Nieuwsbrief 2, 1 juni 2015

Geliefde broeders en partners,
Wit‐Rusland is in snel tempo aan het veranderen. Van buiten is alles hetzelfde, het land is te klein
tussen de EU en de Russische Federatie. Wie voor de devaluatie van december vorig jaar 10 miljoen
verdiende (nu zo’n 13‐14 miljoen zou moeten hebben, +/‐ 1000 dollar), echter nu 4,5 mln op papier
heeft, en maar 2 mln (=/‐ 130 US dollar) in handen krijgt. Dit werkt door in alle lagen en bij de armste
het meest.
Ons kamp gaat door ‐door heel veel geestelijke strijd. De onderlinge strijd tussen de nominaties als
binnen de eigen groepen is niet meer bij te houden. Iedereen noemt zich voorganger, pastor of apostel
en sticht zijn eigen koningrijkje. Het kerkvolk is murm of idolaat en Jesus is nergens meer welkom.
Onze kinderen zijn vol enthousiasme, russische faceboek en email gaat de hele dag, van zenuwachtig tot
nerveus, ongeduldig. De grotere kinderen moeten nu keuzes maken voor de verdere studies, vaak, bij
ons altijd, buiten de eigen vertrouwde ongeving van school, vrienden en dorp waar ze de eerste 15‐17
jaar van hun leven hebben doorgebracht en geleefd. Ook daarin hebben ze alle vertrouwen in Natasha
en vragen haar het hemd van het lijf wat ze het beste kunnen doen.
Met papierwerk zijn wij heel druk geweest. Het is hier vadaag 2de Pinskterdag en wij zijn ruim 50 dagen
hier. Sinds we uit Holland vertrokken staat de teller 6300 km verder en we proberen in een reis zoveel
als mogelijk is te combineren.
Helpers en staf voor het kamp lijkt te gaan lukken als iedereen komt die zich heeft opgegeven. Tot nu
toe hebben zich 50 plus kinderen zich aangemeld, en dat zal niet heel veel meer worden. De inflatie is
hier heftig, zo 3% per maand, en de rente is 49%. 1 miljoen is nog iets als 63 euro. Het kamp gaat van
zondag 14 juni +/‐16.00 tot zaterdag 20 juni +/‐20.00. Het wordt hier dan ’s nachts nauwelijks donker,
dus is belangrijk wat het weer gaat doen. Het thema blijft hetzelfde “Jesus als Vriend in jouw leven!’
Bidt ervoor en help ons dat het ook financieel allemaal gaat lukken!
God’s rijke zegen,
Bart en Natasha
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