Overig kort nieuws:

Op reis naar Wit Rusland
Op D.V. 5 juli aanstaande gaan wij op reis naar Wit Rusland. Wij willen
degenen die we al jaren ondersteunen, bezoeken en het werk daar
bekijken. Wij gaan onder andere de kampen meemaken bij Nikolai en
Pavel. In het bijzonder willen wij mee helpen bij het kinderwerk. Tevens
delen wij christelijke lectuur uit aan de kinderen (kinderbijbels en
tijdschriften).

• Eind september 2016 staat het
volgende transport gepland en
hiervoor zijn hulpgoederen hard
nodig.

Middels dit schrijven willen wij u vragen om te bidden voor:
 de lange reis, een voorspoedige grensovergang;
 de ontmoeting met de broeders en zusters aldaar;
 onze tolk Inna die kampt met fysieke problemen, maar toch met
ons mee gaat;
 de ontmoeting met de kinderen in de kinderkampen;
 dat als we mogen spreken in diensten wij ook de juiste woorden
spreken;
 onze familie die thuis achterblijft.
Maar wilt u de HEERE ook danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft
en doet. Dank Hem voor de zegen die Hij ons schenkt op dit werk.
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Ons reisschema


di 5 juli - vertrekken naar Debe Wielkje Polen



wo 6 juli - vertrekken naar Malech Belarus



do 7 juli - naar Berezino: bezoek Kinderkamp



za 9 juli - naar Pribor: verblijf Kinderkamp



wo 13 juli - naar Berezino: bezoek Tienerkamp



do 14 juli - terug naar Pribor



za 16 juli - terug naar Berezino



zo 17 juli – kerkdienst Berezino, in de middag naar Malech



di 19 juli - vertrek naar Debe Wielkje Polen



wo 20 juli - terugreis Nederland

Tel: 06 1595 4264
info@kinderhulptsjernobyl.nl

Depot:
Kostverlorenweg 12 , SOEST
RABOBANK
IBAN NUMMER:
NL16 RABO 0379912198

“Dank voor jullie gebeden en gaven en wij
weten dat de HEERE met ons is.” HEERE UW
naam zij geloofd en geprezen!
In Hem verbonden, André en Christine Boele
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