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Шановний читачу!!
Якщо Ви використовуєте нову (електронну)
пошту або Ви більше не хочете отримувати наш
інформаційний бюлетень, будь ласка, повідомте
нас.
Важливе прохання: коли Ви здійснюєте
грошову пожертву, будь ласка, вкажіть свою
адресу та поштовий індекс, щоб полегшити
наше адміністрування!
Україна і коронавірус
Як наша країна, так і сусідні держави, та й увесь світ,
Україна все ще бореться з короною. На жаль. Для
відвідування України, необхідно пред’явити або
свідоцтво про вакцинацію, або ПЛР-тест, зроблений не
більше, ніж за 72 години до в’їзду. Крім того, необхідно
мати офіційне підтвердження, що Ви застраховані від
корони у страховій компанії з офісом в Україні. Ви
можете отримати таку страховку за 3,30 євро за перші
три дні та по 0,80 євро за кожен наступний день. Тому
це раціонально. Тим часом в Україні знову почали
працювати школи. Зачекаємо і дізнаємося, як це
вплине на рівень зараження.
Табір Україна 2021
Як
згадувалося
у
нашому
попередньому
інформаційному бюлетні, Фонд Oekroe фінансово
допомагає багатьом дітям чудово провести літні
канікули. Діти та підлітки з села Лавки (денний табір),
Рівного, Дунаєвець, Сваляви і Глинського гарно
провели канікули, де вони добре харчувалися,
гралися, отримували увагу і, не менш важливо,
дізналися про любов Бога!
Ось такий відгук про табір з Глинського: «Там було 22
молоді людини (кілька з них не є християнами) та 10
лідерів/кухарів. Двоє лідерів – євангелісти. Один із
них заснував кілька церков і розповідав молоді про
свій шлях до Бога та його досвід створення церков.
Інший – колишній наркоман. Він розповів про
шкідливий вплив вживання наркотиків і про те, як це
зруйнувало його життя. Ці двоє чоловіків були
справжнім благословенням для табору, і молоді люди
запам’ятають їхні розповіді на усе життя. Тема табору

була
такою:
«Виховуй молодого
в молодості, і він не
забуде
цього
в
старості». Зять Юри
(одного із членів
церкви) визнав свої
гріхи і висловив
бажання
продовжувати жити
з Богом. Кілька інших молодих людей дуже захоплені,
і після табору вони активно беруть участь у вивченні
Біблії». Хіба ж це не чудово! Завдяки спонсорам, і, перш
за все, завдяки Господу, ми змогли таким чином
допомогти! Подібні фото та відгуки ми отримали з
різних інших таборів. А тепер ми з нетерпінням
чекаємо на «Табір Україна 2022»!
Робочі руки 2021/2022
На жаль, через коронавірус наші волонтери не змогли
працювати в Україні. Однак це не означає, що ми
сиділи на місці. Ми регулярно консультувалися з
нашими українськими партнерами. Особливо щодо
проекту у Полонному, який функціонуватиме за
принципом роботи Центру натхнення у Шепетівці.
Завдяки проекту Food Kitchen кілька жінок (роми)
мають оплачувану роботу! Як тільки зможемо, ми
поїдемо в Україну, щоб план дій у Полонному! Крім
цього проекту, ми контактуємо з нашими
українськими партнерами щодо інших можливих
проектів. У такий спосіб ми намагаємося руками і
ногами дотримуватися заповіді Господа: «несіть
Євангеліє словом і ділом». Ваша фінансова підтримка,
а також ваші молитви залишаються незамінними.
Медична підтримка
Нещодавно ми отримали терміновий запит щодо
допомоги для дівчинки, яка має пухлину. Для
покриття витрат на лікування та витрат на проїзд до
Києва знадобилося 600 євро. На щастя, завдяки вашим
пожертвам, ми змогли задовольнити цей запит. І ...
зараз вона добре почувається! Таким чином і завдяки
вашим пожертвам ми зможемо продовжувати роботу у
винограднику Господа!
У вівторок, 23 листопада, ми організуємо наш
щорічний інформаційний вечір щодо табору «Україна
2022» та «Робочі руки 2022» (для набору волонтерів).
Слідкуйте за веб – сайтом!
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