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„De genade en vrede zij u vermenigvul-

digd door de kennis  

Gods en van Jezus, onze Heere”  

(2 Petrus 1:2) 

 

Geliefde broeders en zusters in de Heere, 

wij groeten jullie in de liefde van onze Heere 

Jezus Christus! 

 

Onze gemeente telt zoals voorheen vijf le-

den. De ongelovigen willen niet naar de sa-

menkomsten komen. Onlangs nodigde ik 

een oude vrouw uit, haar man is kortgele-

den gestorven. Maar ze zei: „Hoe kan ik 

nou komen? De mensen zullen zeggen dat 

ik mijn man heb begraven en dat ik gek ge-

worden ben” En zo zijn de inwoners bang 

voor elkaar en komen niet. Dat is verdrietig 

maar het is zo. 

 

’s Winters werden we twee keer bezocht 

door broeders die kwamen om te evangeli-

seren. De eerste reis hadden ze zo ge-

pland, dat ze aankwamen op het moment 

dat wij vertrokken naar de conferentie voor 

echtparen. We reden met de auto van de 

broeders naar deze conferentie met 

G.Jefremov en W Baloejev en de broeders 

werkten in de tussentijd met onze auto in 

onze omgeving. Later werden we bezocht 

door broeders uit Narjan-Mar. Ze verdeel-

den zich in twee groepen. Eén groep reed 

naar de nederzetting Kamenka en met de 

anderen bezochten we de nederzettingen 

aan de rivier Mesenj.  

 

In één dorp, met ongeveer twaalf inwoners 

zijn de levensomstandigheden erg zwaar. 

Er is geen water en de stroom werd uitge-

schakeld. Maar in dit dorp werden we in 

ieder huis gastvrij ontvangen. De mensen 

luisterden aandachtig en namen graag de 

christelijke lectuur aan. In een andere ne-

derzetting wonen 152 mensen, er is 

stroom, water en een winkel. En de sfeer 

is heel anders: de mensen staan er onver-

schillig ten opzichte van het Woord van 

God. We hebben toestemming gekregen 

om in het cultuurhuis (soort dorpshuis) een 

samenkomst te houden. Van tevoren ver-

deelden we ons in twee groepen en gin-

gen door de nederzetting van huis naar 

huis. En het interessante is, in één deel 

van de nederzetting wonen alleen maar 

atheïsten en in het andere deel in naam 

gelovigen. Maar zowel de atheïsten als 

de “gelovigen” wilden niets horen over 

het Woord van God. Er kwamen onge-

veer 20 mensen naar de samenkomst. 

Daar waren we blij mee.  

 

Nu wachten we op broeders die met 

ons het Heilig Avondmaal komen vie-

ren. Als God het wil zullen we naar de 

broederconferentie in Sint Petersburg 

rijden. Ik wilde al in april daarheen gaan 
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maar dat is niet gelukt omdat het dooide en 

de wegen onbegaanbaar werden. De ijsbre-

kers kwamen pas in mei.   

 

Iets over de bouw van het huis. De mensen 

vragen zich verwondert af waar de deur is. 

De deur zit tussen twee huizen en is van 

geen kant te zien. De mensen zijn hier ook 

gewend, om, als je een huis bouwt gaten 

open te laten voor de ramen. Wij hebben 

dat echter niet gedaan omdat het winter 

wordt. En nu raden de mensen ernaar of 

het een garage, een huis of een kerk moet 

worden. Enkelen vroegen mij ernaar en ik 

heb het hun uitgelegd.  

 

Dank zij de zorg van God kan ik op dit mo-

ment een kachel maken in het nieuwe huis. 

Maar eerst moet ik nog stenen kopen. Een 

nieuwe steen kost in de winkel 20 Roebel. 

Dat is erg duur. Wij bidden voor deze nood. 

Ik was een keer met mijn hele gezin in de 

winkel, en ontmoette daar een van mijn be-

kenden. Hij vroeg me: „Heb je stenen no-

dig?” „Ja”, antwoordde ik: “Hoe duur?” Hij 

zei dat een steen 6 roebel kostte. Ik kocht 

ze bij hem maar ik bouw twee kachels en 

allebei zijn ze twee etages hoog. Ik had nog 

meer stenen nodig. Toen overleed mijn 

buurvrouw. Bij haar had ik stenen willen ko-

pen maar ze wilde ze mij niet verkopen. Na 

de begrafenis belde haar schoonzoon mij 

op een bood mij bouwmateriaal aan. Ik 

vroeg onmiddellijk of hij de stenen wilde 

verkopen. Hij verkocht ze mij ook voor zes 

Roebel. Nu heb ik, God zij dank, genoeg 

stenen.  

 

Voor het geld dat de broeders ons gaven 

hebben we isolatiemateriaal en planken 

voor de vloer gekocht. Nu verbouwen we de 

beneden verdieping want om de tweede 

verdieping voor de winter geschikt te maken 

moet het dak klaar zijn. Het isolatiemateri-

aal kan niet tegen water.  

 

Het leven in de gemeente verloopt als volgt: 

onze oude zusters zijn vaak ziek en ze kun-

nen niet zelf meer naar de samenkomst ko-

men. Dat is te ver en daarom halen wij ze 

met de auto. 

Onze broeder Volodja is nog steeds wer-

keloos. Zijn vrouw wilde zich van hem 

scheiden, maar prijs de Heere, ze heeft 

een andere beslissing genomen. Hier-

mee wil ik mijn brief beëindigen. Ik dank 

jullie hartelijk voor de ondersteuning, 

zonder dat zou het voor ons veel moei-

lijker zijn. Moge de Heere jullie in alles 

rijk zegenen. 
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