Huiskringleiders PervoUralsk

Reisverslag Rusland 2 – 18 juli 2-18
Beste mensen,
Ik had weer het voorrecht en de zegen om
naar Rusland te kunnen gaan op
uitnodiging van Nicolai en de gemeente in
PervoUralsk. Ik was daarvan 2 tot 18 juli.
De hoofdreden was net als vorig jaar juli
weer het deelnemen aan de zending
conferentie dat elk jaar wordt gehouden
in het eerste weekend van juli tezamen
met de “verjaardag” van de kerk. De
gemeente bestaat nu 26 jaar. De week
voor de conferentie is er (altijd) net als in
het najaar een doopdienst. Deze keer
werden 17 mensen gedoopt. Ook nu weer
veel ex-verslaafden die het programma
van het rehabilitatiecentrum hebben
doorlopen en in die 6 maanden tot geloof
in Jezus zijn gekomen.
Jaarlijkse Zending Conferentie
Het thema van de conferentie was dit jaar
1Korinthe 9:23 “ik doe alles voor het
evangelie om ook deel te hebben aan de
zegeningen”
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Ook voor mensen die al lang christen zijn
is het goed om regelmatig stil te staan bij
begrippen die we zo vaak gebruiken, zoals
genade, liefde, kerk zijn, bekering, en ook
evangelie.
De centrale boodschap was: laat het
Evangelie van Jezus de motivatie zijn van
alles wat we doen en laten in onze handel
en wandel voor elkaar (als christenen) en
naar de mensen om ons heen (in de
maatschappij). En dus niet uit wedijver,
winstbejag of manipulatie (zoals toen in
Korinthe aan wie Paulus dit schreef).

Conferentie met vertaalster Natasha

Op de conferentie, ook in de week erna in
de Bijbelstudies, de seminar over de
Hebreeënbrief, de studieavond met de
huiskringleiders en het rehabcentrum ea.
was het Natasha die mij weer vertaalde.

Ook Kim was in het weekend van de
conferentie bij Nicolai. Net als mij was hij
een van de sprekers.
Planning Kenia
De gelegenheid dat we elkaar ontmoeten,
hebben we aangegrepen om met zijn
drieën plannen te maken voor de
bijbelschool in Nairobi, in Kenia, voor
aanstaande november. Kim heeft mij
weer gevraagd, net als een aantal jaar
geleden, of ik er over na wil denken en
ervoor wil bidden, of het enigszins
mogelijk is om zeker in april en november
(want hij weet dat het in augustus moeilijk
is wegens de vakantie tijd in Nederland)
wat langer bij hem op de bijbelschool te
zijn om te helpen met het maken van het
programma, het indelen van de leraren en
mentor voor de studenten te zijn. Ik ga dit
zeker met Anneke thuis en de leiders van
de gemeente in Hilversum te bespreken
om zo biddend te kijken naar de
mogelijkheid om vanaf 2019 daar (naast
twee weken les) nog een week extra te
blijven in april en november. Ook graag
uw gebed hiervoor.
Gemeenten bezoek…
Naast verschillende werkzaamheden in
Pervouralsk heb ik met Alexei nog
verschillende kerken bezocht in de
omgeving. Onder andere kleine gemeente
in het dorp zo’n 30 km van de stad,
NovoUtkinsk, de tweede zaterdag 130
kilometer in de auto richting Perm naar
Atsjiet en de laatste zondag in een grote
pinkstergemeente in Jekaterinnenburg.
In vergelijking met Nederland in deze tijd
was het betreft het weer werkelijk niet om
over naar huis te schrijven, zo slecht, dus
dat doe ik dan ook maar niet.
Volgende reis naar Rusland is gepland in
oktober, dan bezoek ik o.a. met Nicolai
samen een gemeente voor een aantal
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seminars in de stad Yugorsk in de richting
van Khanty-Mansiysk (naar het
noordoosten).

Pinkstergemeente Jekaterinnenburg

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
financiële steun, bemoedigingen in
gesprekken en per mail en bovenal gebed!
Zo goed om te weten en te ervaren dat ik
en wij dit niet alleen doen maar zo
gezamenlijk gemeenten dienen in de
verspreiding Van het evangelie van Jezus
Christus in deze wereld.
Gods zegen en hartelijk dank. Bovendien
hartelijke groeten van Nikolay en Alexei
en de kerk in Pervouralsk en bovenal
uiteraard van Anneke,
Oscar

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.)
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