Overig nieuws:

Van het Bestuur
2016 was een gezegend jaar en wij zien uit naar wat de HEERE ons
gaat geven in 2017.

• Maart 2017 staat het volgende
transport gepland hiervoor zijn
hulpgoederen en financiële
middelen hard nodig.

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, waaronder de tenten voor
Berezino! Zie kort filmpje op youtube (plak de link in je browser):
https://youtu.be/7YLSborgHp4




het kunnen verzorgen van en het veilig aankomen van 2 transporten;
alle giften die we mochten ontvangen in inzet en geld.
Bericht voor degenen die de
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nieuwsbrief NIET digitaal ontvangen:

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

Om kosten te besparen gaan wij

Wij wensen u allen gezegende feestdagen en een
gezegend en gezond 2017 toe.

Mail ons uw e-mailadres indien wij die

In Hem verbonden,
André en Christine Boele

vanaf 2017 de nieuwsbrief alleen nog
digitaal aanbieden.
nog niet hebben. Indien u geen email adres heeft maar de nieuwsbrief
toch wilt ontvangen laat het ons
weten.

Half oktober is in Mogilev de gaarkeuken weer van start gegaan, waar 60 mensen
per dag een warme maaltijd kunnen halen. Deze mensen bedanken u voor uw hulp!
In september werden we opgeschrikt door het bericht dat Pavel Brodov getroffen
was door een beroerte. Tot 24 november heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Begin
december kregen we bericht dat Pavel zodanig hersteld was dat hij zijn werk weer
opgepakt heeft. De artsen stonden er versteld van hoe snel hij weer functioneerde.
In de vorige nieuwsbrief hebben we een actie
gehouden voor Olga Shpak, die heel veel werk verzet
in de kinderkampen in Berezino. Zij heeft gezwellen in
haar hoofd en de prijs van medicijnen is voor haar
gezin niet te betalen. Namens u is er geld aan haar
overhandigd, zodat zij medicijnen kan kopen. Van
Sascha ontvingen het volgende bericht:

Olga, Sascha en de kinderen

“Hoi Andre en Christine. Dank je wel dat jullie aan ons en onze
familie denken. Wij willen graag de mensen die bijgedragen
hebben aan Olga haar behandeling bedanken. Deze hulp is
echt nodig. Door middel van deze bijdrage kan zij de
behandelingen, die ze zo nodig heeft ondergaan. Dank u
voor uw goede hart. Moge God u belonen voor al het goede
dat u doet voor ons.”
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