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Bijbelcursussen
voor geheime
gelovigen
Help christenen in Oezbekistan

groeien in geloof
Als christen in Oezbekistan kun je niet zomaar naar de kerk
of je jeugdclub gaan. Het land heeft strenge religiewetten,
die het moeilijk maken om kerk te zijn. Veel christenen zijn
hierdoor gedwongen bijeen te komen in huiskringen.
Christenen worden in de gaten gehouden en kunnen zomaar
worden opgepakt om hun geloof.
Wie denkt dat zij daardoor de
moed verliezen en opgeven,
heeft het mis. Vladimir* is één
van de weinige predikanten en
vertelt: “Vooral Oezbeekse
christenen met een moslimachtergrond hebben het
moeilijk. Sommigen verliezen
hun baan of worden verstoten
door hun familie. Maar zelfs zij
houden vast aan hun geloof en delen het met collega’s en
vrienden. Dagelijks komen er mensen tot geloof!” Het is
moeilijk te zeggen hoeveel christenen er precies zijn in
Oezbekistan. Er zijn veel geheime gelovigen die samenkomen in huiskringen.

Bijbelcursussen
Hoe groei je in je geloof als zo’n huiskring je gemeente is,
met veel ‘nieuwe’ gelovigen en zonder predikant? Daarvoor
zijn er Bijbelcursussen die gemeenteleden kunnen doen;
thuis en met elkaar. Vladimir
is de coördinator van alle
cursussen in Oezbekistan en
zijn vrouw Katerina* leidt de
cursussen in hun eigen
gemeente. Katerina: “Jonge
christenen leren meer over de
Bijbel, over het leven als
christen en over hoe je samen
gemeente kunt zijn.”
De GZB steunt het vertalen en verspreiden van deze bijbelcursussen in veel landen in Centraal-Azië, ook in Oezbekistan. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar.
“Ik ben zó blij met deze lessen”, zegt een jonge, Oezbeekse
christen. “Ze helpen me zeker te zijn van mijn geloof en er
ook aan anderen over te vertellen.”
*Vanwege veiligheid zijn dit niet hun echte namen.

LEES OP DE ACHTERKANT HOE U
CHRISTENEN IN CENTRAAL-AZIË
KUNT HELPEN.

Postzegel
niet nodig

GZB
Antwoordnummer 1300
3970 WB Driebergen

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:
 € 35

 € 70

 per maand

 € 100  anders, nl. €
 per kwartaal

 per jaar

Voorletter(s) 			

 eenmalig
dhr. / mevr. / fam.

Naam
Adres
PC & plaats
E-mail
Banknr. (IBAN) N L
Datum 		

Handtekening

Plaats

U kunt ook een gift overmaken via gzb.nl
Het incassant-ID van GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond
e
de 25 van de maand. Een incasso kunt u binnen 8 weken laten terugboeken
door uw bank. U kunt ook machtigen via gzb.nl of via ‘mijn gzb’ uw doorlopende machtiging aanpassen.



Steun christenen
in Centraal-Azië!
> Bid voor christenen in Oezbekistan en andere
landen in Centraal-Azië. Zij moeten in het geheim
samenkomen.
> Met uw gift van € 35 krijgen 8 personen lesmateriaal
en voor € 100 krijgt een kringleider een training.
Vul de machtigingskaart in of doneer eenvoudig online via
www.gzb.nl/centraalazie

de GZB-dag
Ontmoet Vladimir en Katerina op 11 maart!
Vladimir en Katerina spreken op
11 maart op de GZB-dag in
Barneveld. Luister naar hun
indrukwekkende verhaal en doe
samen met hen een bijbelcursus.
Meer informatie op
www.gzb.nl/gzb-dag
U kunt ook live meekijken of de
verhalen achteraf bekijken op
www.gzb.nl.
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