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Anatol gaat door, ondanks Corona.
Omdat Moldova een totale lockdown heeft kan Anatol niet naar
Nederland komen. Maar met een mondkapje op doet hij nog veel.
Maar eerst de nieuwe aanwinst. Op 9 augustus 2020 ontvingen ze
uit Gods hand een jongetje, Abiël. 1 Sam. 14:51 de naam betekent
Mijn Vader is God. Abiël was de vader van Kis, de opa van Saul.

Anatol bezocht een moeder en haar kinderen die verblijven
in het quarantaine opvanghuis en vader met dochter
hebben corona en opgenomen in het ziekenhuis.

Deze man moet naar het ziekenhuis. Ze gaan 10 cm uit zijn
been halen.
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Doordat Anatol niet kan komen stuurden we een pakket op wat ze al ontvingen.

Links het pakket, rechts moeder Rodika met haar zoontje Nicolai. Omdat ze arm
zijn en al vier kinderen hadden wilde de vader een abortus. Hun relatie was slecht
en vader sloeg zijn vrouw en kinderen. Anatol hoorde dat en legde ze uit vanuit de
Bijbel dat een abortus niet kon en als ze Jezus ontvingen zou Hij zorgen voor de
eerste levensbehoeften. Ze gingen akkoord en geloofden de Bijbel. Rodika en de
kinderen gingen naar Anatol in de kerk en na een poosje veranderde vader ook.
Rodika houdt het groene jasje vast dat mevr. Bouw voor Nicolai gebreid heeft.
Vanwege de enorme droogte
en zeer hoge temperaturen
op 17 augustus had men in
Romanovca geen water meer.
De waterputten stonden
droog. Gelukkig kwam men
met een tankwagen waar
water gehaald kon worden.
Dat kunnen wij ons toch niet
voorstellen?
Dimitru die nu zes jaar oud is wordt op ons verzoek door Anatol niet vergeten. Zijn
ouders krijgen regelmatig eten. Wij sponsoren als VHM dit gezinnetje. De armoede
is zwaar.
Onder: Kerkdienst in de open lucht.
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Anatol kreeg van zijn familie in Amerika via de kerken een bedrag van 10.000 euro
om een stuk grond aan te kopen om een kerkje op te bouwen in Molovata aan de
oostgrens van Moldova. Wanneer je eigenaar wordt van een stuk grond moet je
eerst een metalen hek neerzetten. Dat bewijst dat er een eigenaar is en bewaakt
tegen onbevoegden binnen de omheining die er niets te zoeken hebben. Het is een
prachtig plekje aan de rivier de Nistru. (Dnjestr) Vlakbij het huis van Oleg en
Mariana die een voorlopig kerkje aan huis gemaakt hebben.

Anatol heeft nog geen plan of een tekening voor het kerkje. Zodra dat
beschikbaar is zal ik het jullie laten zien. Dan weten we waar we voor kunnen
sparen om het kerkje mee te realiseren. Nu in de Coronatijd ligt bijna alles stil.
We kunnen wel bidden of God zelf garant wil staan voor Zijn eigen werk.
Trouwens, Hij is zelf verantwoordelijk.

Op 23 augustus is baby Nicolai in het kerkje in huis bij Oleg en Mariana opgedragen.
Een cadeau hoort erbij: een huisbijbel en pampers. Sponsors, wat is dit toch een
wonder. Van een gewelddadige vader naar een liefdevolle vader. Daar mochten wij
aan meewerken omdat Anatol zei dat Jezus garant zou staan voor het gezinnetje.
Wat Hij ook doet middels Zijn dienaar Anatol. Telkens kan Anatol genoeg geld
pinnen om zijn prachtige missionaire werk te blijven doen.
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Ook dit jaar weer. De zonnebloemen
zijn verdroogd vanwege de hitte.
Weer geen oogst. Ondanks de
misoogst viert hij elk jaar Seceris,
dankdag voor gewas en arbeid.
Sărbătoarea Mulţumirii betekent
Feest van dankzegging.
Ziua Recunoştinţei betekent: Dag van dankzegging. (gehouden op 14 sept. 2020)
Dat geldt speciaal voor het gezinnetje van Anatol met hun gezonde baby Abiël.

Op de rechtse banner staat: Cinsteste pe domnul cu averile tale si cu cele dintai roade din
tot venitul tau. Eer de Heer met uw bezit en met de eerste vruchten van heel je opbrengst.
(spreuken 3:9)
Op de linker banner staat: Cand vei manca si te vei satura sa binecuvanteze pe domnul
Dumnezeul tau pentru tara cea bune pe care ti- a dat-o. Als je gegeten hebt en verzadigd
bent, loof dan de Heer uw God die u dit goede land gegeven heeft. (Deut.8:10)
Dit staat in Moldova in schril contrast met de werkelijkheid. Maar toch, ze geven God de
eer. Ze zijn zo dankbaar dat Jezus voor hen zorgt zelfs via onbekende mensen uit Holland.
Dit is Mattheüs 25 vers 40 En de Koning zal zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor
één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.'

Anatol vroeg mij of hij er een feest van mocht maken door fruit te kopen en uit te delen aan
de armste mensen. Het werd een feest. Enkele foto’s.
Rechts onder: de oude dominee Grigori. 96 jaar. Hij kan alleen nog hardop bidden en
zegenen. Toen wij hem 2 jaar geleden opzochten bad en zegende hij ook ons in hetzelfde
kamertje. Hij en wij wisten toen niet dat Jannie op dat moment ernstig ziek was en zijn
gebed en zegening zo bijzonder nodig hadden. Onvergetelijk.
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Links: Slavik, de hulppastor bij de
krom gegroeide Vera.
Ook de halfzijdig verlamde buurvrouw
van de kerk Masha krijgt een mand
fruit. Samen met Jannie heeft ze hier
op het veld naast de kerk nog zitten
haken toen het nog ging, voor haar
verlamming.
SPONSORS: mooi toch dat jullie met Gods hulp dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Over dankdag gesproken: De twee teksten die Anatol op de banners naast zich heeft
staan, gelden ook voor ons.
Eer de Heer met uw bezit en met de eerste vruchten van heel je opbrengst.
(spreuken 3:9)
Als je gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heer uw God die u dit goede land
gegeven heeft. (Deut.8:10)
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