
Lieve familie en vrienden, 
Van Rusland naar Oekraïne, naar Rus-
land, naar Turkije en weer terug naar 
Rusland. Veel reizen is veel afscheid 
nemen, maar ook steeds weer “hallo” 
zeggen. De laatste paar maanden wa-
ren daar een goed voorbeeld van. Een 
verslag. 

Team Oasis
Onder deze naam hebben we een keer 
per jaar een retreat voor ons hele 
team. We kijken terug op het afgelopen 
jaar en blikken vooruit op het jaar dat 
voor ons ligt. Vorig jaar waren we in 
Oekraïne; dit keer waren we gewoon 
thuis, op ons centrum. Half februari 

Team Oasis in onze gebedsruimte

was iedereen weer terug in Armavir en 
begon onze Team Oasis. Veel teamle-
den waren door een moeilijke tijd heen 
gegaan en het begin van de twee we-
ken was dan ook letterlijk een oase, 
waar we konden bijtanken, van God 
ontvangen en lief en leed met elkaar 
delen. Verder was het een tijd om te 
bidden over het komende jaar: wat zijn 
onze plannen? Wat wil God? Is er een 

onderdeel van de visie (gebed/aanbid-
ding, genezing, zending en “simple 
churches”) waar we specifiek mee be-
zig willen zijn? Ieder teamlid had aan 
het eind van de twee weken een idee 
van hij of zij wilde doen in 2013. Voor 
mij persoonlijk ligt de nadruk meer op 
zending en simple churches. 

Pasen
Afgelopen weekend hebben we Pasen 
gevierd in Rusland volgens de Ortho-
doxe kalender. We hebben een film 
over het leven van Jezus laten zien 
aan onze gasten en gebeden voor 
iedereen die genezing of bemoediging 
nodig had. 

Oekraïne
In maart was de helft van ons team te-
rug in Oekraïne op de plaats waar we 
vorig jaar onze Team Oasis hebben 
gehouden. Dit keer waren we overge-
komen voor een conferentie over 
“simple churches”. We hebben goed 
contact met Peter Farmer, een Engels-
man die trainingen verzorgt over kerk-
zijn op een eenvoudige manier. Vorig 
jaar september was hij bij ons in Arma-
vir en dit keer hebben we samen met 
hem de conferentie verzorgd voor 
mensen in Oekraïne. Vooraf aan de 
conferentie hebben we drie dagen lang 
coaching gehad van Peter Farmer. Het 
waren bijzonder waardevolle dagen, 
waarin we als team gekeken hebben 
naar wat we doen, hoe we dat doen en 
wat we beter kunnen doen. Voor me-
zelf kan ik zeggen, dat ik nieuwe moti-



vatie heb ontvangen in de dingen die ik 
doe en terug in Rusland ben ik met 
nieuwe energie aan de slag gegaan.

Russische les in Turkije
De afgelopen twee weken waren we 
met onze buitenlandse teamleden in 
Turkije om hen Russisch te leren. 
‘Waarom in Turkije?’, zul je terecht 
denken. Vaak zijn we zo druk in Rus-
land, dat er geen tijd overblijft om in-
tensief Russisch te onderwijzen. We 
hadden de mogelijkheid om een huis in 
Turkije te gebruiken en die kans heb-
ben we met beide handen aangegre-
pen. In de ochtend gaven we drie uur 
les (Paula en ik allebei anderhalf uur) 
en de rest van de dag maakten de stu-
denten hun huiswerk en bereidden wij 
de lessen voor de volgende dag voor. 
Een leuke bijkomstigheid is dat ons 
huis niet ver van het strand vandaan 
lag en dat het prachtig weer was. Iede-
re dag konden we dan ook van het 
strand en de zee genieten. Vrijdag 3 
mei waren we weer terug in Rusland.

Paula en ik geven Russische les :-)

Cheryomushki
Dit moeilijke woord is de naam van de 
wijk waar ik met een klein team een 
paar keer per week naartoe ga om te 
bidden. We zijn ook op zoek naar sleu-
telfiguren in de wijk die geïnteresseerd 

Peter Farmer en Igor die hem vertaalt. Het was koud!

zijn in God en die de Bijbel willen le-
zen. Op hun beurt kunnen zij dan weer 
aan anderen vertellen wat ze in de Bij-
bel gelezen hebben. We blijven bidden 
voor de wijk en de mensen die er wo-
nen, maar we bidden nu ook gericht 
dat we mensen zullen vinden met wie 
we een groepje kunnen starten. 

House of Mercy
De bouw van ons nieuwe huis vordert 
gestaag. Op dit moment zijn we de kel-
der aan het bouwen en we vertrouwen 
erop dat God zal voorzien voor de vol-
gende fase van de bouw. Hoe eerder 
het huis gebouwd is, hoe sneller we 
mensen op kunnen vangen die nu op 
straat of in krotten wonen. 

Dank- en gebedspunten:
•Dank God voor de reizen naar Tur-

kije en naar Oekraïne en voor alles 
wat we van God mochten ontvan-
gen. 

•Bid voor Cheryomushki en voor on-
ze teamleden die Russisch leren.

Hartelijke groet van Ariana
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