In het kort
 Terugblik 2015
 Gaarkeuken Tabea in
Mogilev weer open.

Van het Bestuur
2015 was een gezegend jaar en wij zien uit naar wat de HEERE
ons zal brengen in 2016.
Alvorens wij verslag doen, willen wij u vragen om de HEERE te danken voor:

een voorspoedig verlopen reis afgelopen zomer;

de bijzondere ontmoetingen die we met de broeders en zusters hadden;

de kinderbijbels die wij mochten uitdelen en de financiële ondersteuning
voor de kinderkampen die wij konden geven;

het werk dat door mag gaan in Wit Rusland;

het kunnen verzorgen van en het veilig aankomen van 2 transporten;

alle giften die we mochten ontvangen in inzet en geld.

“Dank voor jullie gebeden en gaven en wij
weten dat de HEERE met ons is.
” HEERE UW naam zij geloofd en geprezen!

 Warm House Pribor
bewoond.
 AKTIE 2016:
Tenten voor Beresino

VOOR DEGENE DIE DEZE
NIEUWSBRIEF PER POST
ONTVANGT:
WILT U DE NIEUWSBRIEF IN HET
VERVOLG VIA DE EMAIL
ONTVANGEN STUUR ONS DAN
UW EMAIL ADRES.

Wij wensen u allen gezegende feestdagen
en een gezegend en gezond 2016 toe.

DECEMBER 2015

In Hem verbonden,
André en Christine Boele

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl
Patriciërslaan 64
AMERSFOORT

De reis
Van donderdag 18 juni tot en met maandag 29 juni verbleven wij op verschillende
locaties in Wit Rusland. Hierover hebben wij u in onze 2e nieuwsbrief van 2015 al
uitgebreid verslag gedaan. Toch nog even een korte terugblik.
De ontmoetingen die we daar hadden waren bijzonder. We zijn getuigen geweest
van broeders en zusters die maar één ding voor ogen hebben. En dat is de HEERE
te dienen door om te zien naar de naasten in met name de eerste
levensbehoeften als voedsel, kleding en liefde. Daarnaast de bewogenheid over
hen die de HEERE nog niet kennen. We hebben gezien en gehoord hoe het
evangelie gebracht wordt. Het evangelie van redding en genade welke we door
onze HEERE Jezus hebben ontvangen.
We zijn op diverse momenten bedankt voor ons werk dat wij voor hen doen. Deze
dank is ook aan jullie gericht. Wij hebben ook daar benadrukt dat dit werk alleen
mogelijk is omdat jullie bijdragen, maar bovenal omdat wij Gods rijke Zegen in dit
alles ervaren.

Tel: 06 1595 4264
Email:
info@kinderhulptsjernobyl.nl
Website:
www.kinderhulptsjernobyl.nl
Depot:
Kostverlorenweg 12 , SOEST
Openingstijden:
Iedere dinsdag en woensdag
van 09.00 – 12.00 uur
RABOBANK
IBAN NUMMER:
NL16 RABO 0379912198

Broeder Pavel Brodov (Tabea) schrijft het
volgende:
“.. Er waren meer dan 400 kinderen in vier
kampen. Veel van hen hebben uitgesproken
dat ze berouw hebben over hun zonden en
hebben de HEERE Jezus gevraagd in hun
hart te komen. Er werd ook een kamp
georganiseerd voor 160 joodse kinderen…”
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Vrijwilligers en goederen
In 2015 werd voor het 11e jaar op rij door zo’n 16 mannen oud papier opgehaald in
Hilversum. Met de opbrengst hiervan kunnen we de kosten van het pand dekken.
Vanaf 2016 hebben wij een extra wijk erbij gekregen en hebben zich 5 nieuwe vrijwilligers
aangemeld. Dank jullie wel!
Daarnaast zijn er In 2015 weer twee humanitaire transporten naar Wit Rusland gegaan met
in het totaal 2.800 verhuisdozen. Het transport werd beide malen verzorgd door Vido-Trans
Heerenveen en “onze” chauffeur Jan Posseth.
Deze vrachten werden voorbereid door een grote groep vrijwilligers die deze dozen met
kleding, schoenen en knuffels zorgvuldig inpakten.
Op dit moment is ons magazijn voor de helft vol. Wij verwachten begin maart 2016 weer een transport naar
Wit Rusland klaar te maken en op pad te sturen.

Zonder deze trouwe vrijwilligers, de kleding inpakkers, de oud papier ophalers, de sponsors en u als
donateurs en bidders kunnen wij dit werk niet doen.

Gaarkeuken in Mogilev en Warm House
Vanaf half oktober zijn de gaarkeukens in Mogilev weer geopend door Tabea. Zo’n
60 mensen ontvangen daar per dag een warme maaltijd.
In Pribor, waar het kinderkampterrein van broeder Pavel Brodov ligt, is het Warm
House geopend. Hier wonen nu 14 mensen die lichamelijk beperkt zijn. Sommigen zijn
niet goed ter been, sommigen kunnen niet opstaan. In Warm House hebben zij een
plek waar het warm is, een bed om in te slapen en ze krijgen goed te eten. Het
scheelt voor hen dat ze geen hout voor de kachel hoeven te kopen en dat er voor
hen gezorgd wordt. In het huis wordt op zondag een kerkdienst georganiseerd. Ook
uit het dorp komen wat mensen naar de dienst toe, in totaal kunnen 25 mensen in de
dienst aanwezig zijn.

Tenten voor Beresino
Zoals u deze zomer in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wordt er in Beresino in de
zomer veel kinderwerk verricht. Voor de kleinere kinderen worden er
vakantiebijbelclubs georganiseerd, dus in het kerkgebouw zelf. Voor de tieners
organiseert de kerk van Beresino kampen in tenten bij de rivier. Ieder jaar worden de
tenten gehuurd, wat een grote kostenpost vormt. Dit jaar mochten wij een financiële
ondersteuning overhandigen waardoor het tienerkamp door kon gaan.
Onze broeder Nikolai Shpak was ontroerd door deze gift en zei “.. Dank voor deze
bijdrage, hierdoor kunnen wij de tenten huren voor het jeugdkamp aan de rivier, de
HEERE heeft mijn gebed verhoord, geprezen is Zijn Naam...”

Wat zou het mooi zijn als wij broeder Nikolai Shpak hiermee kunnen helpen door tenten voor hem te
kopen, zodat hij ze niet meer hoeft te huren. We vragen hiervoor uw steun. Om tien 4-persoons tenten te
kunnen kopen, is ongeveer een bedrag van € 1.750 nodig.

HELPT U MEE?
Maak dan uw gift over op ons rekeningnummer NL16 RABO 0379912198
o.v.v. TENTEN BERESINO 2016.
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