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Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is
de HEER voor wie Hem vrezen.
Psalm 103: 13

God voorziet door mensen heen
In de afgelopen nieuwsbrief heb ik (Erwin) gebed gevraagd
voor mijn zendingsreis naar Kenia. Ik ben dan ook blij om te
kunnen rapporteren dat er tijdens deze reis zeker vijftien
mensen voor het eerst een keuze hebben gemaakt om
Christus te gaan volgen en dat een paar honderd mensen
het evangelie hebben gehoord. Het weer werkte helaas
niet mee en af en toe moesten we de boel onderbreken
vanwege hevige onweersbuien die van het Victoriameer
kwamen aanwaaien. Desondanks was het een geweldige
tijd. De voorganger en de gelovigen uit de drie betrokken
gemeentes waren erg bemoedigd en opgebouwd door het
onderwijs dat ik mocht brengen.
Geestelijk vruchtbaar
Het was enerzijds jammer dat ik maar weinig tijd had, want
ze wilden al campagnes door het hele land gaan
organiseren, met name in Nairobi en Mombasa, zodat ik
daar ook kon spreken. Anderzijds was het maar goed ook,
want mijn verblijf was niet echt comfortabel (om het maar
zachtjes uit te drukken) en ik merkte toch wel dat ik geen
20 meer ben en overal makkelijk kan slapen en leven. Toch
was de reis in geestelijke zin erg vruchtbaar en ook voor
mijzelf een hele bemoediging.

Eigen huis
Terug in Nederland is er ook veel gebeurd. Zo heb ik een
prachtig huisje in Gouda gekregen met een betaalbare huur
en heeft God voorzien, door zijn kinderen heen, in de
eerste maand huur, in voedsel en in allerlei tweedehands
meubels. Dingen die allemaal toch uiteindelijk goed bij
elkaar en het interieur pasten. Ik ben ook hier erg dankbaar
voor. Inmiddels heb ik een broeder in nood tijdelijk
onderdak mogen bieden. Dat is niet alleen goed om te
doen, maar ook erg gezellig. Ik ben benieuwd wat er
allemaal nog gaat gebeuren de komende tijd. Ik heb er in
elk geval vrede mee dat ik tijdelijk ‘geparkeerd’ ben in
Nederland en hier mag doen wat mijn hand vindt om te
doen, om zo mee te werken met God in eigen land.
Palenstein
De ruimte die Mission to the World mocht gebruiken in
Palenstein is vanaf oktober 2015 niet meer beschikbaar. En
nu ik in Gouda woon, lijkt het me beter te onderzoeken hoe
ik hier in mijn directe omgeving een getuige mag zijn,
samen met iedereen in Gouda die met een oprecht hart de
Heer navolgt. Wel blijf ik voorlopig nog betrokken bij de
huisgemeente in Oosterheem (Zoetermeer).
Evangelist
Overigens betekent dit niet dat onze pogingen om in
Palenstein mensen met het evangelie te bereiken voorbij
zijn. Ik heb het afgelopen jaar namelijk een dierbare
Surinaamse broeder leren kennen die vroeger ook in deze
wijk actief was. Hij heeft nu, als evangelist onder de vlag
van Mission to the World, de draad weer opgepakt. Hij
heeft de gave om snel en makkelijk contact te leggen en
gebruikt die om het evangelie in woord en daad te laten
zien. Mij eigen betrokkenheid is voorlopig beperkt tot het
verder toerusten en moreel en geestelijk ondersteunen van
deze broeder. Samen zijn we ook in overleg met christenen
in Gouda om te kijken wat we daar kunnen betekenen.
Neem deze ontwikkelingen alstublieft mee in uw gebed.

Bruiloft in Roemenië
Peter en Yvonne zijn op zendingsreis naar Roemenië
geweest. Dit keer van 19 juni tot 5 juli. Ze reisden naar
Oradea en Cluj, twee steden in het noordwesten. Tijdens de
reis met Roel in september 2014 zijn we onder andere in
Catina, een klein armelijk plaatsje in de buurt van Cluj,
geweest. Yvonne en ik wilden dit graag weer bezoeken,
omdat we in september veel voor mensen konden bidden
en we het gevoel hadden dat er bijzondere dingen
gebeurden tijdens het gebed. Bij dit hernieuwde bezoek
konden we weer dezelfde gezinnen bezoeken en hen een
voedselpakket geven.
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Zwarte deken
Het was bijzonder om verschillende getuigenissen te horen.
Bijvoorbeeld die van een vrouw die haar woede en agressie
kon loslaten na gebed. Zij vertelde hoe ze ervoer dat na het
gebed een soort van zwarte deken haar verliet. Ook nu
kwam er iemand tot geloof. De vorige keer waren dat twee
personen. Sinds een paar maanden is er nu een
samenkomst in het huis van Sanja Cristea Tiberian. Een
bijzondere vrouw die, door de Geest geleid, liederen maakt
en deze samen met haar zoon ten gehore brengt. Hij speelt
keyboard, zij zingt. Haar bijzondere liederen zijn te horen
op YouTube. Een aanrader om eens te beluisteren.

Verkoopvrijwilliger gezocht
Het bestuur van Mission to the World zoekt een vrijwilliger
die vanuit zijn eigen huis postzegels, munten en
bankbiljetten (geschonken aan MttW) te koop wil
aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats. De opbrengst is
voor de zendingsdoeleinden van MttW. De vrijwilliger kan
vergoed worden in zijn onkosten. Op deze manier kunnen
deze verzamelobjecten te gelde worden gemaakt en krijgt u
als vrijwilliger de kans dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk.

Dankzegging & Gebed
We vragen u om God te danken voor Zijn trouw en
voorzienigheid. Dank voor de bescherming van Erwin, Peter
en Yvonne op de verre (en potentieel gevaarlijke) reizen
waarvan ze onlangs veilig zijn teruggekeerd. Dank voor
onze nieuwe medewerker Glenn en bid voor zegen op zijn
bediening in de Zoetermeerse achterstandswijk Palenstein.
Dank ook dat Erwin eindelijk een huis gevonden heeft en
bid dat God voor hem nieuwe deuren opent in Gouda. En
blijf natuurlijk bidden voor het meisjesproject in Malawi. Er
zijn grote veranderingen op til. Daarover gaat u
waarschijnlijk verderop in het jaar meer horen.
Wij wensen u Gods zegen toe.
Het team
In Nederland: Erwin, Peter en Roel
In Malawi: Shingayi en Sevana

Giften:

Sponsorkind
Naast dit bezoek aan Catina waren we op de bruiloft van
Alina en George. Alina was meer dan 10 jaar lang een
sponsorkind van ons. Fijn dat we zo’n mooie ontwikkeling
meemaken in een mensenleven en dat hulp goed
terechtkomt. Voorafgaand aan de bruiloft hebben we nog
met hulpgoederen enkele gezinnen bezocht in Oradea. Dit
deden we samen met Mimmie Mut, een bijzondere vrouw,
contactpersoon van Oost Europa Zending, met een warm
hart voor zigeunergezinnen. Voor deze nieuwsbrief kunnen
we hier niet veel meer over schrijven, maar u kunt daar
meer over lezen op onze website www.afrikazending.nl.

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

