
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  oktober 2017, Schurinkies in Armenië 

 

Lieve vrienden, 

Hier een update vanuit het mooie 

doch steeds kouder wordende 

Armenië! 

Alweer meer dan 2 maanden mogen 

we hier het werk van TC Armenië 

helpen bouwen.  

De tijd vliegt voorbij en over 1,5 

week zijn we alweer voor ruim een 

week terug in Nederland!! 

God is hier meer dan goed voor ons 

geweest. Het werk groeit niet alleen 

maar wij persoonlijk ook. 

Ik hoop dat u met plezier deze 

update leest en u zich met ons 

verheugd over wat God aan het doen 

is in Armenië! 

 

 

Dagje uit met de groep 

Gagik en Lusine’s  gezin 

Gedurende de eerste weken moest ons lichaam erg wennen 
aan de tropische temperaturen hier. Ook de manier van 
leven is zo heel anders dan in Nederland. Waar wij over 
georganiseerd zijn (zelfs ik ben nog meer georganiseerd, 
haha en dat zegt wat), zijn zij meer layback. 
Het mooie is dat we samen, het beste van beide culturen 
kunnen brengen om het werk tot ontwikkeling  te zien 
komen.  
De afgelopen jaren waren alle deuren gesloten voor een 
werk als dit. Een hulpprogramma dat buiten Armenië 
ontwikkelt is en überhaupt hulp bieden aan een doelgroep 
als deze, is in Armenië ongewoon. Dit betekende voor TC 
Armenië  de afgelopen jaren dat er weinig tot geen steun 
was vanuit Armeense kerken. Gagik is een visionair en is de 
afgelopen  jaren bezig geweest om te investeren in 
verschillende doelgroepen. Zoals u in de vorige nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen, hebben ze vrouwen met kinderen 
geholpen, door hun tijdelijk onderdak te bieden. Ook zijn ze 
actief onder jeugdbendes, waar ze Alphacursus mee hebben 
gedaan. In de volgende nieuwsbrief zullen we een 
getuigenis van een van de jongens laten horen.  
Het bieden van hulp aan mensen die in armoede leven is 
ook een onderdeel waar TC Armenië actief is 
Ze werken met kinderen uit ondermeer achterstand wijken, 
door hun les te geven in karate en voetbal. Beide teams zijn 
succesvol,  zowel in sportieve prestatie, maar ook heeft er 
een verandering  in hun hart plaatsgevonden. Het is mooi 
om hun enthousiasme te zien en hun liefde voor God.  
 

 
Voetbal team toernooi 

gewonnen 

 

 

 
Dagje uit met karate team 
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Nu het rehabilitatie programma gestart is zien we naast alle 
uitdagingen ook een bijzondere ontwikkeling. De kerken 
zien steeds meer heil in het werk, zelfs de bisschop Rubik 
Tumanyan van de evangelische kerken gelooft dat er een 
verandering zal plaatsvinden in het land door dit werk (dit 
heeft hij in gebed van God ontvangen). Terug naar de 
christelijke wortels.  God heeft dit ook al door meerdere 
christenen bevestigd, wat ertoe leidt dat er allerlei deuren 
opengaan op verschillende niveaus. De mannen komen  via 
allerlei wegen binnen. 
 Het huis zit vol, er is een wachtlijst en het huis is nog steeds 
niet af! Ondanks financiële uitdaging zetten we stappen in 
geloof en God antwoord op ons gebed. 
Voor ons Nederlandse brein kan het niet, maar Gods brein 
is groter ;-).  
Er gebeuren mooie dingen, mannen met een zwaar 
crimineel verleden, die totaal veranderd zijn.  
Verderop in de nieuwsbrief kunt u een van getuigenissen  
lezen. 
 In de eerste weken hadden we al een doopdienst van 9 
mannen en van 5 vrouwen die in de buurt van het  
rehabilitatiecentrum wonen en ook een echtgenote van een 
van de mannen.  
 
Sinds wij hier zijn is Erik begonnen met het implementeren 
van het lesprogramma van Teen Challenge. We konden 
door de giften die we hebben ontvangen al het materiaal, 
zoals schriften, ordners, maar ook een printer aanschaffen. 
Nogmaals bedankt voor jullie steun! 
De mannen zijn leergierig en enthousiast. Na het afronden 
krijgen ze een certificaat over het afgesloten onderdeel. 
Mits ze hun test met een voldoende afronden. Voor 
sommige is dit heel belangrijk, omdat ze nog nooit een 
diploma hebben gehad. De toepassing van hetgeen ze leren 
is echter nog belangrijker! 
De taal is een barrière en geeft op verschillende fronten 
uitdagingen. Lusine is de enige die op dit moment kan 
vertalen, maar heeft een jong gezin en is hoogzwanger. Ik 
probeer haar zoveel mogelijk te ontlasten en pas veel op de 
jongste, Samuel een dotje van 15 maanden (goed om te 
oefenen in omaschap nu er 2 van onze knullen getrouwd 
zijn, lol).  
Bidt u mee voor iemand anders, die Erik kan vertalen? 
 
God zet ons leven nog meer op z’n kop, hij trekt ons  
dichter naar Hem toe, maakt ons los van de dingen die  
nog aan ons kleven. Veel van  
onze tijd gaat naar gebed  
en het lezen van zijn Woord  
en zoals het Woord ons  
belooft, brengt dit groei met 
zich mee! Wel pijnlijk soms,  
maar God is te vertrouwen. 
Wat Hij doet is goed. 
In onze gebedstijd ervaren  
we dat onze tijd in Armenië  
niet zo één, twee, drie is  
afgelopen. Hoe het er precies 
 uit zal gaan zien weten we  
nog niet precies, maar bidt 
 u met ons mee? 
 
 
 

 

 

 

 

 Dopelingen met gezin 

 

 

 

 

Gebed 

Bijbellezen 

Groepsstudie 

Eten! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getuigenis van Musegh 

Mijn naam is Musegh. Ik ben 60 jaar oud. Ik heb meer dan 20 jaar 

in de gevangenis gezeten. Het eerste deel van mijn leven was 

grotendeels erg interessant en succesvol.  Zowel op school als in 

sport. Op een gegeven moment moest ik het leger in bij de 

toenmalige Sovjet Marine en toen begonnen de ongewenste 

gebeurtenissen. Ik heb een officier geslagen en kwam in de 

gevangenis terecht. 

Nadat ik weer vrij was, was alles weer prima. Ik had een rustig 

leven en ging verder met mijn studies. Ik trouwde en had een 

leuk gezin en een goede baan. Ik had alles wat nodig was voor 

een voorspoedig leven. Maar dit duurde niet lang.  

Het was alsof Satan me niet met rust wilde laten en ik kwam 

weer in de gevangenis. En toen startte er ook een andere fase in 

mijn leven. Ik werd verleid door drugs en werd langzamerhand 

meegezogen in de diepe wereld van verslaving. Ook doordat ik 

meerdere keren veroordeeld werd.  Ik raakte mijn familie, baan 

en reputatie kwijt. Uiteindelijk wist  ik 15 jaar buiten de 

gevangenis te blijven, maar ik was nog steeds in een gevangenis 

van verslaving. Na deze periode kwam in drie keer achter elkaar 

in de gevangenis terecht.  

Ik ben in de lente van dit jaar vrijgekomen en besloot om mijn 

leven op te bouwen. Maar de duivel achtervolgde mij. Ik 

worstelde met eenzaamheid en afwijzing door mijn familie en de 

samenleving. Vanwege mijn instabiele sociale situatie kwam ik in 

alcoholisme terecht  Ik had ondertussen de drugs achter me 

gelaten, want dat had me alleen problemen en vernedering 

gebracht. Maar ik dronk op een gegeven moment net zoveel 

Wodka als ik lucht nodig heb. Al snel maakte ik weer een 

overtreding, zodat ik weer naar de gevangenis kon gaan. Dat was 

de plek waar ik niet alleen was en dit leven achter me kon laten.  

Maar toen, door de genade van God, ontmoette ik een geestelijke 

broer, Arman. Hij bezocht me verschillende keren. We spraken 

over God en ik het sprak me erg aan. Hij heeft mij meegenomen 

naar een kerkdienst. De aanbidding en het Woord van God raakte 

mijn hart. Ik werd in contact gebracht met de leiders van het 

rehabilitatiecentrum en ik mocht daarheen.  

Ik heb me bekeerd en mij leven werd meer en meer interessant. 

En dag bij dag wordt het beter. Het is nu 4 maanden dat ik God 

ken en dit zijn de gelukkigste dagen van mijn leven.  

Er is nu nog steeds een rechtszaak gaande. Misschien moet ik 

weer de gevangenis in, maar dat maakt me niet bang. Want nu 

heb ik God aan mij zijde. Ik heb ontdekt, dat geen macht, geen 

rechtssysteem,  geen medicijn of samenleving me iets te bieden 

heeft.  Maar God mijn leven heeft veranderd. Glorie aan de 

almachtige God! 

Bidt met ons mee dat de uitspraak, die nu waarschijnlijk op 30 

Oktober zal uitgesproken worden, positief voor Musegh uitpakt. 

De rechter heeft de rechtszaak al 3 keer uitgesteld, omdat hij een 

weg zoekt om het positief voor Musegh te laten uitpakken. De 

officier van justitie heeft 3 jaar en 4 maanden geëist.  

Ps. Musegh is degene, die zich laat dopen op de tweede pagina! 

 

 

 

 

 

 
 

Samuel en 

oppas opa lol 

broodoven 

Armeense koffie!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze vrije tijd hebben we ook wat van het 
land gezien. Armenië heeft prachtige plekken 
om te bekijken en ook lekker om samen even te 
ontspannen. 
 
En natuurlijk een paar foto’s van Frank met zijn 
mooie bruid, Sofie 
 
Let u ook even op de foto van een mooi 
 “Tiny house”.                                                                                        
Lieve vrienden hebben deze in hun tuin laten 
bouwen, mede om een plekje te creëren voor 
ons als we terug zijn in Nederland. 
 
Wij zijn zeer gezegende mensen!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedankt voor alle steun die we van jullie mochten 
ontvangen.  
Wilt u met ons meebidden voor (TC) Armenië?  
Voor alle stappen die genomen gaan worden en ook 
voor ons gezin?!  
Mocht u ons financieel willen ondersteunen dan kunt 
u uw gift overmaken naar Teen Challenge Nederland 
o.v.v. Erik en Ingrid Schurink NL65INGB0001885500   
Als het om maandelijkse ondersteuning gaat kunt u dit 
er ook bij vermelden. U kunt ook kiezen om het naar 
onze eigen rekening te storten. Uw gift is dan alleen 
niet belastingaftrekbaar. Ons rekeningnummer is: 
NL85ABNA0986778672 t.n.v. Erik en Ingrid Schurink  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al hebben laten weten 

zal Fennie Boer voor ons een thuisfrontteam gaan 

vormen. 

In een extra bijlage bij deze nieuwsbrief zal een 

uitnodiging zitten voor een bijzondere info avond. Ik kan 

u er niks over  vertellen, maar ik zou zeggen, even lezen, 

want Fennie kennende belooft het wat leuks! 

 

Voor degene die Fennie niet 

kennen! 

Bedankt namens Gagik en Lusine voor alle support die TC Armenië mocht ontvangen. (heb de Armeense 

versie achterwege gelaten;-) 

We express our deep gratitude for your contribution in Teen Challenge Armenia. Your financial support 

helps us continue in our mission and the assist people in addiction and in need in our country. But it's not 

just finances it’s the salvation of people's lives and souls. 

We are really appreciate your heart and willing to be in the unity with us doing this great job for Kingdom 

of God. Because there is power in the unity. 

Thank you again for your support! 

God bless you, 

Gagik and Lusine 

 

 

 

 


