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Geliefde lezer,
We veronderstellen dat u het werk en de dienst van broeder en zuster Avakhti een warm hart
toedraagt. U steunt de verkondiging van het evangelie onder asielzoekers, moslims en (jonge)
gelovigen in diverse kerken, kringen en scholen in Nederland en soms daarbuiten. U ziet dat de
Heere hem deze bediening heeft gegeven en u ziet ook dat hij die bediening in de Geest van de
Heer uitoefent, dit naar 1 Korinthiërs 12 vers 5.
Als u enigermate op de hoogte bent van zijn ‘way of life’ dan bent u er mee bekend dat hij zichzelf
wegcijfert en opoffert om deze bediening uit te voeren. Hij heeft er geen moeite mee om heel veel
tijd te reizen om tot in de uithoeken van het land zijn dienst te doen, te vertellen over wie de Heer
Jezus is en wat Hij mag betekenen voor ieder die luistert.
Als we schrijven dat hij er geen moeite mee heeft is dat enerzijds terecht, anderzijds merken we
omdat we tamelijk dicht bij hem staan, dat het met het klimmen der jaren wel minder makkelijk
gaat. Enige tijd geleden heeft hij complicaties gehad waar het zijn gezondheid betreft; gelukkig zijn
die grotendeels voorbij, maar ook zijn vrouw tobt met haar gezondheid, vooral slijtage aan haar
knieën.
Dit overziende kwamen we tot de conclusie dat de auto die ze nu gebruiken niet meer voldoet aan
de gangbare eisen bij dermate veelvuldig gebruik.
Samen met een deskundige broeder uit de gemeente is recent overgegaan tot de aanschaf van een
vervangende auto die wat meer comfort biedt, terwijl de oude nog een redelijke handelswaarde
had.
Zij die op de hoogte zijn van het kostenplaatje van een auto herkennen het volgende. Naast de
operationele kosten (brandstof, verzekering, belasting en onderhoud) zijn er de reserveringen voor
vervanging, afschrijving zo u wilt. Die laatste post is een tamelijk constant bedrag per jaar, wij
ramen die op € 5.000. De auto die nu is aangeschaft impliceert een bijbetaling van € 15.000, maar
hij kan er dan ook weer een aantal jaren mee verder.
Wij zouden het fijn vinden als u de last van deze kostenpost met ons wilt delen; we mogen dit
beroep toch wel op u doen?
Giften mag u overmaken op rekeningnummer NL48 INGB 0003 3992 00 van st. Nehemia onder
vermelding van ‘Auto Avakhti’.
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