Nieuwsbrief 2, 3 mei 2017
Beste broeders en zusters, vrienden van Wit‐Rusland,
Kort overzicht van onze laatste reis naar Wit‐Rusland ‐ 22 maart tot 20 april jl.
29 dagen uit en thuis, 8300 km, 40 voedselpakketten extra, oftewel 80 grote supermarkttassen
doorgegeven. Heel veel hand en spandiensten aan jongeren, ook de zwakkere, zieke, weduwen en wezen.
Op alle terreinen, kleinere en grotere doorbraken en positieve ontwikkelingen.
Zoals het in de dienst van afgelopen zondag klonk ‐ niet als Emmausgangers blijven lopen en de Heere
niet erkenen, maar in vertrouwen in Hem je netten eens over de andere zijde uit te werpen.
En eigenlijk zou een ieder die Jezus liefheeft en Zijn evangelie doen wil letterlijk en practisch zijn netten
over de andere zijde moeten uitwerpen en op de Heere Jezus vertrouwende welke overvloed op hem
afkomt, zelfs al denkt hij voor zichzelf dat hij een goede visser is en goed boert.
In de voedselpakketten hebben wij de liefde van Jezus willen doorgeven in de vorm van eten en
drinken. In de totaal hebben wij sinds februari 140 pakketten (280 volle tassen) door mogen geven: alle op
naam bestelde en de rest waar nood is. Mooie ontwikkeling is dat nu broeders en zusters, onderwijzers en
kennissen ons nu wijzen op mensen en gezinnen waar echt ellende is waar door de ziekte en/of
werkenloosheid echt niets meer is dat de water uit de kraan en de kleren aan hun lijf. En helaas, waar wij
wonen en werken, bestaat dat in overvloed. De trek naar de grote stad bij ons gaat net zo snel als het
smelten van de poolkap, waar ook de steden zijn over de opnamecapaciteiten en verzadigingspunt heen.
En wie achterbijft zijn hen die absoluut geen kant op kunnen.
Van de laatste groep kinderen die in Zwijndrecht zijn geweest leeft maar enkele kinderen of zijn en haar
gezin in enige toestand die wij in Holland als normaal zou beschouwen zelfs met bijstand of uitkering, maar
meeste niet. Wie mag twijfelen – iedereen die in de afgelopen 25 jaar iets voor de kinderen van Wit‐
Rusland heeft gedaan mag en in dit geval moet weten dat hij/zij iets goeds en zinvols heeft gedaan in de
geest van evangelie, ‐als wij afgaan op de persoonlijke getuigenissen, zeker de laatste afgelopen jaar van
jongeren die nu 20 jaar en ouder zijn.
Wij willen ieder dan ook bedanken en bemoedigen met de woorden – ga door, Jezus zei ‘laat de
kinderen tot Mij komen en verhinderen niet’. En wij proberen dat namens jullie in Wit‐Rusland uit te
dragen.
Eind mei hopen wij terug te gaan naar WR, dan willen wij uitzoeken over links of over rechts dat wij een
zomerkamp kunnen houden, wat dan zou plaats vinden in de laatste volle week van augustus. Wij strekken
ons uit dat wij volgend jaar een kamp kunnen organiseren op ons eigen kampterrein, ook daarin zijn er
positieve ontwikkelingen. Bidden en afwachten.
Gods rijke zegen,
Bart en Natasha
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