Verslag 2014

“Werp uw brood uit op het water, want gij zult
het vinden na vele dagen”. (Prediker)
Hierbij een verslag van verspreiding van
Bijbels en goede lectuur onder locale
Christenen in Roemenië, Rusland en
Oekraïne.
DOE UW WERK ONDANKS ALLES

REIS NAAR MOERMANSK

Ook in 2014 mochten we de bovenstaande
opdracht uit Prediker 11: 1 met Gods hulp en
onder Gods Zegen via transporten en
postverzending uitvoeren. Een opdracht zoals
onze kanttekeningen het verwoorden: Dat is,
doe wel aan een iegelijk, zo bekenden als
onbekenden. Het zijn de meest armen in de
Oostbloklanden die verstoken zijn van Gods
Woord en lectuur. De transporten zijn
mogelijk dankzij de financiële steun die wij
van u mogen ontvangen!

Pinkstermaandag vertrokken vier vrijwilligers
van de Rehoboth kerk voor een reis naar
Moermansk. Via Stockholm, Helsinki, SintPetersburg naar het eerste adres in
Petrazowodsk. De bus gaf de nodige
problemen met o.a. de motor, de
temperatuur, de aandrijfriem. Op de terugweg
moesten we de bus helaas - onherstelbaar achterlaten in Finland.
We moesten een andere bus aanschaffen,
wat de nodige kosten met zich meebracht.

U treft in dit verslag een overzicht van de
gemaakte reizen van de transporten en
werkzaamheden van onze Stichting. Wij
vragen van u opnieuw om uw gebed en
financiële steun voor de verspreiding van
Gods Woord en goede lectuur voor de
Christenen in Oost-Europa, opdat vervuld
mag worden: Want gij zult het vinden na vele
dagen.
Pastor Andras, van de kerk in Petrazowodsk
is een gedreven man, hij bezoekt nog jaarlijks
de toendra's om daar het evangelie te
brengen en te verkondigen. Hij trekt er dan
voor enkele weken, soms maanden op uit om
onder deze bevolking te verblijven en hun het
Woord van God te vertellen.

BIJBELS EN LECTUUR PER POST
Dankbaar kijken we terug op het vele werk
dat door onze vrijwilligers wordt gedaan.
Iedere twee weken is er een groep bezig met
het inpakken van Bijbels en goede lectuur. In
totaal zijn ruim 500 pakketten van 2 kg.
verzonden. Ook zijn ruim 1.500 enveloppen
met Bijbels en goede lectuur gereed gemaakt
voor verzendacties vanuit diverse kerken op
Urk en Barneveld.
De gemeente in Petrazowodsk is erg actief in
het evangeliseren in de stad en bij de
bibliotheek. Ze kunnen de Bijbels en lectuur
uit Urk heel goed gebruiken en bieden ook
hulp aan om namens de Stichting de Bijbels
in de regio of de provincie te verspreiden.

De pakketten en enveloppen gaan naar ver
afgelegen gebieden. Wij krijgen regelmatig
verzoeken om Bijbels en lectuur. De brieven
vermelden dankbare woorden aan de HEERE
die naar hen omziet.

Ook bij het tweede adres in Apatity, werden
we hartelijk ontvangen door de leden van de
kerk. Het was een goed weerzien. De kerk
werd uitgebouwd, dat is een goed teken! Er is
veel behoefte aan Bijbels en lectuur. Ook
deze
gemeente
is
actief
met
evangelisatiewerk in de stad en regio. Er is
veel belangstelling voor onder de bevolking.
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EEN BRIEF UIT SIBERIË
Therefore said he unto them: The harvest
truly is great, but the labourers are few;
pray ye therefore the Lord of the harvest,
that he would send forth labourers into his
harvest. Luke 10:2
Dear in Christ, God bless you, your families
and church of the redeemer of the Christ at
you, the Grace to you yes will be increased!
Our Lord - is God working wonders! Praise
and glory to His holy name for ever and ever!
God has blest us to have conference where
were more than 60 persons from different
churches of Siberia and the Far East
(Vladivostok). And even from Yakutsk where
the severe, frosty winter has already begun.
We thank the Lord for you and your care of
us. The biggest riches for us, prayers Sacred
for we believe that all over the world, all
depend on Goodwill of the Lord.

We especially thank you for your sacrifice
and support of our service. Brothers were
from strange lands and if you have not helped
us, we, could not have conference. There
were brothers from Primorski Territory (it is
the distant east, there, where the city of
Vladivostok). The Lord has blest all of us With
the Word.
We studied such themes, as:
1. Calling by God on service and our
Dedication of entirely to God!
2. Who is for us Jesus Christ!
From for early frosts, in the north of our area,
on the rivers have stopped to work crossings.
And
brother
Vitaly
from
settlement
Alekseevsk, could not visit conference. We
ask you, pray for us that we could visit and
support them in belief in the Christ in the
winter.
Brother Sergey
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BEZOEK AAN ROEMENIË
Twee gezinnen uit Urk zijn in de
herfstvakantie een week naar Roemenië
geweest. Vanuit het verleden zijn er nog
contacten en er was vraag naar Hongaarse
Bijbels en kinderbijbels. Doel van de reis was
tweeledig. Bijbels brengen en contacten
opdoen om ook volgend jaar opnieuw Bijbels
te brengen.

Ook het gezin van pastor Walodja en zijn
vrouw Lena uit Donetsk ervaren de
spanningen van de oorlog. Door het geweld
in de laatste maanden in de regio Donetsk, is
het huis en de stal ernstig beschadigd, en de
koeien zijn gedood door de ontploffingen van
het granaatvuur. Ook het huis van hun zoon
Maxim in Donetsk is beschadigd, en zijn auto.
Omdat hun leven er niet meer veilig was ,
door het vechten en het schieten ,zijn zij
allebei gevlucht uit Donetsk.
Ook zijn de straten enz. om hun huizen
verwoest, grote schade door bommen aan de
wegen, de gas en waterleidingen. Het was
niet meer mogelijk om er te leven.

Bijzonder was de kerkdienst bij de zigeuners.
Het is bijzonder om te zien en te ervaren dat
HEERE Zijn volk vergadert uit alle stammen
en natiën en talen. Een kleine kerk groeit en
de leden willen leven in Zijn dienst. De Bijbels
en de kinderbijbels werden dankbaar in
ontvangst genomen.
ONRUST IN OEKRAÏNE
De onrust in Oekraïne was voor de Stichting
reden om dit jaar geen persoonlijk bezoek te
brengen. Via onze contactadressen krijgen
we nieuws uit Donetsk. De kerken in (oost)
Oekraïne hebben het moeilijk. Veel
medechristenen zijn opzoek naar een veilig
onderkomen. Uw blijvend gebed is nodig.

Maxim is aan het einde van de zomer met
zijn vrouw en 6 kinderen gevlucht naar de
omgeving van Moskow. Omdat de winter
komt , en het in Moskow kouder is dan in de
Oekraïne , is het gezin terug gegaan en heeft
een tijdje in een bijgebouw van een
ziekenhuis in de buurt van Kiëv gewoond.
In dat gebouw is geen kachel of verwarming.
En in dat gebouw zijn noch vele andere
vluchtelingen ondergebracht.
Walodja is met zijn vrouw en kinderen in de
nazomer eerst naar de Krim gevlucht, maar
nu zit hij ook bij familie in de buurt van
Moskow.
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