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Op weg naar Nishini Takil 

 

Reisverslag Rusland 23-31 augustus 
2018  
 
Beste mensen, 
 
Ik ben afgelopen vrijdag teruggekomen 
uit Rusland voor een korte week om het 
20-jarig jubileum van het drugs- en 
alcoholrehabilitatie-centrum (RC) in 
Pervouralsk mee te maken. Aanvankelijk 
was het niet de bedoeling dat ik zou gaan, 
maar Anneke en ik besloten dat het goed 
was om er toch te zijn. En achteraf werd 
dit heel erg gewaardeerd zowel door de 
leiders van nu als degenen die in het 
verleden het RC hebben opgezet. 

 

Op zaterdag 25 augustus was er op het 
terrein van het RC een tent waarin 200 

gasten in konden plaats nemen. Zowel ex-
rehabilitanten als ouders, als leden van de 
gemeente en  andere betrokken waren 
aanwezig.  

 

Er waren veel korte toespraken en daarbij 
werden de nodige herinneringen opge-
haald. Het was erg goed om oude 
bekenden weer te zien en verhalen te 
horen hoe het nu met hen gaat. 
Daarentegen blijft het ook jammer dat we 
van sommigen niet meer weten waar ze 
zijn, anderen dat zijn teruggevallen in hun 
oude levensstijl van verslaving en 
sommigen zelfs (op dus meestal veel te 
jonge leeftijd) overleden zijn aan de 
gevolgen daarvan.  
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Ook op zondag werd in de beide diensten 
die in de evangelische kerk in Pervouralsk 
werden gehouden alle aandacht gegeven 
dit jubileum. Het was goed om op deze 
manier als gemeente dankbaarheid naar 
God te tonen en ook waardering voor de 
leiders die hun visie hebben gevolgd om 
uit te reiken naar in dit geval werkelijk 
verschoppelingen in de maatschappij. In 
naam van Jezus en met de boodschap van 
het evangelie is altijd in dit werk van het 
revalidatiecentrum handen en voeten 
gegeven aan het uitreiken naar 
verslaafden.  

 
Nishni Takil (pastor Kostja Lokin) 

Voor mij was het een grote vreugde om 
hier te zijn en werkelijk te zien dat het 
evangelie van Jezus Christus ook vandaag 
nog steeds mensen hoop geeft, onder 
andere ook de ouders van verslaafden, en 
ook daadwerkelijk de kracht is om levens 
te veranderen en te erkennen dat dit in 
eigen kracht niet mogelijk is. 
 
In de dagen na het weekend voor mijn 
terugvlucht heb ik met Alexei onder 
andere nog een aantal gemeentes mogen 
bezoeken om te preken, een seminar 
gehad met de huiskringleiders in 
Pervouralsk. En een aantal keer 
Bijbelstudie gegeven aan de 
rehabilitanten van het RC die nu het 
programma volgen. 

Na mijn terugkomst in juli van de 
zendingsconferentie in Pervouralsk had ik  
met Nikolay gepland om in oktober naar 
Yugorsk te gaan en een weekend in 
KrasnoUralski te zijn voor de kerk(en) 
aldaar. Zoals het er dus nu naar uitziet, zal 
ik over een maand weer in Rusland zijn. 

 
Fonteinen centrum PervoUralsk 

Dank voor jullie gebeden, jullie steun en 
jullie betrokkenheid bij en in dit werk. Ik 
hoop dat dit verslag ook jullie bemoedigd 
om te weten dat ook al zien wij het niet 
altijd en gaat het niet zo snel als wij willen, 
dat het nog steeds zin heeft en belangrijk 
is om betrokken te zijn bij zending en 
gemeentes te helpen direct of indirect het 
evangelie uit te leven en uit te dragen... 
 
Hartelijk dank en God zegen, 

Oscar Griffioen 

 

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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