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

 

Meppel, 12 september 2018 

 

Geliefde lezer, 

 

Het is niet de eerste keer dat wij u als Thuis Front Comité (TFC) van broeder en zuster Avakhti een brief 

als deze sturen. Zo hebben we u eens gevraagd te doneren voor een vervangende auto voor onze broeder en 

zuster en ook voor een andere woning. Velen van u hebben spontaan gereageerd met een gift en zowel de 

auto als het huis konden worden gekocht1! 

 

Wij zijn van mening, dat het werk onder vluchtelingen en asielzoekers moet worden ondersteund. In een 

tijd waarin de genegenheid voor de vluchteling onder druk staat, hebben velen van hen het bijzonder zwaar 

en is hun positie vaak zeer triest. En wat is het dan geweldig dat de Heere broeder Razzak en zuster Leyla 

(nog steeds!) wil gebruiken om de vreemdeling tot steun en bemoediging te zijn in de eerste plaats door hen 

op de Heere Jezus te wijzen en vaak praktische hulp te bieden.  Dit echtpaar is uniek - zij kunnen de 

vreemdeling in zijn of haar taal aanspreken; zij kennen meestal hun achtergrond en cultuur; zij waren eens 

zelf ook vluchteling.  

Zoals u ook in hun nieuwsbrieven kunt lezen, worden zij regelmatig gevraagd te spreken voor groepen 

mensen. Veel kerken en verenigingen trekken zich het lot van de vluchteling aan en roepen vervolgens de 

hulp in van onze broeder en zuster,  met name omdat zij hun taal spreken en de cultuur beter begrijpen.  

 

In hun laatste nieuwsbrief van juni jl. hebben Razzak en Leyla Avakhti aangegeven dat het hen ook in 

financieel opzicht aan niets heeft ontbroken. Dat was ook waar, maar dit is helaas niet meer zo. 

Mogelijk was deze opmerking in hun nieuwsbrief voor velen een signaal om wat minder aan hen te geven. 

De laatste maanden is hun inkomen drastisch terug gelopen met als gevolg, dat zij hun normale werk niet 

meer zonder ‘zorgen van het leven’ kunnen doen. En die zorg behoort een soldaat van Christus Jezus niet te 

hebben (2 Tim.2:4). 

In eerste instantie hebben broeders en zusters in hun directe omgeving in de nood voorzien maar deze last 

is op den duur voor een kleine groep te zwaar. 

Ook de auto van hen is inmiddels aan vervanging toe. Hun huidige auto die ze 3 ½ jaar geleden konden 

aanschaffen was toen 3 jaar oud. Inmiddels is de auto 6 ½ oud en staat er ca 200.000 km op de teller.   

 

We hebben als TFC gemeend deze zorg(en) met u te delen.  Mogen we weer een beroep op u doen? 

 

U kunt uw gift o.v.v. ‘Vluchtelingenwerk Noord Nederland’ overmaken:  

- op het rekeningnummer van Stichting Nehemia: NL66 SNSB 0931 7011 39, of 

- op het rekeningnummer van Stichting Vergaderlokaal Meppel: NL13 RABO 0341 8506 16, of 

- op de privérekening van broeder Razzak: NL08 RABO 0360 8678 47. 

Beide Stichtingen hebben de ANBI-status. 

 

Namens het Thuis Front Comité: 

 
Henk Bisschop                Jan Dons        Marinus de Jong 

  

 

 

       

   

 

 

 Andries Loos                            Wim  Rosier                      

 

 

 

                                                           
1 naast een klein eigen vermogen en een hypothecaire lening is ca de helft van het huis gefinancierd door giften. 


