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Licht aan het 
Einde van 
de Tunnel.



Terwijl ik dit schrijf, worden de beperkingen 
als gevolg van de Corona-pandemie geleidelijk 
opgeheven. In Bulgarije keren de mensen in de 
dorpen terug naar de velden om te werken. We 
komen uit de tunnel.

Met gezamenlijke inspanningen hebben we 
de meest kwetsbare mensen in ons gebied kun-
nen helpen om deze moeilijke periode door te 
komen. Hartelijk dank aan jullie allemaal!

Voor onze teams was dit een tijd van zeer actief 
werk. We hebben honderden families en eenza-
me mensen ontmoet, hen essentiële hulp gebo-
den en hen aangemoedigd. Er vond veel goeds 
plaats te midden van de nood, de gezondheids-
problemen en de economische achteruitgang.

Onze teamleden vermeden het virus en ble-
ven gezond - behalve Andrey, de leider van Mis-
sion Possible in Jekaterinaburg. Hij was in april 
twee weken ernstig ziek en werd daarna twee 
weken op een isolatiekamer in het ziekenhuis 
vastgehouden. Uiteindelijk kwam hij thuis, im-
muun voor het coronavirus. Sinds zijn terugkeer 
uit het ziekenhuis heeft hij een grote hoeveel-
heid bloed gedoneerd dat is gebruikt om pati-
enten in kritieke toestand te behandelen.

Vanwege het voordeel van zijn immuniteit be-
gon Andrey onmiddellijk te werken en hulpgoe-
deren en medicijnen te brengen aan behoefti-
ge gezinnen, van wie er velen hiv-positief zijn.

In deze nieuwsbrief beschrijft Andrey zijn erva-
ring en het leven van de opvang tijdens de qua-
rantaine. Dit was een buitengewoon uitdagende 
tijd voor het personeel van onze opvanghuizen. 
Maar ze hebben het gehaald!

Ik wens iedereen een goede 
voortzetting van de zomer!

Onze babybox werd een redding 
voor Anna.

Op het hoogtepunt van de co-
rona-pandemie moest Anna van-
uit Noord-Siberië vliegen om van 
haar vijfde kind hier in Krasnoyarsk 
op 1.400 km afstand te bevallen. 
Anna behoort tot een kleine etni-
sche groep de Selkup bestaand uit 
slechts een paar duizend mensen.

Zij en de familie hadden geen 
geld en geen spullen voor de ba-
by. De staf van de kraamkliniek bel-
de me en ons team was blij om de-
ze moeder te helpen!

In het ziekenhuis ontmoette ik 
een verlegen, angstige moeder. Ze 
vertelde me dat ze voor het eerst 
in haar leven buiten haar geboor-

tedorp was. Het was een beangsti-
gende en vreemde ervaring voor 
haar om aan het einde van haar 
zwangerschap alleen naar een 
stad met meer dan een miljoen in-
woners te vliegen en in het grote 
ziekenhuis te zijn. Bovendien was 
er de Corona-pandemie.

Het was een donkere, vroe-
ge ochtend toen ik de moeder en 
het dochtertje naar het vliegveld 
bracht. Ik had warme kleren voor 
de baby meegenomen en haar in 
een dikke slaapzak gewikkeld. Er 
zaten meer kleding en accessoires 
in de babybox. Anna was verbaasd 
over alles.

Het pakket bevatte ook een Nieu-
we Testament en een kinderbijbel. 

Een Moeder uit Afgelegen 
Siberië voor het Eerst 

Buiten haar Dorp
LYUBA EPONCHINCEVA, Krasnoyarsk, Rusland

Lyuba stelt een 
babybox samen 
voor een moeder 
en baby die hem 
echt nodig hebben.

BERT DOKTER
Directeur

Ontmoetingen in 
de schaduw van 
de Pandemie



Ik vertelde Anna over hun inhoud. 
En na de korte kennismaking moes-
ten we afscheid nemen. De familie 
verwachtte haar al thuis.

Na aankomst belde Anna en be-
dankte me nogmaals voor de hulp. 
Ze vertelde me ook dat ze nog nooit 
het Nieuwe Testament had gelezen 
en van Jezus had gehoord.

Beste vrienden, bid alstublieft 
voor Anna en haar familie dat het 
Licht van het evangelie in hun le-
ven kan schijnen. Mattheüs 4:16 
zegt: "Het volk dat in duisternis 
leefde, zag een schitterend Licht, 
en zij die woonden in de schaduw 
van de dood werden door het Licht 
beschenen."

Anna, een moeder van vijf kinderen uit 
een afgelegen Siberisch dorp, ontving 
een babybox en hoorde voor het eerst 
de evangelische boodschap.

Anna op weg naar 
de luchthaven van 
Krasnojarsk met 
haar pasgeboren 
baby en een 
babybox om terug te 
keren naar haar zeer 
koude thuisregio.



Mission Possible ondersteunt en-
kele van de armste gebieden in Bul-
garije. Quarantaine en beperkingen 
vanwege Covid-19 brachten veel 
Bulgaarse families op de rand van 
armoede en honger. Duizenden ver-
loren hun baan en worstelen nu om 
te overleven.

De behoefte aan brood en essen-
tiële producten was zo groot gewor-
den dat kinderen in de dorpen hon-
ger leden. Naast de andere produc-
ten die we hadden uitgedeeld, heb-
ben we besloten om ook meel te le-
veren, zodat gezinnen hun eigen 
brood konden bakken.

Mijn vrouw Mila en ik gingen 
1.000 kilo meel kopen voor ons ge-
bied met donaties die we hadden 
ontvangen van de achterban van 

Mission Possible. We hadden God 
gevraagd om ons de juiste plaats te 
laten zien waar wij het meel moes-
ten brengen, de plek waar die het 
hardst nodig was.

Tot onze verbazing ontmoet-
ten we in de winkel pastor Bozhi-
dar uit het dorp Sotiria. Hij vertel-
de ons hoe hongerig de mensen uit 
zijn dorp waren. Vorige maand had-
den ze wat geld ingezameld in hun 
kerk waar ze meel van hadden ge-
kocht, maar deze maand konden ze 
zich dat niet veroorloven. Zijn hel-
pers hadden voorgesteld om een 
lening (met hoge rente) van de 
bank te vragen om meel te kopen, 
en later zouden ze dan wel zien hoe 
ze die terug zouden betalen ...

Terwijl Bozhidar sprak, kon ik mijn 

God Voorziet!

blijdschap nauwelijks inhouden. 
God had de gebeden van ons bei-
den gehoord en had het antwoord 
voorbereid!

Die avond deelden we pakketten 
met meel uit aan vijftig gezinnen. 
De kinderen sprongen van blijd-
schap rond het busje van Mission 
Possible en vertelden hun moeders 
dat ze moesten opschieten en iets 
te eten moesten klaarmaken.

We hebben ook enkele baby-
boxen uitgedeeld samen met het 
Evangelie.

De aanblik was geweldig - ik kon 
zien hoe God in de behoefte voor-
zag en de harten van de mensen 
van het hele dorp vulde met dank-
baarheid.

IVAN IVANOV, Bulgarije

Duizenden mensen in de Bulgaarse 
sloppenwijken kregen voedsel

780 gezinnen in Bulgaarse sloppenwijken hebben tot nu toe 
voedsel ontvangen tijdens onze hulpactie. Van hen kregen 450 
families driemaal hulp. De voorraden omvatten pasta, linzen, 
bonen, olie, suiker, aardappelen en meel. We deelden ook teilen 
gevuld met hygiëne artikelen uit. Bijna elk gezin telt meer dan vijf 
kinderen, dus meer dan 5.000 mensen hebben hulp ontvangen.

Ivan is een 36-jarige voorganger en het nieuwste 
lid van het Bulgaarse team van Mission Possible. 
Hij is vooral verantwoordelijk voor het werk in 
de Turkse gebieden in Zuid-Bulgarije.



We delen altijd het Evangelie; zowel 
in woorden als in het geven van hulp. 
Soms opent een pak meel de deur 
van het hart meer dan een preek.



Ongeveer 2000 jaar geleden 
schreef de apostel Paulus: 

“Uit één mens heeft hij de hele 
mensheid gemaakt die Hij over de 
hele aarde heeft verspreid; voor elk 
volk heeft hij een tijdperk vastge-
steld en Hij heeft de grenzen van 
hun woongebied bepaald. Het was 
Gods bedoeling dat ze Hem zouden 
zoeken en Hem al tastend zouden 
kunnen vinden aangezien Hij van 
niemand van ons ver weg is” (Han-
delingen 17: 26-27)

Dit voorjaar heeft de mensheid 
waarschijnlijk concreter dan ooit 
het gevoel gekregen dat de wereld 
niet erg groot is en dat we één fa-
milie zijn. Helaas is het vaak zo dat 
er eerst een crisis in ons gemeen-
schappelijke huis moet zijn voordat 
we op zoek gaan naar God.

De pandemie heeft het norma-
le leven van mensen over de hele 
wereld veranderd. We werden in 
quarantaine geplaatst en moesten 
strikte hygiënevoorschriften nale-
ven. Tegelijkertijd zagen we hoe 
mensen hun baan, gemoedsrust 
en hoop voor de toekomst verloren.

Deze situatie was een grote uit-
daging voor de kerk. Maar de kerk 
die haar Heiland en het Woord van 

God kent, is uitgerust voor dergelij-
ke situaties. We moeten elke gele-
genheid herkennen en gebruiken 
om het Evangelie op een praktische 
manier te verkondigen en mensen 
te helpen.

Bezorgde gezinnen in 
hun appartementen

Door de beperkingen tijdens de 
pandemie kwamen gezinnen die 
al veel moeilijkheden hadden, nu 
in een ongekende nood terecht. In 
bijna alle gezinnen die we hebben 
geholpen, waren de ouders hun 
baan en daarmee hun inkomsten-
bron kwijt! Veel van de gezinnen lie-
pen ook risico vanwege hun ziekte.

We brachten veel tijd door met 
het bezoeken van gezinnen en het 
leveren van hulp. De kinderen en 
ouders waren afhankelijk van het 
eten dat we meebrachten! 

Daarnaast brachten wij en men-
sen van het aidscentrum belangrij-
ke medicijnen naar hiv-positieven 
die hun huis niet uit konden om ze 
te halen. 

Een dag per week hebben we 
ons gericht op begeleiding per te-
lefoon.

Binnen de Vier Muren

’Voor iemand die geen 
persoonlijke ervaring heeft met de 
coronavirusziekte, is het moeilijk 
om diegenen te begrijpen die 
geïnfecteerd zijn geraakt.’ 
Andrey Ivanov

ANDREY IVANOV, Jekaterinaburg

Na twee weken in een isolatiekamer 
in het ziekenhuis te hebben gezeten, 
ging Andrey op pad om voedsel te 
verstrekken aan gezinnen in nood. De 
immuniteit die door zijn eigen ziekte werd 
verkregen, was nu van groot voordeel.

'Wij geloven dat in tijden van crisis de 
harten van veel mensen voor Jezus zullen 
worden geopend en dat de richting 
van hun leven zal veranderen.'



Binnen de Vier Muren

De schoolklassen van de 
kinderen zijn verplaatst naar 
online. Sommigen deden hun 
opdrachten via e-mail, anderen 
via video. Onze medewerkers 
hielpen de kinderen van 's 
ochtends tot' s avonds met de 
verbindingen en huiswerk.

Tijdens de Corona-
periode werden veel 
verjaardagsfeestjes gehouden 
in de opvanghuizen. Het 
was niet nodig om ze 
uit te stellen vanwege 
sociale afstandsvereisten 
omdat de gasten onder 
hetzelfde dak woonden!

Veertig mensen weken-
lang in het opvanghuis

De corona-tijd was ook een uitda-
ging voor ons eigen opvanghuis. Het 
thuisblijfregime begon op 23 maart. 
Het betekende dat 26 kinderen van 
3-19 jaar en vier moeders in revali-
datie het terrein van het opvanghuis 
niet konden verlaten. Het personeel 
was ook 24 uur per dag aanwezig. 
Mijn vrouw Natasha en ik als leiders 
van het werk verhuisden met ons ge-
zin naar het opvanghuis.

Scholen werden gesloten en 
leerlingen schakelden over op af-
standsonderwijs. Onze kinderen en 
tieners werden al snel professio-
nals in het gebruik van internetplat-
forms voor het uitvoeren van school-
opdrachten en het deelnemen aan 
de jeugdevenementen van de kerk 
en het ontmoeten van vrienden op 
Zoom!

Door samen te zijn in deze uitzon-
derlijke omstandigheden, leerden de 
kinderen orde, discipline, beheer van 
hun dagelijks leven en verantwoor-
delijkheid. Te midden van alles wer-
den de Bijbel- en gebedsbijeenkom-
sten thuis spontaan langer.

'Ons gebed is dat we leren om 
door de ogen van God naar 
dingen te kijken en kansen te 
zien in plaats van problemen!'



Kleine Yaroslav werd geboren 
midden in de Corona-pandemie. 
Veronica, de 17-jarige moeder, 
kreeg geen kraamzorg omdat zie-
kenhuizen slechts in een beperkt 
aantal gevallen opereerden.

Veronica’s ouders leven niet meer 
en ze woont bij haar 80-jarige dove 
opa. De jonge moeder was heel blij 
met een babybox die we voor haar 
hadden meegebracht.

Baby's zijn Geboren 
Ondanks de Pandemie!
ANDREY IVANOV

'Dit is een echte schat!' zei Veronica 
toen ze een babybox ontving.

’Dit is een echte schat!’ zei ze toen 
ze het deksel optilde. De tranen 
liepen over haar wangen. Sinds-
dien bezoeken we haar elke week 
en mijn vrouw Natasha heeft haar 
ook telefonisch geadviseerd hoe ze 
voor de baby moet zorgen en haar 
emotionele en geestelijke zorg ge-
geven.

Mission Possible is een christelijke 
hulpverleningsorganisatie die 
zich richt op ondersteuning 
van kansarme kinderen en 
gezinnen in Albanië, Armenië,  
Bulgarije, Oekraïne en Rusland.

Mission Possible Nederland, 
Postbus 1715, 
9701 BS GRONINGEN
050 8511902,  
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl

Doneren is makkelijk 
en leuk! 
Met een Tikkie!
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