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Bijbels, en christelijke lectuur naar Russischtalige landen.

In Romeinen 10 vs 13 staat : Want ieder die de Naam van de Heere zal
aanroepen zal zalig worden.Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie ze niet
geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En
hoe zullen zij horen zonder dat iemand predikt?
We prediken niet maar we zenden traktaten en boekjes naar christenen die het
evangelie willen verspreiden; we stellen Bijbels ter beschikking en we
bemoedigen christenen door het sturen van geloofsopbouwende lectuur.
Het jaar 2021 is een jaar waar corona en de gevolgen van de pandemie nog
steeds een rol speelt. Natuurlijk merken we dit in ons eigen land, maar ook in de
landen waarheen we mogen verzenden ( Oekraïne, Rusland, Moldavie, Belarus,
Azerbeidzjan) speelt dit nog een grote rol. Dat merken we uit reacties die we
krijgen en ook uit het feit dat we soms geen reacties krijgen. We moeten er naar
raden of mensen nog wonen op hun adres, verhuisd zijn, of nog in leven zijn ?
Meerdere adressen die we mogen bedienen zijn oudere mensen. Aan het begin
van het jaar hebben we enkele enveloppen terug gekregen van onze
Kerstverzending 2020. Waarom ze terugkomen staat niet vermeld.
Het is goed om te zien, dat we een aantal vaste adressen hebben waar steeds
flinke voorraden heengaan en vanwaar we ook dankbare reacties krijgen.
Nieuwe ontwikkelingen
We hebben in de vorige nieuwsbrief verteld dat we een nieuw magazijn krijgen.
Een broeder, die een hart heeft voor de christenen in
Rusland en Oekraïne heeft ons
opslagruimte
aangeboden
voor een aanzienlijk lager
bedrag
dan
we
eerst
betaalden. We zijn, net voor
de vakantieperiode begonnen
met de verhuizing. Tijdens de
zomermaanden zijn er geen
aanvragen en we wilden alles op orde hebben na de
vakantie. Door persoonlijke omstandigheden is de
verhuizing vertraagd en zijn de laatste boeken in de
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maand oktober overgebracht. Een hele klus, 72 planken en ca 80 dozen met
boeken en
Bijbels. We hebben gelijk de gelegenheid genomen om een meer overzichtelijke
opstelling te maken, zodat het selecteren voor verzending sneller gaat. We zijn
dankbaar voor deze locatie. Op deze pagina een paar afbeeldingen.

Begin november beginnen we met het bestellen van
kalenders en dagboekjes. Ieder jaar verwachten ontvangers
van ons adressenbestand voor Kerst een pakket. In
sommige dozen gaan meerdere kalenders. Als voorbeeld:
Een broeder die werkt onder de weduwen van soldaten
verdeelt kalenders, er gaan een paar grote pakketten naar
kleine Baptistengemeenten in Oekraïne, een christen in een
weeshuis krijgt kinderbijbels ter verspreiding. Daarnaast
hebben we veel postkaarten die we in iedere enveloppe of pakketje meesturen.
We geven op die manier aan onze broeders en zusters in die landen de
mogelijkheid het evangelie niet alleen mondeling door te geven, maar kunnen
hen ook ondersteunen met deze lectuur. Zeker in de Kerstperiode zijn mensen
ontvankelijker dan normaal; kalenders e.d. ondersteunen het Woord.
Op deze manier willen we broeders en zusters ondersteunen
en tot zegen zijn. Helpt u ook weer mee? Het werk is alleen
mogelijk door de giften die we krijgen. We zijn dankbaar dat
we ieder jaar voldoende middelen hebben.
Nu alvast: zegenrijke Kerstdagen!

We kregen door: Zuster Aleksandra woont
met haar dochter en kleinkind in één huis.
Een keer, toen deze zuster met haar
dochter Bijbelstudie deed, kwam de 12jarige kleindochter erbij zitten. Ze begon
actief deel te nemen aan het gesprek. Oma
vroeg verbaasd: Hoe weet je al die dingen?
Faina zei: ‘Van de boeken die wij uit
Nederland krijgen!’ Zuster Aleksandra
dankt hartelijk God en iedereen die op Zijn
gebied werkt.
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