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Bijbels, en christelijke lectuur naar de Oekraïne
Algemeen
Nog steeds krijgen we berichtjes van mensen die geschrokken zijn van het
plotselinge heengaan van Arie Pellegrom. Het was een schok, natuurlijk het eerst
voor zijn vrouw Christel en voor de kinderen. Maar ook voor
zijn omgeving. We blijven bidden voor kracht en troost na
het wegvallen van Arie. Het heeft ook impact gehad op de
werkzaamheden van ELV. Zijn inzet en kennis was groot. Bij
een adres wat hij zag, wist hij wie het was en welke boeken
geschikt zouden zijn. Vanaf het moment dat Arie en ik
Stichting ELV van broeder Zonneveld hebben overgenomen
heeft hij zich ingezet naast zijn andere werkzaamheden om
ontvangers in Oekraïne, Rusland en nog een paar andere
landen van lectuur te voorzien. Ik kijk met plezier terug op
de samenwerking die er was.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een bijzondere gebedsverhoring!
Vitali Piskorsky (34 jaar) is een broeder die in Ede woont en getrouwd is met
Elise Hoddenbagh. Het geboorteland van Vitali is Oekraïne en hij is al sinds de
herfst van 2015 in Nederland. Met hem en met zijn vrouw Elise heb ik een
gesprek gehad omdat hij had gehoord van het overlijden van Arie en daarmee de
open plaats die Arie in de Stichting heeft achtergelaten. God heeft op zijn hart
gelegd om zich beschikbaar te stellen voor dit mooie werk. Hij wil zijn
talenkennis en andere vaardigheden inzetten. Inmiddels heeft hij zich in het
magazijn op de hoogte gesteld van de actuele werkzaamheden en de voorraad
bekeken. Door zijn bereidwilligheid en kennis ben ik blij te mogen melden dat
hiermee de continuïteit van de verzendingen en daarmee de continuïteit van de
Stichting is gewaarborgd. Naast Vitali helpt ook zuster Gulnara Aliev al langere
tijd mee. Tot voor een maand hield zij de Russische website bij. Ze werd door
Arie gevoed met titels uit het magazijn, die op de site geplaatst moesten worden.
Na het heengaan van Arie heeft zij zich beziggehouden met het vertalen van de
binnenkomende post, zodat aanvragen voor boeken gehonoreerd konden
worden.
Wat is er tussendoor gebeurd?
Twee weken voordat Arie is heengegaan hebben we ca 90 geschiedenisboeken
deel I verzonden naar adressen in Oekraïne en Rusland. We hebben als reactie
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veel brieven gekregen met de vraag of we de andere delen ook konden sturen.
Daarnaast zijn brieven met aanvragen voor boeken beantwoord.
Plannen
Als eerste gaan we (Gerrit-Jan en Vitali) de voorraad van het magazijn doorlopen
en diverse zaken ordenen. Hier is door omstandigheden langere tijd niets aan
gebeurd. De derde werkdag zit er al op. Onverwachts is er een opslagruimte
naast de onze vrijgekomen. Die heb ik gelijk tegen gunstige condities gehuurd.
We krijgen hierdoor meer ruimte. Zowel Arie als ik hadden boeken thuis staan;
daarnaast stonden er nog boeken in een andere plaats die we tijdelijk daar
mochten opslaan. Ook willen we de nieuwe ruimte gebruiken voor het inpakken.
Daarnaast wordt op dit moment bijgewerkt van de verzendlijst en de
boekencatalogus. In de toekomst zal ook de catalogus op de website van ELV
toegevoegd worden.
Dit alles betekent dat we een deel van de financiële
reserves van de Stichting moeten gebruiken, voor het
aanschaffen van stellingen een inpaktafel en nog wat
inventaris. Om met een nieuwe start efficiënt te
kunnen werken is dit noodzakelijk.
Arie had in overleg met mij de kalenders die we ieder
jaar verzenden (ca 500 stuks) al gedeeltelijk besteld.
Dat betekent dat de jaarlijkse Kerstverzending
gewoon kan plaatsvinden. Dat is een zegen voor de
ontvangers, met dank aan onze God.
Opmerking:
Deze nieuwsbrief is niet in de wij-vorm geschreven, maar in de ik-vorm. Het was
even een hectische periode, ook van onzekerheid. Met deze brief bent u
bijgepraat. Ik hoop dat we in de volgende nieuwsbrief weer de wij-vorm kunnen
hanteren.
Gerrit-Jan van Kleef
Dankbaar dat dit werk mag gebeuren samen met jullie die ons ondersteunen.
Het verzenden van boeken en Bijbels is alleen mogelijk door de bijdragen die
binnenkomen op de rekening. Onze activiteiten zijn hiervan afhankelijk. Als team
zijn we gemotiveerd om broeders en zusters die niet de middelen hebben om
boeken te kopen, en in veel gevallen geen internet hebben te voorzien van
lectuur waarmee ze geestelijk worden opgebouwd. Bedankt tot hiertoe, en we
kijken uit wat we in de toekomst kunnen doen.

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