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Spreuken 19 : 17 Wie zich over de arme
Ontferm t, leent de HERE; Hij zal hem zijn
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weldaad vergelden.
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Zwijndrecht 20-10-2020
Beste vrienden,
Bij deze alweer de laatste officiële nieuwsbrief van dit jaar. De tijd gaat snel, gebruikt hem
wel, is een oud spreekwoord. Bart en Natasha hebben hun tijd zeker “wel” gebruikt! Na een
adempauze in de zomer in NL zijn ze half augustus weer terug gegaan naar Wit-Rusland.
Omdat het uitdelen van de voedselpakketten vertraging op had gelopen i.v.m. de
coronacrisis, zijn Bart en Natasha daar bij aankomst als eerste mee begonnen. De
coronacrisis was ook in Wit-Rusland nog niet voorbij, maar ook daar was er in de
zomermaanden meer bewegingsvrijheid. Daar hebben ze dan ook gretig gebruik van
gemaakt. De inkopen zijn gedaan bij de plaatselijke supermarkt en er zijn weer heel wat
kilometers gereden om alle pakketten aan huis te
bezorgen. De dankbaarheid van ouders en kinderen
was weer groot! Op vele fronten zijn de gezinnen blij
om Bart en Natasha weer te zien. En gevoel gekend
en gezien te worden is waarschijnlijk het meest
kostbare met daarbij natuurlijk weer een gevulde
voorraadkast! Daarbij komt ook het luisterend oor, dat
is zo belangrijk in een land waar je vaak maar gewoon
door moet gaan om te overleven. Hartelijk bedankt
voor uw bijdrage voor de voedselpakketten!!
Wat de coronacrisis betreft zijn de meeste maatregelen in Wit-Rusland op vrijwillige basis. Scholen en hoge scholen zijn
gewoon open en ook voor kerkbezoek is er geen beperking. Mensen met ziekteverschijnselen worden getest met de
daarbij behorende quarantainetijd totdat de uitslag bekend is.
De verbouwing aan Godshuis in Krynica gaat ook in een rap tempo door. Echt een zegen! Het elektra-netwerk is
onlangs goed gekeurd. Dat is een grote reden voor dankbaarheid. Zolang Bart en Natasha al bezig zijn in het huis zijn ze
ook al bezig met het elektra-netwerk. Dit moet uiteraard aan allerlei voorwaarden voldoen. Dit is goed, maar voordat
het echt duidelijk was waar het precies aan moest voldoen zijn Bart en Natasha veelvuldig van het spreekwoordelijke
“kastje naar de muur” gestuurd. Maar het is nu voor elkaar. Echt heel erg fijn! Verder is de badkamervloer betegeld, alle
vloerplanken zijn er uit gehaald, behandeld en weer terug geplaatst, tussenmuren zijn opgetrokken en geschilderd, enz.
enz. echt geweldig! Drie broeders uit de plaatselijke kerk hebben echt heel veel werk verricht, we zijn hen heel erg
dankbaar!

En ook jullie zijn we dankbaar voor de giften die gegeven zijn voor dit werk. En zo aan het einde van het jaar willen we
jullie van harte vragen om een eindejaarsgift. Zoals jullie zien wordt er heel hard gewerkt en gaat het werk in het huis
steeds meer richting de afronding. Ook hiervoor zijn wij afhankelijk van jullie, onze trouwe vrienden! Alvast heel hartelijk
bedankt!
Hartelijke groet en Gods zegen,
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