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Anatol heeft weer goed gezorgd deze winter voor de
armste mensen. Voedselpakketten voor- en na Nieuwjaar.
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Ziekenbezoeken aan vrouwen werden pastorale bezoeken. De vrouwen namen Jezus
aan als hun Verlosser en willen zich laten dopen. Onder: (links) Liuda, die Maria zonder
benen jarenlang verzorgde, heeft kanker. Verderop meer over haar.

De moeder van zijn leermeester psychologie op de universiteit bezocht hij ook met
boodschappen en pampers. Daar ontmoette hij zijn docente en raakte met haar en
haar moeder aan de praat. Beiden gaven zich over aan Jezus. Anatol juichte dat hij
haar nu mocht onderwijzen en Jezus kon evangeliseren. Ze wilden graag een bijbel.

Deze jonge man is vanaf zijn
geboorte verlamd en kreeg ook
een pakket. Het matras waarop
hij ligt is finaal vergaan door de
urine. Anatol gaat pampers en
een nieuw matras voor hem
kopen.
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Ouder
worden
valt niet
mee.
Wat een
moeiten.
Anatol jubelde ook over het feit dat de man van Pasha na 10 jaar is ontslagen
uit de gevangenis en Jezus heeft aangenomen.
De man hiernaast is een politie
collega. Hij en zijn vrouw zijn tot
verandering gekomen en willen
Jezus volgen. Ze hebben nu vier
kinderen. Hun baby werd door
Anatol opgedragen.

Dit gezinnetje kreeg dubbel rust.
Man / vrouw en 4 kinderen. De man
terroriseerde het gezin. Hij sloeg
zijn vrouw en kinderen. Zijn vrouw
raakte nogmaals in verwachting. Dat
wilde hij beslist niet. Hij wilde een
abortus ook omdat ze zo arm zijn.
Een paar maanden geleden vroeg Anatol
voor hen mee te bidden. Onderwijl
bezocht hij het gezin regelmatig,
evangeliseerde en bracht boodschappen.
Hij drukte hen op het hart en wees hen
aan vanuit de bijbel dat abortus niet
mocht.
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Molovata. Begin januari 2020. De
vrouw wilde met de kinderen naar de
kerk. Hij wilde niets, alleen abortus.
Ze zijn zo arm, niet genoeg eten,
schoenen en kleren. Anatol hielp ze
met de eerste levensbehoeften maar
God deed meer. Dat kon Anatol niet.
Hij maakte het hart van de agressieve gewelddadige man ontvankelijk voor het
Evangelie. Het is een groot wonder dat op 19 januari de man tot verandering
kwam. Wij verwachtten er eerst niet veel van. Het leek onmogelijk. Maar
boven verwachting… Zie je hoe sterk Jezus is. Hij redt een compleet gezin en
dat zonder een abortus.
Anatol zegt dat er steeds meer mensen tot verandering komen en Jezus willen
volgen. Hij heeft het druk met de nazorg. Al deze mensen ondersteunt hij met
de eerste levensbehoeften.
Liuda ging naar huis omdat ze uitbehandeld was van kanker. Ze wilde gedoopt
worden omdat ze Jezus als haar redder had aangenomen. Foto links. Daarna
ontving ze wijn en brood in het Avondmaal. Pastor Slavik en diaken Grigori
waren de ambtsdragers. Een orchidee als cadeau.
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Vanwege de heftige tegenwerking om door te gaan met de Baptistenkerk in het huis
van Oleg en Mariana besloot Anatol een gebouw te huren om kerkdiensten te
houden. Vooral Mariana en ook Oleg zijn er blij mee. Maar aankopen van een stuk
land met daarop een kerkje blijft hun grote wens. Ze gaan door. Telkens wil iemand
een stuk land verkopen maar gaat het op het laatste moment niet door. Maar zij en
wij worden er niet door ontmoedigd. Integendeel. Door het onmogelijke heen
ontvang je de mooiste zegeningen van God. Zo staan wij er in. In 100% vertrouwen
verder bouwen. De groei van de gemeente wordt zichtbaar. Zie de foto’s onder, in
het gehuurde pand. Bidden jullie mee?

Anatol bezocht ook de ouders, Stefan en de beperkte Dimitru weer met pampers
en boodschappen.

Anatol komt naar Nederland. Ik heb in overleg met Anatol en Bart de vliegreis
geboekt voor 17 juni t/m 22 juni 2020.
Alina komt met haar vader mee.
Wij hebben haar ook uitgenodigd. Ze is 14 jaar.
Ze kunnen bij Bart en Mir logeren.
Nu we de data weten gaan we organiseren.
Voorop staat een ontmoeting met de sponsors waar we allemaal veel waarde aan
hechten. Ruim van tevoren informeren we jullie.
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