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Geliefde broeders en zusters, vrienden van kinderen van Wit‐Rusland, 
 
Hulp  aan de Oost‐Europa  is  geen  vreemde  zaak  voor  onze  kerk.  In  het  verleden hebben meerdere mensen  zich 

ingezet  voor  het  Evangelie  in  de  voormalige  Sovjet  Unie,  o.a.  onze  voorganger  Cornelis  is  er meerdere malen 

geweest. 

Wat ons betreft‐ in 1995 gingen 6 broeders en zusters naar Wit‐Rusland om kinder‐ en jeugd evangelisatiewerk te 

doen. Onze vertaalster van toen is later mij vrouw geworden‐ Natasha.  

In Nederland worden Wit‐Russische  kinderen  (9  jaar  oud)  voor  7 weken  naar Nederland uitgenodigd om  aan  te 

sterken  in het  kader  van  Tjernobylhulp. Elke 2  jaar  komt  er  zo’n  groep naar  Zwijndrecht. Vanaf  2001  is Natasha 

verbonden aan de werkgroep in Zwijndrecht en ze heeft met +/‐ 145 kinderen contact, zeer warm en levendig.  

In de  eerste  jaren  hebben wij  samen  gewerkt met de  evangelische  gemeentes  in Wit‐Rusland,  hen  gesteund  en 

gesponsord bij het zelf organiseren van jeugdkampen. Zo hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk kinderen die wij 

kenden op die kampen onder  te brengen. De moeilijkheid daarbij  is dat  in Wit‐Rusland bij de kerken  zeer weinig 

geloof en veel voorbehoud voor evangelisatie is. Ze vrezen dat te veel wereldse invloeden in de kerk zouden kunnen 

komen en zo het kampprogramma gevaar zou lopen, dus 10% niet aan eigen kerk verbonden kinderen was en is de 

hoogste norm. 

Er  zijn  in  WR  een  paar  niet  kerk  gebonden  evangelische  jeugdkampen  en  met  één  daarvan  hebben  wij  een 

uitstekend contact. In 2013 hebben wij er ons eerste eigen kamp mogen draaien, unique voor WR, voor de kinderen 

die  zonder Bijbel  zijn opgevoed. 5 maanden  zeer  intensieve voorbereiding en 24 uur voor de  start van het kamp 

stonden wij totaal met lege handen. Cornelis gebeld en zie‐ wonderen bestaan, alles viel op zijn plaats! 28 kinderen 

en 5 volwassenen. Na afloop van het kamp hebben wij de volgende bedankt brief gestuurd aan hen die het kamp 

mogelijk hebben gemaakt: 

Geachte broeders, 

Dankzij jullie geestelijke volwassenheid is het dit jaar gelukt om een Bijbel kamp te organiseren voor 28 kinderen 

uit niet‐gelovige gezinnen uit de B.regio en voor 3 kinderen uit gelovige gezinnen. De Heere Jezus Zelf geeft 

iedereen van ons Zijn wijsheid, Zijn kennis en Zijn wegen. Als wij trots zijn, dan zijn wij trots alleen in Hem, Onze 

gezamenlijke Vader, en aan Jezus Christus geven wij eer en glorie! 

Wij zijn dankbaar dat u een van de weinige in Wit‐Rusland bent die heeft begrepen dat wij die mooie wonderbare 

Evangelie van Jezus Christus niet voor ons eigen hebben gekregen, maar om dat Goede Nieuws door te geven aan 

de wereld die verloren gaat. Om dat zo veel mogelijk individuele mensen en gezinnen in vrede zouden komen met 

de Heere God. Het is nog allemaal genade tijd voor iedereen. 

Dank u wel voor uw steun, hulp en advies! Werk, broeders, praat niet alleen over de Waarheid, maar werk en leef 

in die waarheid. Gods rijke zegen, 17 augustus 2013. 

                                    Nieuwsbrief, 7 december 2014
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Deze brief hebben de broeders in WR gebruikt als openingsthema bij het 15 jarige bestaan van het kamp afgelopen 

zomer.  Alle  voorgangers  uit  de  oblastj  (provincie),  zo  groot  als  Nederland, waren  daar  aanwezig  en  aan  ons  is 

gevraagd aan het eind van de feestdag aan alle aanwezige getuigenis te geven, wat wij met plezier gedaan hebben. 

Aansluitend ging ons kamp van start.  

Wie wat  langer op het  evangelisatieveld mee  loopt weet dat  er  rondom  kinderen  en  evangelisatie  veel  strijd  is, 

zoveel wereldse als geestelijke strijd, en dat er altijd wel een prijs moet worden betaald: soms verlies  je een baan, 

een  huwelijk,  een  partner,  en  sommige  verlies  je  het 

allemaal. Bij ons heeft de broer  in Wit‐Rusland, die de eind 

verantwoording voor  jeugdwerk heeft en de uitgifte van de 

zomerkampen doet‐  elke  zomer  13  stuks, op  een  zaterdag 

zijn  dochter  en  schoonzoon  getrouwd  heeft  en  op  de 

donderdag  daarop  heeft  hij  ze  begraven‐  dodelijk 

verongelukt  op  weg  naar  een  nieuwe  bediening  in  de 

Russische Federatie.  ‘Het kruis  in de asfaltjungle’  staat niet 

alleen in de Amazone maar ook in Wit‐Rusland.  

Ook in 2014 mochten we een zomerkamp houden, dit keer 41 kinderen en 5 volwassenen, een groot feest. Met in dit 

kader te veel om op te noemen‐gezegende gebeurtenissen  (wie op 5 oktober op de zendingsmarkt geweest heeft 

daar getuigenissen van gezien). Ook voor volgend jaar hebben wij een kamp gevraagd. Ons verlangen is dat door kan 

gaan.  

De  laatste  jaren  zien wij dat de orthodoxie  grote  stappen  vooruit maakt. Reden –  zij  spreken met één mond en 

nemen alle gegeven verantwoordelijkheden zeer serieus. Het protestantisme en evangelische kerken verliezen aan 

terrein door zeer grote onderlinge strijd en verdeeldheid.  In  tegenstelling  tot wat  in het Westen maar al  te graag 

verteld wordt  is  er  in Wit‐Rusland  volledige  godsdienstvrijheid.  Politieke  ingevingen  spelen hier  een  grote  rol  in. 

Westerse  zendingsgenootschappen weigeren  de ware  redenen  aan  de  kaak  te  stellen,  veel  uit  vrees  op minder 

financiële inkomsten. Evangelische christenen zouden zich niet bezig moeten c.q. willen houden met aardse politiek 

maar met de hemelse. Het evangelie van Jezus is de beste leidraad daarin, ondersteund met de boeken van Daniel, 

Ezechiël,  de  ‘kleine  profeten’  en  Openbaring  om  te  beginnen.  De  ‘gerechte’  kennis  des  Heere  is  het  beste 

praktijkonderwijs voor Gods kinderen.  

Waar wij wonen, leven en werken in Wit‐Rusland is geen rijkdom. Rondom ons is een heel groot moerasgebied, lage 

verdiensten, bijna geen werk, alles  trekt naar de paar grote steden  (kwart van de bevolking  leeft  in de hoofdstad 

Minsk). Bij ‘onze’ kinderen is gebrek, bij 40% helemaal niets, geen gram meel, geen druppel olie, geen korrel suiker 

aan het eind van de maand. Daarom helpen wij met voedselpakketten‐ ter plaatse gekocht en samengesteld als 80% 

basis producten en 20% luxe dingen, gebracht tussen Oud en Nieuw en kerstavond (in WR is het 6 januari). 

Laatste winter hadden wij eerst 70 en met financiële hulp nog 20, wat 90 pakketten inhield. En nog 15 weeskinderen 

hebben  lekkere  snoep  en  fruit  op  de  Nieuwjaarsdag  gekregen.  Stel  je 

maar eens voor‐ 1  januari,  in een weeshuis en niemand die  je op komt 

zoeken. Wij kennen +/‐150 kinderen en hebben geloof voor dat ze deze 

winter  allemaal  een  kerstpakket  gaan  krijgen.  Daarbij  is  jullie  hulp 

onmisbaar. Elke gift  is welkom, we  leggen alles bij elkaar en geloven dat 

2500 euro die wij nodig hebben voor deze pakketten er komt. 

Gods rijke zegen voor jullie allemaal,  

Bart en Natasha van Teunenbroek‐Iakovitch  


