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Krasnoturinsk 

 

Nieuwsbrief Rusland betr. oktober 2015  
 
Beste mensen, 
 
Niet lang geleden schreef ik (Oscar) over de 
geplande komst van Nikolay Sudakov, onze 
bevriende voorganger uit PerwoUralsk in de 
buurt van Jekaterinnenburg in de Oeral in 
Rusland. In september zou hij gekomen zijn, 
maar wegens vertraging van zijn visum ging 
dat niet door. 
 
Ik kreeg deze week bericht dat zijn visum klaar 
is. Hij heeft een jaarvisum gekregen, multiple 
entry. Dat is geweldig! Vanaf nu kan hij, zo 
mogelijk verschillende keren komen. 
 

 
Nikolay met zijn Zenya; links Alexei 

 

Nikolay in oktober in Hilversum 
Vandaag zal hij een ticket kopen. De planning 
is dat hij bij ons is van woensdag 14 tot 22 
oktober. 
Hij zal in de gemeente “Zout & Licht” spreken: 

 Zaterdag, 17 okt., geeft Nikolay les op de 
Trainingsschool van 9:00 – 12:00 in gebouw 
“Elim”, Oude Enghweg 28. Thema: “de 
Gebedshelden in de Bijbel” 

 Zondag, 18 okt., spreekt hij in de dienst om 
10:00 uur (Boomberglaan 6) 

 Zondag om 16:00 “Russische dienst” in 
“Elim” 

 Woensdag, 21 okt., verzorgd hij de 
Algemene Bijbelstudie. Thema: “geloof” (n.a.v. 
Hebr.11). 
 

 
Plein PerwoUralsk 

 

Naar Rusland 
Ikzelf zal – zo de plannen zijn – met Nikolay 
mee terug vliegen op donderdag 22 oktober. 
Deze reis stond al gepland zoals we eerder 
schreven. Het rooster van die week kreeg ik 
gisteren binnen: 

 Lesgeven op het Drugs- en 
alcoholrehabilitatiecentrum van de kerk in 
PerwoUralsk 

 Bezoek naar Atsjiet (zo’n 250 km. rijden)  

 Twee dagen naar het noorden, naar 
Krasnoturinsk met Alexei 

 Zondagse samenkomst in PerwoUralsk 

 Twee avonden seminar in PerwoUralsk over 
“geestelijke disciplines”  
Op donderdag 29 oktober zal ik weer 
terugvliegen uit Rusland. 
 
Kim uit Korea in ons midden 
Onze bevriende Koreaanse zendeling, Kim, 
vliegt via Nederland naar de Verenigde Staten. 
Twee dagen heeft hij een ‘overstap’ in 
Amsterdam. Uiteraard zal hij bij ons logeren. 
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Dat betekent dat hij op onze zogenaamde 
“Geest en vuuravond” (op elke 1e woensdag 
van de maand) in ons midden is. Hij zal die 
avond spreken. U bent van harte welkom hem 
te ontmoeten en zijn ‘boodschap’ te horen: in 
gebouw “Elim”, Oude Enghweg 28. Van 20:00 
tot 21:30 uur. 
 

 
Hyung-Gyun Kim  

 

Gebed 
Graag uw gebed voor deze plannen en 
ontwikkelingen. Ook voor een goede vlucht 
van alle betrokkenen.  
We zijn dankbaar hoe – door de ontwikkeling 
van relaties – we op deze manier als 
gemeenten in Hilversum, Rusland en Kenia, 
dienstbaar naar elkaar kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw steun in gebed en 
financieel support. Elke keer weer zo nodig en 
daarom zijn we dankbaar en blij met uw 
trouwe steun en betrokkenheid. 
 
Gods zegen en tot mails en uiteraard hopen 
we u te kunnen begroeten op één van deze 
diensten en gelegenheden! 
 
Oscar en Anneke Griffioen 
 
 
 
 
 
 
NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van 
financiële support. Met name in Rusland 
voor het coachen van nieuwe, jonge 
leiders in/voor gemeenten en de 
rehabilitatiecentra. Dat betekent dat we 
steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van 
giften. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw 
bijdrage overmaken op de rekening van de 
Gemeente Zout & Licht te Hilversum, 

ING‐Bank rek.nr. IBAN: 
NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions 
Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting 
aftrekbaar)  
 
 
 
 

 
 
 


