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Bijbels, en christelijke lectuur naar de Oekraïne
Algemeen
In de weken voor Pasen hebben we veel lectuur kunnen versturen. In ieder
pakket hebben we d.m.v. een kaart de Paasgroet bijgevoegd. “Hij is hier niet, Hij
is opgestaan”
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de reacties, vragen en bemoedigingen
die we ontvingen. We willen deze bemoedigingen doorgeven aan iedereen die dit
werk ondersteunt. Alleen door de steun die aan deze Stichting wordt verleend, is
het werk mogelijk. We kregen meerdere reacties en we lichten er een paar uit:

> Мир Божий Вам!
Gods vrede zij met jullie!
> Мы получили от Вас пакет с книгами, большое спасибо за них.
We hebben van jullie een pakket boeken gekregen, waarvoor hartelijk dank.
> Они пришли как раз вовремя, потому что в нашей церкви мы решили среди
Ze kwamen precies op tijd, want we hadden in onze gemeente onder de jeugd
> молодежи организовать викторину по знанию четырех Евангелий. И книги были
Een Bijbelquiz over de vier Evangeliën georganiseerd. De boeken
Een paar quotes uit brieven
waren voor de winnaars bestemd als cadeau.
en E-mails: ‘We ontvangen
> подарком для тех, кто был самым активным.
graag (en dan volgen er een
-----------------------------------------------------------------------------------------------paar titels van boeken) We
‘Wij wenden ons tot jullie met een behoefte die we hebben begrijpen dat onze jonge
spreekbroeders geholpen
aan geestelijke lectuur, vooral aan Scofield Bijbels, Getze
Bijbels en gewone Bijbels. Die zijn hier bijna niet te krijgen worden met deze boeken.’En
een andere: ‘De mensen hier
We hebben ze nodig voor
lezen graag christelijke boekpredikers en dienende
en, we bidden voor jullie!’
broeders. Broeder Sergei
en ik brengen deze lectuur op 400 km hier
vandaan waar nog oorlog is. Hartelijk dank voor
jullie steun in onze behoeften!’

------------------------------------------------------------------Hiernaast een afbeelding van studieboeken over
de evangeliën die we verzenden.’
Kerst 2018
We beginnen nu aan de inkopen voor Kerst. We willen ieder jaar iets nieuws
toevoegen, en dit zenden met boeken, Bijbels en andere lectuur die we op
voorraad hebben. We hebben zicht op wat nieuwe kinderboeken en kinderbijbels.
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Kalenders zijn een vast onderdeel van de verzending. Door de jaren heen is de
periode voor Kerst de periode waar het meeste verzonden wordt. Daarom
denken we ook goed na over de inhoud; sommige mensen krijgen 1 x per jaar
een pakket; dan is het belangrijk dat we aan hun verwachtingen kunnen
voldoen. Ook merken we dat de verzendkosten ieder jaar hoger worden.
Website
In de afgelopen jaren hebben we een website in
de lucht gehouden, maar te weinig aandacht
hieraan gegeven. We hebben een bevriende
broeder in de arm genomen die voor een
acceptabel bedrag een geheel nieuw ontwerp heeft
gemaakt. De Nederlandse site is bedoeld om
mensen op de hoogte te houden van de
activiteiten van de Stichting. De Russische site
moet informatie verstrekken, maar wat belangrijker is, hierop kunnen mensen
eenvoudig reageren door het invullen van het contactformulier op de site. De
Russische site wordt op dit moment verder ontwikkeld. Op de Homepage staat
de Jezus-film. (Russische versie)

Ten slotte…..
……..onderstaand nog een mailtje (soms maken we missers met de vertalingen
bij het inpakken

‘Dear friends, Thank you so much for the christian literature that you sent for our ministry
among military and their families.
There were some brochures in Belorussian language - may be you missed it with Ukrainian
language, Many blessings!
In Christ, Vasily Khimich <><
Military Ministry in Ukraine’
Ook bij deze activiteiten zijn we ons bewust van Gods afhankelijkheid.
De tekst ‘Als de Heere het huis niet bouwt vergeefs zwoegen zijn bouwers er aan’
is ook hier van toepassing. We mogen met elkaar geestelijk bouwen.

Namens de Stichting:
Gerrit-Jan van Kleef en Arie Pellegrom
Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@elv-ukraine.nl of bel 040-2217694.
www.elv-ukraine.nl

ELV heeft een beschikking van de belastingdienst zodat we een ANBI-Stichting
zijn. (Toelating onder Nr. 805612245). Bank: NL19 INGB 0001886522

Stichting Evangelische Lectuurvoorziening, Schuilhoeve 70, 3992 NE Houten
Bank NL19 INGB 0001886522
KvK 41135919

