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Lieve vrienden en familie, 
 
Hartelijke groeten vanuit de gemeente in 
Pervouralsk en Asbest in Rusland, met 
name van Nikolay en Alexei de pastors 
van de gemeente in Pervouralsk. Gisteren 
ben ik veilig en wel weer aangekomen op 
Schiphol.  
 

 
Pervouralsk 

 

Het afgelopen weekend ben ik op zondag 
in Asbest geweest waar we van 2001 tot 

de zomer van 2007 gewoond hebben. Dit 
keer was ik gastspreker in een gemeente 
waar ik nog nooit eerder geweest was. Na 
de dienst nog door de stad gereden en 
hier en daar wat foto’s gemaakt om met 
name aan Anneke en de kinderen te laten 
zien.  
 

 
Ons oude huis in Asbest… 

 
In Asbest is er in ruim 10 jaar helaas 
nagenoeg niets veranderd. Economisch 
gaat het erg slecht en met de name de 
jongelui trekken weg naar de grotere 
steden voor studie en werk. De gemeente 
waar ik was bestaat ruim 15 jaar en heeft 
onder andere een oudstudent van ‘ons’ 
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Missionary Training Center die daar actief 
is. Dat is dan weer bemoedigend om te 
zien.  
 
Verder bestond de agenda die Alexei en 
Nikolay gemaakt hadden uit het 
bezoeken en preken op het 
rehabilitatiecentrum, de jeugdkring, een 
jeugddienst, een huiskring en een 
leidersseminar. Ook sprak ik de eerste 
zondag in de 3 diensten in Pervouralsk en 
waren en twee zaterdagen met 
Bijbelcursus in de kerk waar ik gevraagd 
was om over praktische aspecten van het 
leven als christen te spreken. 
 

 
Met Natasha en Alexei 

 

Alle keren heeft Natasha vertaald die deze 
periode vakantie van school had. 
 
Het was weer een gezegende tijd, zowel 
voor de mensen daar als voor mij. 
 
Plannen komende maanden 
Met Nikolay ga ik zoals elke april twee 
weken naar Kenia om les te geven op de 
Bijbelschool en Nikolay te vertalen (15-30 
april) 
In mei bezoek ik Rusland nogmaals en in 
juni komen Alexei en Marina Barbinov 
(pastor en directeur van het  
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rehabilitatiecentrum in Pervouralsk en zijn 
vrouw) naar Nederland. Hij zal spreken op 
zondag 30 juni in Zout & Licht Hilversum. 
Anneke en ik zullen samen de 
zendingsonferentie in Pervouralsk 
bijwonen begin juli. 
Alexei en Olga Tsernoskutov komen in 
augustus weer bij ons. 
 
Dank voor al uw meeleven, meebidden en 
het mogelijk maken van deze reis om 
kerken in de Oeral te bemoedigen! 
 
Gods zegen en hartelijke groet, 
 
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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