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Bijbels, en christelijke lectuur naar Russischtalige landen.
Nieuwe ontwikkelingen
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2022 en bij het schrijven van de vorige
nieuwsbrief in oktober had niemand kunnen denken dat de wereld zo veranderd
zou zijn. Op het moment dat deze brief geschreven wordt ligt het postverkeer stil
in Oekraïne. Vitali had met de app nog wel contact met enkele ontvangers, maar
verder weten we niet veel over onze contacten. Hoeveel wonen er nog op het
adres wat we van hun hebben? We blijven voor hen bidden.
Reactie op onze Kerstverzendingen.
We hebben in januari en februari redelijk veel reacties gehad. Enkele brieven
met bedankjes en alsnog een vraag voor verzending van lectuur. Toen we klaar
waren om te verzenden werd Oekraine gesloten. Ook ontvingen we enkele emails, zowel uit Rusland als uit Oekraine. Onze zuster
Gulnara was in Azerbeidzjan en de voorganger bedankte
haar voor de kalenders en boekjes die ze juist hadden
ontvangen.
Een andere naam van de website.
In december zijn er voorbereidingen getroffen en in januari was het afgerond.
We hebben een nieuwe naam voor de website www.elv-mission.org
Dit is in de plaats gekomen van de naam waarin Ukraine was verwerkt. We
kregen meer en meer navraag voor lectuur uit andere landen zoals
Azerbeidzjan ; dan kan het zijn dat de naamgeving met Ukraine verwarrend is.
Vanzelfsprekend is onze Stichtingsnaam gebleven : Stichting Evangelische
Lectuurverzending. We willen dit voorjaar werken aan een up-date van teksten
op de Nederlandse en Russische website.
Geen verzendingen maar toch….
We werden gebeld door een broeder die een hulptransport regelt naar
Oekraïense vluchtelingen. Hij wilde overleggen of wij iets kunnen aanvullen voor
deze Oekraïense vluchtelingen.
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Ja dat kunnen we……en doen dat graag. We hebben ca
100 enveloppen samengesteld die als bemoediging aan
vluchtelingen geschonken kunnen worden.
De inhoud is divers: een Nieuw testament en een treffend
traktaat, voor kinderen een kleurboekje met potloden,
een kleinigheid om te eten, een kaarsje en in nog wat
andere dingen; daarnaast een briefje met bemoedigende
tekst om te laten merken dat er aan hen wordt gedacht.
Bid je mee voor zegen op deze inhoud?

Nieuw aangekocht om te verzenden
We hebben wat kinderlectuur, kinderbijbels en een stripverhaal met Bijbelse
verhalen kunnen kopen. We hebben een aantal kinderrijke gezinnen in ons
adressenbestand; in Azerbeidzjan en Rusland.
Deze landen willen we blijven bedienen, zo lang we niets naar
Oekraïne kunnen sturen.

Dank voor jullie betrokkenheid bij dit mooie werk; het is bijzonder dat we toch
actief kunnen zijn, terwijl het land gesloten is. Jeremia schreef : “Ach HEER ,

mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt.
Voor u is niets onmogelijk.

Deze uitspraak houden we voor ogen bij het werk wat we mogen doen en als we
denken aan de wereldsituatie.

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.
ELV heeft een beschikking van de belastingdienst als ANBI-Stichting.
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