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Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak,
niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit
genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle
tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend
geworden doordat onze Redder Christus Jezus is
verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk
leven heeft doen oplichten door het Evangelie.
II Timoteüs 1: 9, 10

Nicole
Erwin was natuurlijk ook erg blij om weer samen met Nicole
te zijn en ook samen in de bediening te staan. Zij deed
verreweg het meeste vertaalwerk.

Lieve zendingsvrienden.
In deze eerste Vriendenbrief van 2016 wensen we u nog
een gezegend nieuw jaar.
Voor ons als Mission to the World begon het jaar met veel
zegen in Kenia. Peter en Erwin mochten daar het Evangelie
verkondigen, sponsorkinderen bezoeken en 75 voorgangers
en gemeenteleiders toerusten met geestelijk onderwijs.
Omdat de kerk in Afrika enorm groeit, is er heel veel
behoefte aan Bijbels theologisch onderwijs, zodat de
leiders beter toegerust zijn voor hun grote taak. Deze keer
heeft Erwin zich in zijn onderwijs vooral gericht op de
betrouwbaarheid en het ontstaan van de Bijbel als
richtsnoer voor ons geloof. Ook hielp hij de leiders om
beter inzicht te krijgen in de manier waarop Gods
verlossingsplan door de Bijbel heen wordt uitgevoerd en
hoe de verschillende Bijbelboeken in het grotere verhaal
passen. Peter richtte zich voornamelijk op counseling, met
name met betrekking tot relaties, aan de hand van het
concept van de Vijf Talen der Liefde. Zo kregen de leiders
een gevarieerd dieet, met een module theologie, een
module counseling en een module Bijbelkunde. De reacties
waren bijzonder positief en Peter en Erwin zijn erg
bemoedigd door de honger naar onderwijs op iedere plek
waar ze kwamen.

Evangelisatie
De evangelisatiecampagnes verliepen wat moeizamer dan
tijdens andere reizen, maar toch kwamen dertien mensen
tot geloof. En elke zondaar die zich tot Jezus keert, is een
reden tot feest in de hemel. Peter en Erwin verheugen zich
erover, en zijn er dankbaar voor, dat God u als
ondersteuners en hen als uitvoerders heeft kunnen
gebruiken om mensen te redden.

Op de foto ziet u Nicole met in haar armen een kind van
een gezin uit het Kindersponsorplan. We hebben tot nu toe
maar voor twee kinderen een permanente sponsor kunnen
vinden en brengen daarom in deze Vriendenbrief opnieuw
de twee kinderen onder uw aandacht, die we vorige keer
ook al voorstelden (zie verderop).

Leger des Heils
Ik (Erwin) werk nu met veel voldoening bij het Legers des
Heils in Rotterdam met behoud van uitkering. De jonge
mannen in de groep van 18 tot 23 jaar zijn niet de
makkelijkste om mee om te gaan. De meesten komen uit
de gevangenis. Anderen komen van de straat, of uit kapotte
gezinnen. Er is veel verdriet en boosheid bij deze jongens
en ze zijn moeilijk te bereiken, omdat ze flinke muren van
zelfbescherming om hun hart hebben gebouwd en vaak nog
steeds aan de drugs en/of de alcohol zijn. Toch heb ik al
een aantal mooie ervaringen mogen hebben, wanneer zo’n
jongen plotseling wil praten en zijn verhaal doet. Ik maak
geen geheim van dat waarvoor ik sta als christen en ik heb
ook veel gesprekken met mijn collega’s, die soms
randkerkelijk of oppervlakkig gelovig zijn. Anderen hebben
daarentegen een levend geloof, maar durfden daar
voorheen niet open over te zijn. Ik werk ook nog steeds op
de dagopvang voor daklozen en daar geldt hetzelfde. Al
met al ervaar ik dat ik op de juiste plek zit.

Malawi
Het goed met Sevana en Shingayi. Helaas kunnen zij door
de beperkte middelen nog maar weinig op sociaalmaatschappelijk vlak doen, behalve ervoor zorgen dat de
meisjes in het home based care project hun maandelijkse
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sponsorgeld voor scholing en eten krijgen. Op geestelijk
vlak gebeurt er nu meer, met onder andere wekelijkse
Bijbelstudies met jongeren en jongvolwassenen in de AfroLounge. Mission to the World is erg dankbaar dat, ondanks
een moeizame start, de Afro-Lounge nu voorziet in
voldoende levensonderhoud voor het gezin, zodat Shingayi
en Sevana als tentenmakers in Malawi kunnen blijven
werken.

Peter reist naar Malawi

Evans Juma Kiboni

Vorig jaar is Peter met Erwin naar Malawi geweest. Hij
heeft daar toen enkele van zijn seminars over counseling
gegeven. De plaatselijke kerken vroegen hem nadrukkelijk
om terug te komen en het totale pakket Counseling te
geven. Van 29 maart tot 22 april is deze reis gepland. Peter
zal in drie kerken in Blantyre het complete pakket van 12
seminars in de vorm van een conferentie geven.

Evans is een jongetje van drie jaar oud. Hij woont samen
met zijn moeder en broer (10) en zus (6) in een klein arm
huisje. Evans heeft zijn vader, die kostwinner was,
nauwelijks gekend. Zijn moeder heeft geen baan of vaste
inkomsten. Ze moeten het als gezin hebben van het kleine
beetje dat hun tuintje opbrengt en van wat ze aan hulp
krijgen van hun eveneens arme familie en vrienden. Evans
lijdt aan ondervoeding en heeft aan bijna alles gebrek.
Desondanks is Evans doorgaans een vrolijk kind.

Kindersponsorplan

Dankzegging & Gebed

In deze nieuwsbrief brengen we twee kinderen uit de
omgeving van Kisii in Kenia opnieuw onder uw aandacht.

-

Bid voor meer Bijbels onderwijs in Afrika
Bid voor sponsors voor alle sponsorkinderen
Bid voor de toevoeging van een fondsenwerver
Dank dat Erwins vrijwilligerswerk wordt omgezet
in een betaalde baan. Per 1 april 2016 begint hij!

Het team
In Nederland: Erwin, Peter en Roel
In Malawi: Shingayi en Sevana

Giften:

Robina Kwamboka Ondieki
Robina is een arm weesmeisje van zeven jaar oud. Tenzij er
een wonder gebeurt, zal ze niet erg oud worden, want ze is
besmet met HIV, dat Aids veroorzaakt. Ze heeft beide
ouders al aan Aids verloren en woont nu bij haar
grootmoeder, die haar probeert te verzorgen ondanks het
feit dat ze geen inkomsten heeft, dan enkel wat opbrengst
uit haar tuin. Ze hebben tekort aan voedsel en andere
basisbenodigdheden. Robina heeft nog twee stiefzussen,
maar die worden door andere familieleden opgevangen.
Robina is vaak erg verdrietig, maar komt graag naar
zondagschool, waar ze dan helemaal opleeft.

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een
taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we
samen doen met de middelen die we hebben. Uw
giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de
projecten te ondersteunen en voor de andere
activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift,
o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken
naar:
IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09
t.n.v. Stichting Afrika Zending
Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker
Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente
en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen
met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook
vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun
namen en emailadressen aan ons doorgeven.
NB De stichting heeft een ANBI beschikking.
www.afrikazending.nl
info@afrikazending.nl

