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Op weg naar Krasnoturinsk 

 

Reisverslag Rusland 24 mei – 3 juni 2019  
 
 
Lieve vrienden en familie, 
 
Bij deze een kort verslag van de laatste 
reis. Dit keer had ik weer een vol 
programma met één dag rust. Alle dagen 
waren bezet met afspraken en vooral 
bezoeken aan kerken, leiders 
ontmoetingen, huiskring, en het 
rehabilitatiecentrum. 

 
Met Oleg, oudstudent van het Missionary Training Center 

in Asbest 2003-2004, die nu werkzaam is in de 
Evangelische gemeente in Severuralsk 

 
Het eerste weekend ging ik met Alexei 
naar het noorden, zo’n vijf uur met de 
auto, om drie gemeenten te bezoeken: 
Krasnoturinsk, Serov en Severuralsk. 

Op zondag hebben Alexei en ik 
verschillende gemeenten bezocht om zo 
effectief mogelijk te zijn in de tijd dat we 
daar waren. 
 

 
Met Natasha (die mij weer vertaalde) en Alexei en Marina 

op het rehabilitatiecentrum in Pervouralsk 

 
Rondom Pervouralsk heb ik een 
ontmoeting gehad op het rehabcentrum 
(waar ik altijd graag kom omdat ik zie hoe 
God mensenlevens daadwerkelijk kan 
veranderen) en ook een doordeweekse 
samenkomst in Novoutkinsk, een stadje 
40 minuten met de auto buiten 
Pervouralsk. 
Voor mij was dit weer een erg gezegende 
tijd. Ik dank jullie hartelijk voor jullie 
gebeden en ondersteuning hier in.  
 
Deze maand komen Alexei en Marina bij 
ons op bezoek en hij zal spreken in 
Evangelie gemeente Zout & Licht 
Hilversum op zondag 30 juni 
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(boomberglaan 6, aanvang 10 uur). 
Op 3 juli vliegen Anneke en ik met hen 
terug naar Rusland. Wij zullen daar dan 
zijn voor de jaarlijkse zendingsconferentie 
in Pervouralsk en er zullen ook andere 
ontmoetingen zijn tot 16 juli wanneer we 
weer terug vliegen. Erg fantastisch dat 
Anneke dit keer in de zomer weer mee 
gaat. Een reisverslag kunt u dan weer 
tegemoet zien. 
 
Hartelijke groet van Nikolay en Alexei die 
verschillende keren in Nederland bij ons in 
de gemeente zijn geweest! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hartelijke groet en Gods 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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Nikolay Sudakov, Alexei Tsernoskutov en Alexei Barbinov (met hen een bezoek aan Jekaterinburg) 

 


