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Het werk gaat door. Anatol wordt steeds meer gevraagd voor
hulp en ondersteuning op alle terreinen van het leven. Ze weten
hem te vinden.
Hij had het druk met vier begrafenissen. De bezoeken vooraf en
de nazorg aan de nabestaanden wat veel tijd kost. Ook de
boodschappen die hij telkens meeneemt moeten gekocht worden.
Daarnaast de periodieke bezoeken aan de armen en ouderen.

Deze man is ernstig
ziek. Vasile de
schoonvader van
Grigori die wij kenden.

Anatol verzorgde
de begrafenis.

Ook Maria zonder benen overleed.
Anatol hielp mee de grafkuil te
graven. Dit gaat nog dieper dan
elkaar de voeten wassen. Tijdens ons
laatste bezoek in sept 2018
bezochten wij haar nog. Ze wilde zo
graag naar Jezus. Jannie bad nog met
haar waar ze zo dankbaar voor was.
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Weer werd hij door ouders van een 19 jarig meisje gevraagd de begrafenis te
leiden. Ze was met haar vriend in de auto in het water gereden. De vriend kon haar
niet meer redden. Anatol vond het heel zwaar.

Ook werd hij gevraagd een collega van de politie te begraven die kanker had. De
begrafenissen volgden elkaar in korte tijd op. Jannie en ik adviseerden hem om nu
even rust te nemen omdat het hem oververmoeid had gemaakt. Dat deed hij ook.
Eind augustus zorgde hij weer voor schoolspullen voor de allerarmste kinderen. Hij
had de burgemeester gevraagd en die noemde 11 arme families met kinderen.

Hij vroeg of hij
ook voor zijn
kinderen een
rugtas mocht
kopen. Wat
waren ze blij.
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Op 10 september verscheen Johan uit Dordrecht bij Anatol. Hij woont voor zijn
werk ook in Israël en moest een aanhangwagen met spullen via adressen in Polen en
Duitsland naar Nederland brengen. Hij is lid van de evangelische gemeente Jozua en
zocht contact met Anatol. Hij bleef een paar dagen bij Anatol logeren. Anatol
noemde hem een fantastische christen. Via Anatols telefoon heb ik Johan ook
gesproken. Hij had een sjofar bij zich en Anatol had een idee. Ze gingen naar de
regeringsgebouwen in Chişinău en bliezen op de sjofar. Bewakers kwamen vragen wat
ze aan het doen waren. Anatol legde uit dat ze door op de sjofar te blazen de
regering van Moldova opmerkzaam wilden maken om Jezus Christus te erkennen als
hun Heer en redder. Ook baden ze voor de orthodoxe kerk voor bekering en
erkenning van Jezus Christus als hun zaligmaker.

Op 15 september hield Anatol weer dankdag. Mensen namen weer fruit mee voor de
armen. Hij had ook ander fruit nodig wat VHM beschikbaar stelde. Na de dienst
werd het weer uitgedeeld. De kinderen kregen watermeloen en bananen.

Anatol hield dankdag in zijn drie kerkjes. Eerst Petrovca. Rechtse foto Romanovca
en onder in Molovata.

Nieuwsbrief van Vereniging Hulp Moldavië

4

Bij Dimitru en Stefan in Molovata.

Kerkzaaltje Molovata

Tussendoor had hij nog een bespreking met de hoogste baas van
het district waar de kerk van Petrovca gevestigd is. Die gaf hij
een Bijbel en had een heel goed gesprek met hem. Ook Emanuela
belandde een paar dagen in het ziekenhuis met maagproblemen.
Hier wordt Anatol gezegend door de oude pastor
Grigori, zijn leermeester. (95 jr). Daar hechtten
beiden veel waarde aan.
De laatste ontwikkelingen.
Anatol had vorige week moeten tekenen voor de aankoop
van een stuk land in Molovata om een kerk op te bouwen.
Er was een verkoper van een stuk land maar die is enorm
onder druk gezet door de priesters van de Orthodoxe kerk. De verkoper haakte af.
Anatol moet wel een enorm groot geloof hebben om midden in het domein van zijn
tegenstanders een Baptistenkerk te bouwen. Doen jullie met ons mee in sterke gebeden
tegen de machten en wereldbeheersers van de duisternis? (Ef.6:12)
Nu heeft hij weer een verkoper gevonden en zou vorige week het contract getekend
worden. Is nog steeds niet gebeurd. Het stuk land kost 10.000 euro en krijgt hij van zijn
familie en kerken in Amerika.
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