Alimujiang Yimiti
Schrijftips en adresgegevens.

Kaart schrijven
• Kies een mooie kaart uit. U kunt bijvoorbeeld
kaarten sturen met bijbelse symbolen. U kunt
ook zelf een kaart maken. Stuur geen dierenkaarten, die kunnen als beledigend worden
opgevat.
• Bemoedig uw broeder of zuster met een
mooie wens, een gebed en/of een bijbeltekst. Schrijf de kaart in het Engels. Kijk op
www.sdok.nl/voorbeeldzinnen voor inspiratie. Eventueel kunt u ook een van de onderstaande zinnen uitknippen en op de kaart
plakken.
• Schrijf eventueel uw naam op de kaart. Vermeld nooit uw (e-mail)adres.
• Vermeld ook nooit de naam van SDOK of
een andere organisatie.

Kaart versturen
• Doe de kaart in een envelop.
• Schrijf op de envelop het adres van de
gevangene naar wie u schrijft.
• Doe een postzegel Internationaal waarde 1 op de envelop. Als de kaart zwaarder is dan 20 gram heeft u twee postzegels nodig.
• Bid dat uw kaart broeder Alimujiang zal
bemoedigen.
ADRES

Alimujiang Yimiti
Section 11
The Xinjiang No. 3 Prison
No.1339, Dongzhan Road
Urumqi city
Xinjiang Uyghur Autonomous Region
830013
People’s Republic of China

Over Yimiti
In september 2007 werd het bedrijfje van de Chinese christen Alimujiang Yimiti door de overheid
gesloten. Hij werd ervan beschuldigd zijn bedrijf te gebruiken als dekmantel om het Evangelie te
verspreiden onder de Oeigoeren, een Chinese minderheid. In januari 2008 werd Alimujiang gearresteerd en beschuldigd van ‘ontwrichting van de nationale overheid en het in gevaar brengen van de
nationale veiligheid’. Deze aanklacht kan aanleiding zijn voor de doodstraf. In 2008 werd Alimujiang
veroordeeld tot vijftien jaar cel.

U kunt de onderstaande zinnen uitknippen en op de kaart plakken.

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. (Romeinen 8:18)

Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. (Psalm 37:5)

U strijdt de goede strijd. Ik bid dat u het geloof zal behouden en de strijd zal volbrengen.

