaan.  
Heel bijzonder was het dat we, als extra rond Kerst,  in het dorp Mureșului  en in Botosanie aan honderd 
gezinnen een boodschappenpakket konden geven. 
 
De toekomst 
We hebben het voornemen om de bestaande activiteiten in 2022 te continueren en eventueel uit te 
breiden met het project Deur-aan-Deur  in ’t Harde. Backpacken in Achterhoek loopt bijna af en daarvoor 
in de plaats komt Backpacken in het Noorden met als slogan  ‘Het Woord voor Noord’. Ook het 
trainingsprogramma voor de Missionaire school “ Corner Stone” in Beugen kan in 2022 worden gegeven. 
We verlangen ernaar dat God ons leven en gezondheid geeft en medewerkers om het werk voor Zijn 
Koninkrijk voort te zetten en zo met elkaar een levende getuige te zijn voor de wereld om ons Heen 
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Activiteiten 2021 
 

Nederland 
Naast de dagelijkse bezigheden van het ophalen en inpakken van spullen voor Roemenië moest het 
jaarverslag over 2020 gemaakt worden en de website moest worden bijgewerkt. Ook heb ik aantal items 
op de website herschreven, de foto’s uit Roemenië in albums en op de website gezet. Regelmatig plaats 
ik nieuwe foto’s en dank- en gebedspunten op de site. Het zou fijn zijn als u de lijst uitprint en zo 
dagelijks meeneemt in uw gebeden. 
 www.operation-rescue.org /actueel 
 

Helaas kon de Stafdag/Nieuwjaarsreceptie in januari van wege Covid19 niet doorgaan.  
 

Lecturen 
Met inachtneming van de regels konden we in Creil  het Lecturen gewoon starten. Op advies van en in 
overleg met het team zijn we gestopt met het verspreiden van De Stem en  hebben Bert Romkes en ik 
de taak op ons genomen om maandelijks een  flyer te schrijven.  
Gelijk de eerste maand kregen we een nogal negatief bericht van iemand die de flyer in de brievenbus 
had gekregen. 
 

Iemand uit Creil mailde me met woorden waar de honden geen brood van lusten en zware beledigingen; 
hij wilde die zooi niet meer in zijn brievenbus. 
Ik heb hem terug gemaild:” Excuses dat we u boos hebben gemaakt, dat is echt niet ons doel. 
Wilt u mij uw adres mailen, dan zullen we er voor zorgen dat het niet weer gebeurd.” Een paar dagen 
later ontving ik een mail met zijn adres. Ik heb toen gemaild: “hartelijk dank voor uw adres.” Een aantal 
dagen later ontving ik een mail met als inhoud: “Excuses voor mijn taalgebruik”. Aan het eind van 2021 
mochten we aan iemand in Creil een dagboekje sturen: Prijs Jezus! Rond Kerst 2021 hebben we in Creil 
en in Eibergen 1500 exemplaren van het boekje “De Wereld Draait Door” uitgedeeld. We hebben, 
afgezien van een paar maanden, het hele jaar gewoon Lectuur kunnen verspreiden. 
 

Als gevolg van Corona konden we een aantal malen niet naar de Achterhoek om te Backpacken, maar 
ook daar waren verder geen belemmeringen. We zijn Marc en Ellen van de “Parelkerk” heel erg 
dankbaar, dat we telkens weer welkom waren en mochten genieten van hun goede zorgen en de lekkere 
lunches.  
 

Straatwerk 
De maandelijkse straatacties in Assen en in Gouda konden met in achtneming van de regels gewoon 
doorgaan. Het was heel bijzonder dat ik werd uitgenodigd om naar Eindhoven te komen om toerusting te 
geven aan een aantal straatevangelisten en mee te doen met straatwerk. Eindhoven de stad waar ik 30 
jaar geleden maandelijks met de “Er is Hoop-Bus” kwam om straatwerk te doen. Vele kostbare 
herinneringen kwamen boven drijven. 
 

Toerusting 
Samen met Corrie Bom mochten we, eind maart, weer een workshop creatieve evangelisatie geven aan 
de Missionreschool van de WEC (Wereld Evangelisatie voor Christus) in Beugen. 
Ook dit jaar kon het bezoek aan de Christenvrouwen in Wezep, om een presentatie te geven over onze 
bediening, vanwege Covid19 voor de tweede maal niet doorgaan.  
 

Braderieën en Markten 
Tot onze grote opluchting mocht de Broekermarkt in Oldebroek wel doorgaan. In samenwerking met de 
IECO (Interkerkelijke EvangelsatieCommissie Oldebroek) hadden we daar een stand. Zoals gewoonlijk 
(maar niet gewoon) hadden we veel contacten en goede gesprekken. Wel is het opvallend dat veel 
mensen (ook christenen) steeds vaker vragen stellen bij de werkelijkheid van het geloof, is het allemaal 
wel waar, bestaat God echt. De menselijke wetenschap gaat heel ver als het gaat om het geloof in het 
Creationisme te ondermijnen. Ze praten over miljoenen jaren in het verleden alsof ze erbij zijn geweest. 
De Bijbel, het enige betrouwbare Boek op heel deze wereld, leert anders! 
Braderieën en Markten (vervolg) 
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Tot onze spijt kon ook dit jaar de “Schapenmarkt” niet doorgaan, dat was een hele teleurstelling. Zoals 
elke activiteit die niet door kon gaan echt balen was. De deelname aan de Fair bij de Museumboerderij 
en bij de ATB wielerclub in Oldebroek konden vanwege Covid19 ook niet doorgaan. 
Tijdens de vakantiebijbelweek mocht ik een aantal kinderprogramma’s verzorgen, daar heb ik echt van 
genoten en de kinderen ook. 
  
Het Bakteam 
Het bakteam is in 2021, als gevolg van de drukke bezigheden van de bakdames, getopt met het 
bakproject. We zijn geweldig dankbaar voor hun inzet en creatieve bakkunsten en het vele geld dat ze 
daardoor voor de stichting hebben binnengebracht. Hulde aan Greta en Gerda!  
Wel hebben ze rond Sinterklaas een Kruitnotenactie georganiseerd, die heel erg succesvol is geweest. 
Dankbaar zijn we dat de bloemenkansenacties weer een succes was en veel heeft opgebracht. 
Anton en Willy dank daarvoor! 
 
Frank en Tinie 
Medio 2021 gaf broeder Frank van de Brink, gezien zijn leeftijd,  aan te stoppen als bestuurslid van 
Operation Rescue. Het was even slikken, want Frank heeft vele jaren de stichting, ik denk vanaf 2011, 
gediend met zijn gaven en talenten en zijn inzet. Hij was een betrouwbaar lid van het bestuur en is nog 
steeds een goede vriend. Zodra we weer bij elkaar kunnen komen zullen we in het bestuur afscheid van 
hem nemen.   
Als vervanger mochten we Tinie de Vegt uit Assen welkom heten als bestuurslid. Mede namens de 
andere bestuursleden; hartelijk welkom Tinie. In april 2022 zullen we haar op de bestuursvergadering 
introduceren en afscheid nemen van Frank. 
 
Gent 
De evangelisatieactie “Lets Go To Gent” die we al zo’n 30 jaar organiseren in de maand juli in Gent 
België kon als gevolg van de Pandemie niet doorgaan.  
 
Nieuwe wet 
Ook kwam in 2021 de nieuwe wet op de WBTR voorbij. Na overleg met verschillende instanties en het 
bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat we even niets hoeven te doen. 
 
De Bus 
Naast het gewone reguliere onderhoud, olie verversen, filters vervangen, apk e.d., liet de koppeling het 
op een gegeven moment afweten en dat was een redelijk dure reparatie, die door Auto Marc in Elburg 
tegen een gereduceerde prijs is uitgevoerd, zoals trouwens alle onderhoudsbeurten. 
De banden worden al jaren kosteloos in een goede staat gehouden, zomer- en winterbanden, door de 
bandenspecialist Keyl in Oldebroek die ook al eens stuurkogel heeft vervangen. De bus heeft inmiddels 
± 330.000 km gereden. Wilt u bidden dat hij het nog veel km mag volhouden? 
 
Roemenië 
De reizen naar Roemenië die in april/mei en in oktober/november gepland stonden konden helaas als 
gevolg van Covid19 niet doorgaan. 
De Brood- en Voedselprojecten in Botosanie en in Viili Tecii konden gelukkig wel doorgaan! 
Ook het sponsorproject van de kinderen in CASA IOANA in Botosanie kon gewoon door gaan.  
 
Nieuw project 
Na een gesprek met Katinka Bartha Bakos, de directrice van Kindertehuis “TULAPIA”  in Mureșului, 
waarin ze vertelde dat het als gevolg van Covid19 niet zo goed ging met de financiën van het huis. 
Zo lang we naar Roemenië gaan slapen telkens in Tulapia en kunnen we daar ook het evangelie 
brengen. Ik heb toen besloten, in overleg met de Heilige Geest, om hen een jaarlang voor een bepaald 
bedrag per maand te steunen. Ik denk dat we gestart zijn in april. 
Op dit moment lopen in Roemenië twee voedselprojecten voor totaal ± 105 gezinnen en twee 
sponsorprojecten in twee tehuizen voor ± 35 kinderen. De financiële cijfers zijn terug te vinden in het 
financieel jaaroverzicht op onze site. Ook konden we in 2021 weer een aantal transporten met 
hulpgoederen naar Roemenië zenden: twee naar Cristie en twee naar John. 
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In de periode rond Kerst konden we aan 35 gezinnen in Botosanie en aan 47 gezinnen in Mureșului een 
extra voedselpakket geven. En de kinderen in Tulapia en in Casa IOANA mochten we blij maken met 
een heerlijke Kerstmaaltijd. 
  
Roemenië (vervolg)  
Door het jaar heen heb ik regelmatig telefonisch of app-contact gehad met Cristie in Botosanie en met 
John in Viili Tecii en met Katinka in Lunca Mureșului.  
In september mochten we bij een sportvereniging in Westenholte 2 bussen vol met sportkleding ophalen 
voor Roemenië. Cristie in Botosanie was heel blij met deze spullen en heeft een aantal foto’s gestuurd. 
De transporten gaan bij toerbeurt naar Cristie en naar John.  
  
Fusie 
In overleg met Carin en Mihai heb ik een plan en een visiestuk geschreven voor een mogelijk 
samengaan van Green Home Childeren en Operation Rescue. 
Carin en Mihai hebben vele jaren de Brood- en voedselprojecten van OR in Haranglab gecoördineerd en 
uitgevoerd. 
Helaas zijn Carin en Mihai gestopt met hun bediening  en zijn ze terug gekomen naar Nederland, waar 
Carin nu een baan heeft in het onderwijs. 
Dus bidden we voor iemand die het contact met het dorp Haranglab kan onderhouden en eventuele 
projecten kan organiseren en uitvoeren. Tot die tijd moeten we helaas bij gebrek aan een betrouwbaar 
contactpersoon de hulpverlening aan Haranglab stop zetten. 
 
Vrijwilligers 
We zijn enorm blij met alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om met name spullen te breien of in te 
zamelen en te verkopen, bloemenkransen te maken, planten te verkopen, mee gaan met Lecturen, 
Backpacken, Deur-aan-Deurwerk, vrachtwagens helpen laden met hulpgoederen enz. Heel blij zijn we 
met de bedrijven die ons supporten: auto Marc, Keyl Banden, ITC- KingdomIT en Teun van Wijck in 
Wezep. 
 
Morgen 
We hebben geen idee wat morgen ons gaat brengen. We weten wel dat morgen in de hand van onze 
God en Vader is. We weten dat alles wat we tot nu toe hebben mogen doen, alleen maar konden doen 
dankzij de zegenende handen van onze Vader en het machtige werk dat Jezus heeft volbracht op het 
kruis van Golgotha.  
Dankbaar dat Hij ons heeft geroepen tot gehoorzaamheid, het gaat niet om alles wat we kunnen en wat 
we inbrengen, maar om wat God kan doen door ons heen. 
Natuurlijk hebben we plannen: We willen graag de huidige projecten in Roemenië voortzetten en 
uitbreiden. Het programma Backpacken in de Achterhoek gaat stoppen in 2022 en daarvoor in de plaats 
gaan we Backpacken in het Noorden. We gaan Lecturen in Bant, training geven aan de Missionreschool 
van de WEC. We verlangen ernaar dat de actie tijdens de Gentse Feesten weer door kan gaan en dat 
we  in ieder geval één reis naar Roemenië kunnen maken. 
We willen graag vier transporten per jaar naar Roemenië sturen. Ik zou heel graag zien dat er iemand 
komt die mijn taak kan overnemen, zodat het werk voor het Koninkrijk doorgaat. Niet omdat het mijn 
levenswerk zou zijn of zoiets, want dat is het niet. Maar ik maak me zorgen over de ontwikkelingen 
binnen de Christelijke kerk en de vrije groepen als het gaat om de zorg voor de naaste. 
Daarnaast verlang ik ernaar, dat het werk dat we met elkaar aan het doen zijn, uiteindelijk mensen zal 
brengen aan de voeten van Jezus. 
 
We danken God voor alle mensen, de Vrije Evangelische Gemeente, voor de gebedssteun die we nu al 
bijna 35 jaar ervaren, maar ook de mensen die een financiële bijdragen hebben gegeven, waarvan 
sommigen al bijna 35 jaar. We danken God voor Zijn trouw die Hij door al deze mensen heen heeft laten 
zien en nog steeds laat zien aan een wereld die verloren ligt in schuld. 
Jezus leeft en wij met Hem! 
 
Aart Elbertsen  


