
Want	de	zaligmakende	genade	van	God	is	verschenen	aan	alle	mensen,	–	Titus	2:11	

Lieve	broeders,	zusters	en	vrienden,	

“Mijn	God	zal	in	al	uw	behoeften	naar	Zijn	rijkdom	
heerlijk	voorzien,	in	Christus	Jezus.”		(Fil.	4:19)  
 
Dat	 hebben	 we	 in	 het	 bijzonder	 de	 afgelopen	
maanden	mogen	ervaren.	We	zijn	heel	erg	dankbaar	
voor	de	nieuwe	woning	die	we	via	u	allen	van	onze	
Heer	hebben	gekregen.		 
 
Op	 27	 oktober	 jl.	 zijn	we	 naar	Meppel	 verhuisd	 en	
hoewel	alles	nog	niet	op	orde	is,	genieten	we	van	een	
heel	 Hijne	 plek,	 totdat	 onze	 Here	 Jezus	 komt.	
Anderzijds,	ook	aan	Staphorst	hebben	we	heel	goede	
herinneringen.	 We	 hebben	 daar	 nog	 veel	 Hijne	
contacten. 

Dank	voor	al	uw	gebeden	en	Hinanciële	hulp.	Het	huis	
kon	 helemaal	 worden	 betaald	 en	 ook	 voor	 de	
inrichting	 van	 het	 huis	 zijn	 veel	 gelden	 binnen	
gekomen.	Heel	veel	dank	hiervoor!	

Planning	2017  
De	agenda	voor	2017	raakt	aardig	vol.	De	Heer	opent	
de	nodige	deuren.	Er	 zijn	weer	veel	 aanvragen,	ook	
vanuit	 Duitsland,	 om	 o.a.	 te	 spreken	 in	 kerken	 en	
(middelbare)	scholen.	Ook	zijn	er	uitnodigingen	om	
te	 spreken	 tijdens	 tentcampagnes	 in	 Amsterdam,	
Katwijk	en	Oldebroek.	

Open	deuren  
Met	 veel	 dominees,	 ouderlingen	 en	 diakenen	 van	
verschillende	 kerken	 mocht	 ik	 de	 afgelopen	 tijd	
spreken	 over	 de	 Heer	 Jezus.	 Dit	 bevordert	 de	
eenheid	 die	 op	 deze	 wijze	 zichtbaar	 en	 tastbaar	
wordt.	 Ook	 hebben	we	 veel	 vluchtelingen	 ontmoet,	
vaak	 tijdens	 een	 maaltijd.	 Leyla	 en	 ik	 kunnen	
gelukkig	 met	 velen	 praten	 omdat	 we	 hun	 taal	
spreken.		

We	 zijn	 erg	 dankbaar	 voor	 de	 initiatieven	 van	 de	
organisaties	om	vluchtelingen	op	te	vangen	en	voor	
de	 uitnodigingen	 om	 daar	 te	 mogen	 spreken.	 Zo	
waren	we	de	afgelopen	maanden	–	net	vóór	en	ná	de	
verhuizing	 –	 in	Duitsland	 en	Roemenië.	We	hebben	
daar	veel	heftige	momenten	meegemaakt.		

Bezoek	Duitsland  
Lieve	 mensen,	 bidt	 voor	 ons	 om	 wijsheid	 en	
bescherming.	We	werden	bedreigd	en	kwamen	veel	
satanisme	tegen	in	Duitsland.	Bij	een	gelegenheid	op	
een	congres	waren	veel	religieuze	mensen	uit	China,	
Europa	en	India.	In	Handelingen	2	lezen	we	dat	veel	
nationaliteiten	 bijeen	 waren	 maar	 ze	 hadden	 allen	
dezelfde	 godsdienst;	 ze	 waren	 allen	 joden.	 Eén	
boodschap	is	dan	voldoende.	

Maar	 als	 er	 boeddhisten,	 aanhangers	 van	 de	 Hare	
Krishna-beweging,	 moslims,	 hindoes,	 joden	 én	
christenen	 onder	 het	 gehoor	 zijn,	 dan	 is	 de	
boodschap	 erg	 moeilijk	 te	 verkondigen.	 Het	 is	 dan	
eigenlijk	 beter	 om	 met	 de	 mensen	 persoonlijk	 te	
praten.	 Bij	 dit	 congres	 waren	 ca.	 zeventig	
nationaliteiten	 aanwezig.	 Onder	 hen	 waren	 twintig	
broeders	van	de	Brüderbewegung	(Vergadering	van	
gelovigen	in	Duitsland).		
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Er	 moest	 in	 veel	 talen	 worden	 vertaald,	 onder	
andere	 door	 Leyla	 in	 het	 Fârsi.	 De	 kinderen	 van	
satan	 waren	 boos	 maar	 we	 voelden	 dat	 de	 Heer	
aanwezig	 was.	 Beangstigend	 was	 het	 mensen	 te	
ontmoeten	 die	 eerst	 christen	 waren,	 maar	 zich	
hadden	bekeerd	tot	de	islam.	

Er	 waren	 ook	 Yezidi	 aanwezig.	 Dit	 zijn	 aanhangers	
van	 een	 syncretistische	 geloofsovertuiging.	 Deze	
mensen	noemen	de	duivel	‘de	pauw	van	de	engelen’.		
Ze	hebben	een	tempel	voor	satan	gemaakt.	 ‘Je	moet	
de	satan	kalm	houden’	prediken	zij,	 ‘niet	spuwen	op	
de	 aarde,	 dat	 is	 zijn	 plaats’.	 Het	 is	 soms	maar	 goed	
dat	 we	 niet	 altijd	 van	 te	 voren	 weten	 wat	 ons	 te	
wachten	 staat.	 Dan	 zouden	 we	 ons	 veel	 zorgen	
maken.	 Leyla	 was	 blij	 dat	 er	 bij	 dit	 internationale	
congres	geen	(klein)kinderen	aanwezig	waren!	

Roemenië 
Het	 vijfdaagse	 bezoek	 aan	 Roemenië	 was	 erg	
intensief.	 We	 gingen	 naar	 samenkomsten	 in	
Boekarest	en	Giurgiu,	een	dorp	40	km	ten	zuiden	van	
Boekarest	en	niet	ver	van	de	Zwarte	Zee.		

Giurgiu	 ligt	 in	 één	 van	 de	 armste	 en	 gevaarlijkste	
streken	van	Roemenië.	We	bezochten	daar	een	oude	
kerk.	 Het	 was	 er	 erg	 koud,	 maar	 de	 kerk	 zat	
nagenoeg	vol!	Ook	hier	waren	ex-gevangenen	en	ex-
criminelen	mét	messen	 aanwezig.	 Toch	was	 ik	 niet	
bang	 en	 werd	 ik	 bemoedigd	 door	 de	 grote	
belangstelling.		

Een	vrouw	van	66	jaar,		die	in	het	dorp	bekend	stond	
als	een	heks,	wilde	mij	begroeten	maar	viel	vóór	mij	
hard	 op	 de	 grond.	 Hoewel	 de	 broeders	 mij	
tegenhielden,	 ben	 ik	 naar	 haar	 toegegaan	 en	 naast	
haar	neergeknield.	Ik	heb	de	boze	geest	bevolen	haar	
te	 verlaten.	 De	 vrouw	 is	 later	 naar	 de	 samenkomst	
gekomen	en	getuigde	dat	de	Jezus	Christus	haar	had	
bevrijd	van	de	boze	geesten!  

Er	 was	 ook	 een	 vrouw	 in	 de	 samenkomst	 die	 veel	
door	 haar	 man	 werd	 geslagen.	 Haar	 man	 was	 ook	
aanwezig.	Ze	wees	naar	hem	toen	ze	hem	zag	en	zei	
tegen	de	 tolk:	 ‘daar	 is	mijn	man!’.	 Ik	 ging	naar	hem	
toe	en	zei:	‘de	Here	Jezus	heeft	u	lief’.	De	man	huilde	
als	 een	 kind,	 legde	 zijn	 hoofd	 op	mijn	 schouder	 en	
heeft	 de	 Here	 Jezus	 die	 avond	 aangenomen	 in	 het	
midden	van	deze	samenkomst.		
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Tijdens	 ons	 bezoek	 aan	 Roemenië	 kwamen	
tientallen	mensen	tot	bekering.	Deze	ervaringen	zijn	
een	grote	bemoediging	voor	ons.	We	hebben	ervaren	
dat	de	Heer	bij	ons	was.	Dit	alles	mogen	we	ook	aan	
u	 doorgeven	 om	 ook	 u	 te	 bemoedigen.	 Deze	
wonderen	gebeuren	nog	steeds!		

Asielzoekers 
We	 hebben	 nog	 steeds	 veel	 persoonlijke	 contacten	
met	vluchtelingen	 in	meerdere	azc’s,	waaronder	die	
van	 Amersfoort,	 Ter	 Apel,	 Dronten	 en	 Utrecht.	 We	
hebben	 helaas	 geen	 tijd	 om	 iedere	 vluchteling	 te	
bezoeken.	Er	is	heel	veel	nood.	De	oogst	is	erg	groot,	

bidt	om	arbeiders!	Ook	verlenen	we	praktische	hulp	
door	 hen	 te	 begeleiden	 naar	 bijvoorbeeld	 asiel-	 en	
vreemdelingenrecht	 advocaten,	 interviewers	 en	
soms	zelfs	rechters.	

Activiteiten	Staphorst 
Leyla	bezoekt	iedere	eerste	woensdag	van	de	maand	
een	 bijeenkomst	 met	 vrouwenvluchtelingen	 in	
Staphorst.	 Het	 is	 niet	 direct	 een	 prediking,	 maar	
meer	 laten	 zien	 wie	 de	 Heer	 Jezus	 in	 ons	 is!	 Veel	
luisteren	en	veel	tranen.	Vrouwen	vertrouwen	elkaar	
en	 voelen	 zich	 in	 elkaars	 gezelschap	 niet	 bedreigd.	
Het	 zijn	 heel	 Hijne	 contacten.	 Leyla	 haalt	 meerdere	
vrouwen	 met	 de	 auto	 op.	 Ze	 lezen	 en	 zingen	 dan	
samen	en	de	vrouwen	hebben	veel	te	vertellen.	Leyla	
bidt	veel	met	hen.	Soms	zegt	ze:	 ‘ik	 twijfel	of	 ik	het	
goede	antwoord	heb’.		

Het	 zijn	 niet	 alleen	 christelijke	 vrouwen	 die	 de	
samenkomsten	bezoeken,	maar	ook	moslimvrouwen	
uit	 Somalië	 en	 vrouwen	 met	 een	 katholieke	
achtergrond.	 Ze	 begrijpen	 vaak	 niet	 het	 verschil	
tussen	de	Zoon	van	God	en	de	profeet	Mohammed	of	
Maria.	 Samen	 hebben	 we	 veel	 voor	 Staphorst	
gebeden	 en	 het	 lijkt	 erop	 dat	 de	 Heer	 dit	 nu	
verhoort!	 Waarschijnlijk	 wordt	 in	 2017	 de	
frequentie	opgevoerd	naar	twee	bijeenkomsten	in	de	
maand.		

Kerstviering 
Ook	dit	jaar	wordt	er	rond	kerst	(22	december)	een	
kerstsamenkomst	met	vluchtelingen	uit	Staphorst	en	
omgeving	 gepland.	 Deze	 keer	 in	 een	 kleinere	
gelegenheid	 dan	 vorig	 jaar:	 120	 mensen	 worden	
uitgenodigd	in	het	SJOS-gebouw	te	Staphorst.	

Tot	 slot,	 nogmaals,	 bidt	 voor	 ons	 om	 kracht,	
wijsheid,	 bescherming,	 Hinanciële	 middelen,	 goede	
lectuur	 en	 voorspoedige	 en	 veilige	 reizen	 met	 de	
auto.	Soms	moet	ik	drie	keer	op	een	dag	spreken	wat	
erg	 vermoeiend	 is.	 Gemeenten	 of	 kerken	 waar	 ik	
kom	 zijn	 de	 Oud	 Gereformeerde	 Gemeenten,	 	 CGK,	
PKN,	 Hersteld	 Hervormde	 Kerk,	 (Reformatorische)	
Baptisten,	 Vergadering	 van	 gelovigen	 en	 diverse	
huisgemeenten.		

Wij	willen	u	hartelijk	groeten	en	wensen	u	allen	heel	
gezegende	kerstdagen	en	een	gezegend	2017! 
 

																																					Razzak en Leyla Avakhti	
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Giften 
Wilt	 u	medearbeiders	 zijn	 in	 dit	werk	 van	 de	Heer	
door	 een	 gift?	 Onderstaande	 stichting	 heeft	 een	
ANBI	 status.	 Giften	 hieraan	 gegeven	 zijn	 aftrekbaar	
voor	de	belasting.	

	 Stichting	Nehemia	(ANBI)	
	 o.v.v.	‘Vluchtelingenwerk	Noord-Nederland’  
	 NL66	SNSB	0931	7011	39	

U	kunt	uw	gift	 ook	overmaken	op	de	privérekening	
van	broeder	Avakhti:	NL08	RABO	0360	8678	47.	

Mededelingen	TFC	  
Het	oude	postadres	 ‘De	Marke	van	Leusen	18,	7711	
HH	Nieuwleusen’	is	gewijzigd	naar: 
Bevrijdingslaan	43,	7943	CC	Meppel.

Heeft	 u	 vragen,	 opmerkingen	 of	 kunt	 u	 de	
nieuwsbrief	ook	digitaal	ontvangen	in	plaats	van	per	
post?	 Stuur	 dan	 een	 bericht	 naar	 info@thuisfront-
avakhti.nl.	 U	 kunt	 ons	 ook	 telefonisch	 bereiken	 op	
06-31749242	of	0522-262228.	
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