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Op weg naar Lishwa 

 
Reisverslag Rusland 17-29 januari 2019  
 
Reisverslag Rusland januari 
 
Beste vrienden, 
Ik (Oscar) ben weer veilig terug uit 
Rusland waar ik afgelopen twee weken 
was bij Nicolai en Alexei en alle andere 
leden van de gemeente in Pervouralsk. 
Het was goed om daar te zijn (zoals altijd) 
en om de les te mogen geven en te 
preken. Ik had gelegenheid om drie keer 
te spreken in de zondagse diensten op 
zondag 20 januari, de leiders op een 
avond, twee keer naar het rehabilitatie-
centrum, een huiskring en een 
jeugddienst.  
 

 
Met de jeugd in Lishwa 

 

Afgelopen weekend ben ik samen met 
Alexei en Natasha (die mij trouwens alle 
ontmoetingen heeft vertaald) naar Lishwa 
geweest. Anneke en ik zijn daar een 
aantal keer in 2008 geweest. Nu pas was 
er een gelegenheid om daar nogmaals te 
komen. Bleek alleen dat het dit keer ging 

om een andere gemeente dan waar we in 
2008 waren. Maar dat mocht de pret niet 
drukken: de rit was mooi, zo’n 390 km op 
de besneeuwde wegen (twee-baans, dat 
kost dan ongeveer 5 uur), maar gelukkig 
was het niet glad (wél koud tegen de -30).  
 

 
Zondagmorgendienst in Lishwa 

 

Zaterdagavond was er een korte dienst en 
op zondagmorgen een dienst om 11:00 
uur waar zo’n 120 mensen waren. Na de 
gastvrije lunch reden we terug via een 
jeugdkamp buiten de stad waar we waren 
gevraagd om kort te preken als afsluiting 
van hun tweedaagse winterkamp. En rond 
9 uur ‘s avonds waren we terug in 
Pervouralsk. 
 
Dinsdag was mijn vlucht terug. Ik kijk 
terug op een goede reis, een goed 
programma. Goede ontmoetingen en 
geweldig om andere christenen en 
gemeenten te bezoeken. Dank jullie wel 
voor jullie gebed, mee-leven, en 
partnerschap in deze. 
 
Plannen 
Op dit moment wordt er voor mij en 
Anneke  een nieuw visum geregeld: de 
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uitnodiging die officieel nodig is voor 
religieus visum voor een jaar is 
aangevraagd. Als alles gaat zoals gepland 
is, zullen wij deze in een aantal weken 
ontvangen. De bedoeling is dat ik dan 
eind maart weer ga om dan met name les 
te geven op de bijbelschool in de kerk in 
Pervouralsk. Wij hopen samen weer te 
gaan in  Mei of Juli. 
Graag in gebed voor een goede 
administratief afhandeling voor deze 
uitnodigingen waarmee we een visum 
kunnen aanvragen bij de Russische 
ambassade in Den Haag.  
 

 
Met Natasha (in Lishwa) 

 
Typische Russische gastvrijheid: lunch… 

 

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid 
en zorg voor ons in de gemeente, onze 
medechristenen in Rusland. Ook zij 
bieden voor ons in Nederland. Het 
verlangen is Gods Koninkrijk te zien 
doorbreken en dat mensen zich bekeren, 
vrij worden en herstel vinden voor hun 
leven in Jezus’ naam tot de glorie van 
God. 
 
Hartelijke groet en Gods zegen 
Oscar en Anneke 
 
 
 
 
 
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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