
 
 

HANDLEIDING PAASGROETACTIE 2023 
 
Beste vrienden,  
 
Fijn dat u meedoet met het verzenden van Paaskaarten. U hebt een aantal 
enveloppen met adressen en kaarten ontvangen. Voor christenen in de 
voormalige Sovjet-Unie is het een belangrijke bemoediging!  
De Paaskaarten mag u blanco laten, u kunt er ook voor kiezen om op één 
van de kaarten een bemoedigende tekst te schrijven. Dat kan in het 
Russisch, Engels of gewoon in het Nederlands. Een uitgebreide Russische 
groetenlijst vindt u op onze website. De andere twee blanco kaarten kunnen 
in het werkgebied uitgedeeld worden bij evangelisatieactiviteiten.  
 
Verzendinstructie: 
 Plak de envelop (met daarin drie kaarten en zonder deze handleiding) 

dicht en frankeer deze met 1 postzegel internationaal (€ 1,65). Dit is 
‘Briefpost internationaal tot 20 gram’. Een andere optie is dat u 
gebruikmaakt van een online postzegelcode van PostNL. 

 Schrijf op de achterzijde van de envelop, klein maar leesbaar (bij 
voorkeur op één regel), het retouradres: naam, adres en land 
(Nederland). Poststukken naar het buitenland moeten een retouradres 
bevatten.  

 
Wilt u geen 3D-kaart, geld, stickers of andere materialen in de envelop 
bijsluiten? Post wordt regelmatig gecontroleerd door douanebeambten!  
 
Wanneer u een gift wilt overmaken, kan dat op: NL26 INGB 0004 1323 34 
t.n.v. Stichting Friedensstimme Ned en onder vermelding van 
‘Paasgroetactie 2023’. 
 
Hartelijk dank voor uw meeleven met en gebed voor onze broeders en 
zusters. 
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RUSSISCHE GROETENLIJST 
 
Дорогие друзья Geliefde vrienden 
 
Мы молимся о вас Wij bidden voor u 
 
Я молюсь о вас Ik bid voor u 
 
Христос воскрес! Christus is opgestaan! 
 
Мир дому вашему! Vrede zij uw huis! 
 
Сердечный привет от… Hartelijke groet van… 
 
Господь с вами De Heere zij met u 
 
Слава Богу!  Prijs God!  
 
Да благословит тебя Господь  De Heere zegene u (Numeri 6:24)  
(Числа 6,24) 
 
Мужайтесь! (oт Иоанна 16,33)  Houd goede moed! (Johannes 

 16:33) 
 
Укрепляйтесь Господом и  Wees krachtig in de Heere en in 
могуществом силы Его de sterkte Zijner macht  
(к Ефесянам 6,10)   (Efeze 6:10) 
        
Уповай на Бога! Hoop op God! (Psalm 42:6) 
(Псалтирь 41,6)    
 
Бог есть любовь God is liefde (1 Johannes 4:16) 
(1-е Иоанна 4,16) 
 
Будьте постоянны в молитве Volhard in het gebed  
(к Римлянам 12,12) (Romeinen 12:12) 
 
Господь близко De Heere is nabij (Filippenzen 4:5) 
(к Филиппийцам 4,5) 
 
с Богом (Ga) met God 
 


