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hulp aan Russische gevangenen

Valentin in de gevangenis: ‘Hoe gaat het met je’? 



Beste mensen,

2

Beste mensen,

We genieten iedere keer weer van de berichten van de 
negen gevangenisevangelisten. Soms krijgen we een 
tijdje geen e-mailberichten. Dan weten we al: ze maken 
reizen langs een aantal gevangenissen en werkkampen. 
Alhoewel de broeders ver uit elkaar wonen (soms hon-
derden kilometers van elkaar verwijderd), toch reizen ze 
soms samen en helpen elkaar.

En zijn ze weer thuis, dan druppelen de berichten en reis-
verslagen binnen. Inclusief de zegeningen die ze op hun 
reis hebben meegemaakt, de bemoedigende gesprekken 
die ze met gevangenen hebben gehad en de moeilijk-
heden die ze onderweg hebben gehad. En er zijn altijd 
momenten  waarin ze duidelijk konden merken dat God 
met hen was. 

Gedreven door Gods liefde en het besef dat God hun leven 
in zijn hand heeft, staan ze in het leven. En gaan ze de 
strijd met de overheden en instanties aan om uiteindelijk 
hen te bereiken die het Evangelie nog nooit hebben ge-
hoord. Om ze een kans te bieden om vrij te zijn in Christus. 
Of ze nu uitzicht hebben om vrij te komen of niet. 

In deze Uitzicht leest u over Valentin. Een bewogen man 
met een warm hart voor gevangenen. Help Valentin en de 
andere gevangenisevangelisten in Rusland. Ze verkondi-
gen het Evangelie op plaatsen  waar u en ik niet kunnen 
komen.

Met vriendelijke groeten, 

directeur
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s Ik groet u hartelijk, broeders en zusters, met de liefde en de stralende naam van onze Here Jezus Christus! Vrede zij u en blijdschap om de goedertierenheid en genade van onze Heer en Heiland!
     
Zegt u alstublieft, waarin ligt de Zin van ons Leven? Ja en helemaal, waarvoor leven wij? Waarom lijden we? En sterven we? We zijn heel benieuwd naar uw gedachten over deze vragen. We zien heel erg uit naar uw brief met antwoorden.

Wij willen graag zoveel mogelijk te weten komen over Jezus Christus en het geloof in God. Daarom zullen wij u oprecht dankbaar zijn, als u ons christelijke lec-tuur toestuurt.

Moge God u zegenen,

Andrei en Vladimir Anatoljevitsj (twee broers)

Veel gevangenen zitten vol 
vragen. Wij kunnen geen 

uitgebreide correspondentie 
voeren om die te beant-

woorden. De evangelisten 
bezoeken de gevangenen, 
leggen het evangelie uit en 

beaantwoorden 
levensvragen.

Help de evangelisten
Voor € 25 draagt u bij aan 

een gevangenisbezoek 
voorbereidingsdocumenten  

benzine  
bijbels en lectuur  
en andere kosten
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Levensverhalen van gebroken mensen

De meeste gevangenen in Basjkortostan kennen Valentin. Hij vertelt over Gods genade aan moordenaars,  
dieven, afpersers en drugsverslaafden die in de gevangenis terecht zijn gekomen. 

Valentin geeft ook hulp aan ex-gevangenen. Hij heeft door de jaren heen heel wat levensverhalen gehoord van  
gebroken en beschadigde mensen. Mensen met verhalen waar niemand op zit te wachten.

Valentin is nu 63 jaar. Hij is opgegroeid in Tsjernikovka en was in zijn jeugd nogal een lastpost. Rond zijn dertiende 
begon het dievengilde te trekken. Een vechtpartij met leraren op school zorgde ervoor dat hij werd weggestuurd. 
Uiteindelijk, na het volgen van een avondstudie, kreeg hij een baan in een fabriek.

“Ik had alleen maar vrienden uit het criminele milieu. Velen vertelden over ‘de romantiek van het leven in de gevangenis’. 
Alsof het een mooi doel was om daar terecht te komen.”
Juist in die tijd kwam Valentin tot geloof. Hij kreeg een warm  
hart voor mensen die aan de rand van de samenleving leven, 
om wat voor reden dan ook. Zo kwam hij in de ene na de 
andere gevangenis terecht. Niet om een straf uit te zitten, 
maar om over Jezus te vertellen. 

Jezus heeft ook voor  
gevangenen de straf voor 
de schuld gedragen 
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Opstand

Een paar jaar geleden was er oproer 
in een strafkamp. Ik werd gebeld met 
de vraag of ik kon komen: “Er zijn meer 
dan honderd veroordeelden in opstand 
gekomen. Twaalf gedetineerden hebben 
zich verzameld op het dak van één van 
de brigades. Zij hebben ruiten ingeslagen, 
bedden vernield en veroordeelden  
mishandeld!”  
Ik ging er meteen naartoe. De mannen 
op het dak zagen mij en groeten me: 
‘Valentin Vasil’jevitsj!’ Ik antwoordde: 
‘Hallo jongens, wat zien jullie daar buiten 
de kampomheining?’ Zij antwoorden: ‘De 
oproerpolitie.’ Ik vroeg hen: ‘Extra straf,  
is dat wat jullie willen? Wat zijn jullie aan 
het doen? En waarom?’  
Het bleek dat ze onderdrukt werden. 
Niet door de kampleiding, maar door de 
plaatselijke brigadeleiders. Al pratend 
werd een en ander duidelijk en konden 
we in overleg met de kampleiding een 
aantal maatregelen treffen. De opstand 
kwam tot rust.

Inmiddels is Valentin vice-voorzitter van de maatschappelijk toezicht com-
missie van het gevangeniswezen. Zijn taak is de detentieomstandigheden van 
gevangenen te controleren. ‘Mijn verlangen daarbij is om gevangenen te helpen 
omgaan met psychische pijn.’

Valentin bezoekt gevangenen en vraagt hoe het met hen gaat. Hij hoort hun 
bewogen levensverhalen aan en neemt de tijd om te luisteren. Gevangenen ver-
trouwen hem en dat geeft ruimte voor advies. Hij bidt met hen en ziet gevan-
genen veranderen. Sommigen komen tot geloof en krijgen met praktische en 
geestelijke hulp hun leven weer op de rails. Anderen wijzen zijn boodschap af en 
komen niet tot inkeer. Valentin heeft geduld: hij blijft hen bezoeken.                >>



6

Le
ve

n 
in

 e
en

 h
ol

Ik had me moeten onderwerpen, maar dat wilde ik niet 
Valentin: Ik ontmoette Edik in zijn flat. Zijn flat leek wel een hol. Ik 
had medelijden met hem. Ik bedacht me: Als hij zo doorgaat dan gaat deze 
man kapot aan een overdosis drugs, of hij sterft een keer in een strafkamp. 
Uiteindelijk vroeg hij me om hulp. Iedereen had hem laten zitten. Ik nam 
een vast besluit om te helpen.

Edik is nu 39 jaar. Zijn  vader was een autoriteit on-
der criminelen. Edik heeft een zwaar leven achter de 
rug. Hij vertelde  met horten en stoten, dat er teveel 
in zijn leven is gebeurd en dat er erg veel gedaan zal 
moeten worden om alles te herstellen.

Toen hij 17 jaar was kreeg hij zijn eerste straftermijn 
vanwege diefstal. Later heeft hij nog drie keer 
gezeten. In het laatste kamp was hij bij een bende, 
was opstandig tegen de gevangenisleiding en kwam 
keer op keer in de isoleercel terecht. In een later ge-
sprek gaf Edik toe: ‘Ik werd terecht door de gevange-
nisleiding geslagen – ik had me moeten onderwerpen, 
maar dat wilde ik niet.’

Edik: ‘Na mijn vrijkomen heb ik niet meer gezeten, maar de 
tien jaar daarna bracht ik door als in een hel. Ik wist niet hoe 
ik mijn leven op orde moest brengen. Ik vroeg Valentin om 
hulp, omdat een vriend mij vanalles over hem had verteld. 
In die periode brandde ook mijn flat uit. Valentin stemde in 
om mij te helpen, maar alleen als ik zou stoppen met drugs 
en drank. Hij zorgde ervoor dat ik werk kreeg. Op dit werk 
ontmoette ik mijn toekomstige vrouw. Haar vroegere man 
was een misdadiger. Hij sloeg haar en haar kinderen. We zijn 
allebei door het lot kreupel gemaakt en nu houden we ons 
samen staande. Valentin benadert mij met liefde. Ik weet 
dat hij altijd naast me staat.’

Samen met Valentin is Edik begonnen met het opruimen 
en bewoonbaar maken van zijn flat.
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++++++++++++ NODEN VAN GEVANGENISEVANGELISTEN +++++++++++++++

Gevangenisevangelist Igor: 

‘Onze oude computer heeft het  
begeven. We kunnen nu niet  
meer e-mailen’, schrijft hij.  

Een goede computer kost zo’n € 500. 
Helpt u mee?

Gevangenisevangelist 
Nikolai: 

We bouwen een aanbouw 
aan het centrum: extra 
ruimte voor ex-gevangenen. 
Elke bijdrage is welkom!

Gevangenisevangelist Georgii

‘De motor van onze auto is 
kapot gegaan. Er is een grote 
reparatie nodig. We hebben het 
geld niet’  
Helpt u Georgii mee met de 
benodigde € 400? 

Gevangenisevangelist Oleg:

We houden een jongerenkamp in het district Nizjni Nov-
gorod. God geeft ons al zeven jaar de mogelijkheid om dit 
te doen. Samen met andere gevangeniswerkers zijn we  
mentors van deze jongeren. Het eerste deel van de kamp-
week houden we in een kerkgebouw. Het tweede deel in 
een gebouwtje op een gehuurd terrein. We houden elke 
dag bijbelstudies en praten veel met elkaar.  
Verder gaan we de stad in om mensen over Jezus te 
vertellen. Wanneer we toestemming krijgen, bezoeken 
we gevangenissen en opvangcentra voor drank- en drugs-
verslaafden. We danken de Heer, dat we samen met deze 
jongeren in zijn Koninkrijk mogen werken. 

Er is nog € 250 nodig 
voor de aankoop 
van levensmiddelen. 
Helpt u mee?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Help mee!

Help mee met de verkondiging van het  
Evangelie in Russische gevangenissen 
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Zie ook blz. 7 voor praktische noden 

van gevangenisevangelisten. 
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