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Bijbels, en christelijke lectuur naar Russischtalige landen.

We bereiden ons voor op Kerstverzendingen.
In vergelijk met oktober 2021 leven we duidelijk in een andere tijd. Waar we in
het vorige jaar regelmatig contact hadden met ontvangers in Oekraine, zijn de
contacten met meer dan de helft gereduceerd. We weten dat het postverkeer in
de niet bezette gebieden werkt. Daarom hebben we in
september brieven gestuurd naar de ons bekende adressen.
We bieden opnieuw aan hun te dienen met lectuur en in de
laatste maand van het jaar met kalenders maar wonen de
mensen nog op hun adres? Inmiddels hebben we een aantal
reacties gehad en ze kijken uit naar wat we sturen. Eén
zuster heeft aangeboden een aantal pakketjes in haar
omgeving te verdelen.
Paketten voor de broeders en zusters in Belarus, Rusland en Azerbeidzjan
bereiden we voor en zullen eind dit jaar verzonden worden. Ook hebben we
contact met een christen gemeente in Polen waar veel mensen uit Oekraine
komen. Ook daarheen sturen we kalenders en boeken.
Andere aanvragen….
In Nederland en België zijn inmiddels veel mensen uit Oekraïne, en dat merken
we. We krijgen aanvragen vanuit het land voor Bijbels en boeken. Mooi dat we
‘dichtbij ‘kunnen helpen; dat doen we graag. Het gaat hierbij om kleine aantallen
voor gezinnen of particulieren. Mocht u ook in aanraking komen met mensen uit
Oekraïne, vraag ons gerust iets op te sturen.

We hebben in het afgelopen jaar een aantal
kinderboeken en leesboeken kunnen aankopen. De
oude voorraad raakte op en het is mooi om meer
actuele en nieuwe boeken ter beschikking te kunnen
stellen.
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Dank voor betrokkenheid bij dit mooie werk; hetzij door gebed, hetzij door giften.
Het blijft bijzonder dat we voortdurend actief kunnen zijn, ondanks oorlog en
onrust. We kunnen bevestigen wat in Psalm 118 staat: ‘Loof de Heere, want Hij
is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig’.

Namens de Stichting:
Gerrit-Jan van Kleef
Vitali Piskorsky en Gulnara Alijev
Meer informatie? Stuur een mailtje naar
info@elv-mission.org
www.elv-mission.org
Of bel 040-2217694.
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