Overig nieuws:

Van het Bestuur
Op 5 juli vertrokken wij op onze reis naar Wit Rusland. Wij hebben de mensen die we
al jaren ondersteunen, bezocht en het werk bekeken. Wij zijn in de kinderkampen
geweest en we mochten meewerken aan het kinderwerk. We zijn getuigen geweest
van de liefde voor de kinderen, in het bijzonder om de ongelovige te bereiken met
het evangelie. Nu 2 maanden later staat er op 17 september weer een nieuw
transport voor de deur. Ook dat gaat door.

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

Middels dit schrijven willen wij u vragen om te danken voor:

de voorspoedige reis;

de vele kinderen die tijdens de kinderkampen het evangelie mochten
horen en dat zij hun leven overgeven aan onze Heere Jezus;

dat wij dienstbaar mochten zijn en vrij konden getuigen van ons geloof.
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.
“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

SEPTEMBER 2016
Stichting Kinderhulp Tsjernobyl
Patriciërslaan 64
AMERSFOORT

Vakantiebijbelclub- Berezino

Tel: 06 1595 4264
info@kinderhulptsjernobyl.nl

Dinsdagochtend vroeg vertrokken wij via een tussenstop in Polen naar Wit-Rusland.
De volgende dag kwamen wij in Kobrin aan en hebben wij (kinder)bijbels en
tijdschriften voor kinderevangelisatie gekocht. Met onze tolk Inna reisden we daarna
door naar Berezino om deel te nemen aan de vakantiebijbelclub van pastor Nikolai
Shpak.

Depot:
Kostverlorenweg 12 , SOEST

Daar kwamen kinderen een week lang, iedere dag van 9 uur ’s ochtend tot 4 uur
’s middags samen in de kerk. Deze kinderen werden in de weken daarvoor
uitgenodigd. De verwachting was dat er 55 kinderen per dag zouden komen.
Kort voor onze aankomt ontvingen wij een bericht van Nikolai’s zoon Aleks:
“Nikolai heeft een probleem, maar het is wel een ‘goed probleem’. In plaats van de
55 verwachte kinderen, kwamen er de eerste dag al 141, de andere dag 130 en we
verwachten elke dag meer dan 100 kinderen. Willen jullie voor de medewerkers
bidden dat alles goed zal verlopen?”
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Het probleem was dat er onvoldoende eten was om de kinderen, die veelal uit een
arme thuissituatie komen, te geven. Wij mochten daar namens de stichting in voorzien.
Het motto van Nikolai is namelijk dat als je de kinderen voedt met eten, je hen ook kunt
bereiken met het geestelijk voedsel. Het thema van deze week was ‘Vertrouwen zoals
Paulus’. Door middel van toneel, liederen en het elke dag leren van een Bijbeltekst
wordt hier het evangelie uitgedeeld.
In dit kamp legden wij het evangelie uit aan de hand van kleuren
die terugkwamen in een armband met kralen die we met de
kinderen maakten. De kleuren van de kralen zijn geel (goud),
zwart, rood, wit en groen en staan voor de volmaakte wereld van het paradijs toen er nog geen
zonde was, de zondeval van de mens, het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle
ongerechtigheid, het gereinigde witte hart en de groei in geloof.

Kinderkamp - Pribor

Het tweede kinderkamp dat wij bezochten was het
kamp in Pribor bij Pavel Brodov. Hier waren kinderen
uitgenodigd die allemaal wees zijn. Met de kinderen
maakten wij 3-D kaarten en met sommigen ook de
armbandjes. Ook hier werd door middel van toneel,
film, zang en woord het evangelie van redding
verkondigd. Aan het eind van de week deelden we
kinderbijbels en bijbellesboekje uit, geschreven door
Piet Compaan en vertaald door onze tolk Inna. Het boekje bevat een bijbels verhaal, waar ook vragen bijstaan voor de
kinderen. Voor deze groep kinderen heeft de stichting de kosten van het verblijf, mede met uw hulp, gesponsord.

Tienertentenkamp - Berezino
Terug in Berezino bezochten wij het tentenkamp voor grotendeels ongelovige tieners langs de rivier. Hiervoor heeft de
stichting aan begin van het jaar met uw giften tenten geschonken. De nacht voor onze komst woedde er een vreselijke
storm over dit gebied, het kamp is wonderlijk bewaard gebleven. De eerste 4 dagen was het kamp voor tieners, met als
thema ‘Vrijheid’ en in het weekend kwamen jong volwassenen die met het thema ‘Discipelschap’ aan de slag gingen. Wij
legden aan deze jongeren uit dat je eerst de Heere Jezus moet aanvaarden als je Redder alvorens je Zijn discipel kan zijn.
Tevens mochten wij getuigen van wie de Heere Jezus voor ons persoonlijk is.
Van deze week is een kort filmpje op youtube te vinden
(plak de link in je browser): https://youtu.be/7YLSborgHp4

Veel broeders en zusters, jong en oud uit de
gemeente hielpen mee bij deze kampen. Wij willen
u in het bijzonder iets vertellen over de dochter en
schoonzoon van Nikolai, Olga en Sasha. Sommigen
van u weten misschien nog dat wij jaren geleden
een actie hebben gehouden voor Olga. Zij had
gezwellen in haar hoofd. Met een operatie hebben
de artsen de gezwellen weg kunnen halen, maar
daarbij is Olga aan één oor doof geworden en met één oog ziet zij bijna niets. De gezwellen groeien weer aan en zij heeft
medicijnen nodig om de groei van de gezwellen te onderdrukken. Nu is het zo dat de kosten van de medicijnen die zij
nodig heeft, 70% van het maandsalaris is wat haar man verdient. Deze lieve zuster doet ondanks haar ziekte ontzettend
veel werk voor het kinderwerk in de gemeente en zorgt ondertussen voor haar man en vier kinderen. Sascha, haar man,
heeft 3 weken onbetaald verlof genomen om haar tijdens de kinderkampen te helpen. Wij willen Olga Shpak financieel
steunen om deze medicijnen te kunnen kopen.

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

OF SPONSOR ZOMERKAMP 2017 D.V.
Maak dan uw gift over op ons
rekeningnummer NL16 RABO 0379912198
o.v.v. ZOMERKAMPEN 2017.

Er valt nog zo veel meer te vertellen dan deze nieuwsbrief. Wilt u meer weten, bel ons gerust of schiet ons aan. Wij willen
jullie graag over dit geweldig werk wat we met vele vrijwilligers mogen doen, vertellen.
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