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Bijbels, en christelijke lectuur naar de Oekraïne

Algemeen
We krijgen wel eens de vraag hoe lang het nog nodig is om te voorzien in de
behoefte om de boeken en Bijbels te verzenden. Het antwoord is: Dat weten we
ook niet; we merken dat er steeds meer aansluitingen komen op internet. We
krijgen meer bedankjes per e-mail dan eerdere jaren. Dat zou kunnen inhouden
dat er ook meer gelezen kan worden via internet…wat zou kunnen betekenen dat
er minder behoefte is aan gedrukt materiaal? Daarnaast stellen we de lectuur
gratis ter beschikking, en we weten dat het armoedepeil hoog ligt in de Oekraïne.
Dat we lectuur gratis ter beschikking kunnen stellen, is een zegen waarmee we
ook de broeders en zusters die het normaal niet kunnen betalen, mogen dienen.
We willen ook inspelen op het feit dat internet meer dan vroeger wordt gebruikt.
De website die we hebben, wordt aangepast en op de website in het cyrillisch is
Arie van plan een deel van de voorraad op te zetten, zodat Hartelijk dank voor uw pakje
mensen kunnen zien wat we hebben.
met christelijke lectuur,
traktaten en kalenders. Het
pakje kwam net voor Kerst
Kerst 2017
aan en ik heb het meteen aan
Ook afgelopen Kerst mochten we veel lectuur verzenden
de mensen in de kerk
In 2012 hebben we de eerste grote verzending gedaan
uitgedeeld. De Here zegene u
nadat we de voorraad hebben gekregen van Zr. Zonneveld. voor uw offervaardigheid en uw
dienst aan Zijn gemeente.
Haar man heeft dit werk jaren
Hoogachtend. Michael Kuzovlev
mogen doen. Het was dus Een
Lustrum-verzending. In oktober hebben we de aankopen
gedaan (weer keuzen gemaakt uit kalenders, lectuur
kaarten e.d.) en in November was alles binnen. Links ziet
u een afbeelding van de kalenders die zijn verzonden.
Multifunctioneel, omdat de achterkant als briefkaart is
ingedeeld. We putten nog steeds uit de voorraad die we
in 2011 hebben gekregen; hoewel dit langzaamaan
minder wordt. We merken ook dat de meeste adressen in
het grote adressenbestand nog actueel zijn. Bewust gaat
er minder naar Oost-Oekraïne, omdat daar, door de nog
steeds heersende onregelmatigheden, adressen zijn
opgeheven. We spreken steeds van Oekraïne, maar ook
adressen in Wit-Rusland en Rusland zitten in het bestand.
In januari kwamen de eerste bedankjes binnen. We doen het niet voor de
bedankjes, maar het is goed om te weten dat pakketten zijn aangekomen.
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Vooruit kijken
Voor zover we dat kunnen….. willen we ook dit jaar weer verzendingen doen. We
zijn nog steeds gezegend met financiële gaven waardoor we kunnen blijven
inkopen. Waardoor we ook de huur van het magazijn kunnen betalen en de
portokosten van de enveloppen en pakketten. Hierbij spreken we uit dat God
zorgt; en alleen daardoor kunnen we broeders en zusters opbouwen door het
materiaal wat we verzenden zodat in Oekraïne het evangelie verspreid kan
worden.
Project: Waarom zou ik geloven?
In oktober 2017 hebben we de boekjes van de
drukker gekregen. We hebben er 500 laten
drukken. De lay-out en voorkant is geheel
aangepast aan het land van bestemming. Als je
de foto op de voorkant ziet, zou dit de ‘trigger’
kunnen zijn om te gaan geloven. Als mensen
het boekje lezen komen ze in aanraking met
een treffende tekst waardoor ze mogen inzien
dat er meer reden is dan de foto op de
voorkant om te geloven. In de Kerstpakketten zijn er 250 exemplaren
verzonden. Bidt u mee dat de inhoud mensen zal aanspreken en dat ze zullen
beseffen dat ze de Messias in hun leven nodig hebben. Mocht u iemand kennen
die met dit boekje (Russische taal) gediend zou kunnen worden, geef dit svp aan
ons door, we hebben er nog een aantal op voorraad.
Ten slotte…..
…hebben we ons dit jaar voorgenomen
een verzendactie voor Pasen te
organiseren. Hiervoor is passende lectuur
aangeschaft. De boodschap van een
opgestane Heer is een mooie boodschap
om te verspreiden!

‘Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt!’ Lukas 24 vs 6
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Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@elv-ukraine.nl of bel 040-2217694.
www.elv-ukraine.nl
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