Nieuwsbrief Oscar en Anneke, februari
2018
Beste mensen,
De eerste maand van het jaar zit er al
weer op en dus weer hoog tijd om van ons
te laten horen.

Afgelopen oktober: Nikolay, Willy en Alexei (v.l.n.r.)

Nikolay in Nederland
Afgelopen maand is Nikolay Sudakov uit
PerwoUralsk bij ons op bezoek geweest
(23-30 januari). Het was alweer ruim 2 jaar
geleden dat hij in Nederland was. Nu
heeft hij weer een visum gekregen: dit
maal tot en met 2020, dus we gaan er
vanuit dat het mogelijk is dat hij vaker
komt. Hij verzorgde twee diensten en was
aanwezig bij het mannenontbijt waarbij
hem veel gevraagd werd over de situatie
van de Evangelische gemeenten in zijn
land en het politieke klimaat.
Reis naar Zuid-Afrika
Oscar zal met Nikolay van 22 februari tot
en met 6 maart naar Zuid-Afrika gaan.
Eindelijk moet het er maar van komen om
de lang geleden gedane belofte aan Willy
DuToit om hem te komen bezoeken in te
lossen. Willy is de laatste jaren wanneer
Oscar in oktober bij Nikolay is daar ook
aanwezig. En dit keer is het mogelijk om
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samen hém te bezoeken. Er zijn al een
aantal afspraken gemaakt met
verschillende kerken in Johannesburg en
omgeving om daar les te geven of te
spreken in een dienst.
Uiteraard komt er weer een reisverslag
wanneer Oscar terug is.
Plannen
Alexei, de rechthand van Nikolay, is bezig
een visum te regelen voor 2018. Als alles
gaat volgens plan, zal Oscar eind maart
dan weer PerwoUralsk kunnen bezoeken
om les te geven op oa. het
rehabilitatiecentrum en verschillende
kerken in de regio.
In mei is het plan om samen te gaan en
dan ook Cor en Anneke, twee vrienden en
medeoudsten uit Zout & Licht Hilversum,
mee te nemen voor een kort bezoek aan
PerwoUralsk. Meer informatie daarover
later.

Nikolay vertaald door Anneke in Zout & Licht
Hilversum (“Elim”, Oude Enghweg 28)

Dank voor jullie betrokkenheid, steun en
gebed. Ook graag gebed voor deze reis
naar Zuid-Afrika, oa. ook het vertalen van
Nikolay en het zelf lesgeven door Oscar.
We zien uit wat deze reis en de nieuwe
contacten voor de toekomst zullen
brengen.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Oscar en Anneke Griffioen
PS. Afgelopen 1 februari waren wij 30 jaar
getrouwd. We hebben dit gevierd met de
kinderen en de kleinkinderen. We zijn hier
erg dankbaar om.

Xenia, Thijs, Bart, Polina (Polly), Laura, Sanne, Tim
(v.l.n.r.)
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NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk
van
financiële support! 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.)

