Gunt u een kind in Wit-Rusland
een zomerkamp?

K in d e re n in

V e rb o v ic h i

Amsterdam, maart 2017
U weet als trouwe gever dat Ark Mission al jaren betrokken is bij evangelisatiewerk in Wit-Rusland.
Zo maakten we vakantiekampen mogelijk voor 200 kinderen en lieten we 3.000 bijbelse leesboeken
verspreiden. Op die manier mogen we helpen met het vertellen van het verhaal van geloof, hoop en
liefde aan jonge mensen in een vaak vergeten gebied.
Een tijdje geleden hoorde ik van Father Alexander. Hij is een jonge priester van een orthodoxe kerk in
het Wit-Russische dorp Verbovichi, dichtbij het zwaar vervuilde Tsjernobyl. Alexander woont en werkt
met zijn vrouw en twee kinderen al jaren in het dorp, waar de meeste mensen van minder dan
honderd dollar per maand moeten rondkomen.
‘Mijn grote verlangen is om een zomerkamp voor de kinderen uit de buurt te organiseren, zodat zij
het verhaal van Jezus kunnen leren kennen,’ zegt Father Alexander. Ik ben onder de indruk van zijn
visie en toewijding.
Ik zou het geweldig vinden als Father Alexander zijn droom kan waarmaken. Daarom is mijn vraag of
u hem daarbij wilt helpen. Dat kan heel concreet. Met een gift van 30 euro helpt u een kind aan sporten bijbels materiaal. Een gift van 60 euro zorgt dat een kind de hele week kan eten en drinken. En met
uw gift van 100 euro voor kampmaterialen investeert u ook in toekomstige kampen. Uiteraard is elke
gift, hoe groot of klein ook, welkom.
Helpt u mee om kinderen in Wit-Rusland een onvergetelijke week van hoop en liefde te geven?
Namens de kinderen: hartelijk dank!

Hartelijke groet,

Kies het pakket waarmee u helpt:

● Materiaalpakket (30 euro)
● Verzorgingspakket (60 euro)
● Kamppakket (100 euro)
Mark de Boer
Directeur

Of geef een ander bedrag naar keuze. Hartelijk dank!

PS Maak uw gift vandaag nog over, zodat Father Alexander nog voor de zomer
zijn kamp kan opbouwen!
Volg Ark Mission op

Waarom is uw gift voor de zomerkampen belangrijk?
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Er heerst grote armoede in het gebied rond Tsjernobyl omdat er weinig werkgelegenheid is. Dit zomerkamp in Wit-Rusland is financieel alleen mogelijk
met onze hulp.
Father Alexander doet zijn werk onder moeilijke
omstandigheden. Met uw gift bemoedigt u
Father Alexander en ondersteunt u hem in zijn
roeping de kinderen te bereiken.
Kinderen in het gebied rond Tsjernobyl hebben
weinig om van te genieten. Laten wij hun een fijne
vakantie bezorgen!

Vanuit het

Ark Mission Bijbelfonds worden projecten gefinancierd zoals het zomerkamp in

Wit-Rusland*. Het doel van het Bijbelfonds is bij te dragen aan de verspreiding en het gebruik van de
Bijbel in binnen- en buitenland.

Andere voorbeelden van projecten vindt u op www.arkmission.nl/projecten.
* Uw gift wordt besteed aan het project in deze brief of aan soortgelijke bijbelprojecten.

De Arabische Bible-Fit-app is beschikbaar!
Vorig jaar hebben we uw hulp gevraagd om een Arabische Bible-Fit-app
mogelijk te maken. Hiermee willen we de vele vluchtelingen in Europa,
maar ook de Arabische bevolking in het Midden-Oosten bereiken.
Het was een hele klus maar het is gelukt! Eind vorig jaar ging de
Arabische versie online. Ook de Arabische website voor Bible-Fit is
inmiddels gelanceerd.
Neem een kijkje op www.bible-fit.com voor meer informatie.
Zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest. Heel hartelijk dank!
Dankzij de app kunnen we nu ook Arabisch-sprekenden helpen de
Bijbel te lezen.

Steun kinderen in Wit-Rusland met een eigen zomerkamp:
Maak uw gift over op:
IBAN nummer NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. St. Ark Mission

Bij internetbankieren graag het betalingskenmerk vermelden of vermeld ‘Zomerkamp Wit-Rusland’.
U kunt ook online doneren via www.arkmission.nl/onlinedoneren.

Wilt u meer weten over ons werk? Kijk dan op www.arkmission.nl.

