Hilversum, 5 november 2014

Lieve vrienden en beste mensen!
Komende week vertrek ik voor ruim twee
weken naar Kenia.
Zoals u wel weet, heb ik zo’n 7 jaar
geleden toegezegd om indien mogelijk
elkaar jaar te komen om les te geven op
de Mission Bijbelschool in de hoofdstad
Nairobi.

samen: de eerste week zullen we
samenwerken in onderwijs aan de
studenten van de bijbelschool en de
leidersconferentie die Kim georganiseerd
heeft. Ik zal Nikolay in de conferentie en
de Bijbelschool vertalen en daarnaast zal
ik ook zelf mogen spreken en lesgeven.
De laatste week (van 22 tm 27 nov) zal ik
alleen lesgeven op de Bijbelschool omdat
Nikolay op vrijdag 21 november weer
vertrekt naar Rusland.
Goede ontwikkelingen – ook lokaal…
In dit hele proces zien we de vruchten die
samenwerken vanuit vriendschap tussen
ons en de diverse gemeenten afwerpen.
Voor alle betrokkenen is het ‘weer’
vanzelfsprekend dat ik in deze periode
naar Kenia ga.

Oscar vertaalt Nikolay in de Bijbelschool (Nairobi
2013)

Afgelopen zomer ben ik weer opnieuw
uitgenodigd door pastor/zendeling Kim
Huyn‐Gyun die al meer dan 20 jaar als
Koreaanse zendeling in Kenia actief is.
Net als voorgaande jaren zal ik er samen
zijn met Nikolay Sudakov, de bevriende
pastor uit PerwoUralsk in Rusland via wie
wij (Oscar en Anneke) Kim hebben leren
kennen. Ook dit jaar weer betaalt
‘Nikolay’s’ gemeente mijn ticket om deze
reis mogelijk te maken.

Nikolay en Kim in de buurt van Mombasa 2013

Daarnaast zien we de zorg en
betrokkenheid van gemeenten als Zout &
Licht Hilversum en PerwoUralsk in Rusland
bij het zendingswerk buiten onze grenzen.

Naast het versterken van de
vriendschapsbanden, werken we weer
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een russisch‐nederlandse dienst te
verzorgen. Zo als het er nu naar uit ziet zal
dat in de loop van februari zijn. Uiteraard
houden we u op de hoogte.

Een bezoek met Nikolay aan een nieuwe gemeente
(2013)

Ook de ontwikkelingen met het
samenwerken en samengaan met
Pinkstergemeente Elim werpt vruchten af.
Sinds oktober jl. kerken we tezamen en
hebben we gezamenlijke activiteiten die
we willen gaan ontplooien voor de
verspreiding van het Evangelie in de Gooi
en Vechtstreek en bouw van Gods

Kim en Nikolay – even met elkaar aan de koffie

Koninkrijk. Alles direct of indirect
gerelateerd voor de zorg van ‘de
verlorenen’ in onze omgeving.
Om die reden is het ook goed om te zien
en te merken dat er behoefte is aan
betrokkenheid en zorg voor de
oorspronkelijk‐Russisch sprekenden in ’t
Gooi. Daarom is het erg fijn dat we mogen
en kunnen wonen op de Oude Enghweg,
het gebouw van Elim, om zo 24/7 kerk te
kunnen zijn. En dat we merken dat we dit
tezamen doen: Ook komend jaar is
Nikoklay weer van plan te komen om oa.

Graag uw gebed
Hoe dan ook, graag uw gebed en steun
voor de reis naar Kenia en Gods
bescherming voor Anneke en de kinderen
thuis en ook voor de gemeente hier.
Na terug komst zullen we weer een
verslag toesturen. Hoe dan ook, u bent
deel van dit werk en deze bediening
wegens uw belangstelling, gebed en
financiële support!
Hartelijk dank en graag tot mails!
Oscar Griffioen

PS. 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. Indien u ons steunen wilt,
kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening
van de Rafaelgemeente Zout & Licht te
Hilversum, ING‐Bank rek.nr.: 68.74.17.260
o.v.v. Missions Rusland/Kenia

NB. Zoals velen van u weten zijn we in het
samengaan met Pinkstergemeente Elim als
gezin verhuisd naar de ‘pastorie’ van Elim in
het centrum van Hilversum.
Ons nieuwe adres is dan ook vanaf heden:
Oude Enghweg 28, 1217 JD Hilversum.
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