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Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Galaten 6: 2

Erwin ging opnieuw naar Kenia
Afgelopen augustus had ik weer het voorrecht om in Kenia
het verlossende evangelie van Jezus Christus te
verkondigen. De faciliteiten in Kisii waren niet al te best,
met toiletten die bestonden uit een gat in de grond, maar
zegen was er des te meer. Opnieuw kwamen tientallen
mensen tot geloof en hebben enige honderden de blijde
boodschap van vergeving van zonde, innerlijk herstel en
verandering naar het beeld van Christus gehoord. Ook de
gelovigen waren weer erg bemoedigd. Het was
hartverwarmend toen zij na een openluchtdienst spontaan
in zang en dans uitbarstten, nadat een aantal mensen zich
had bekeerd. Het was feest in de hemel en op aarde. Het is
mijn vurig gebed dat ik snel een betaalde betrekking vindt,
zodat ik vaker naar Afrika kan reizen voor het evangelie. Ik
heb meer uitnodigingen dan de huidige fondsen toe laten.

Wie wil mee naar Roemenië?
In november 2015 wil Peter Edelenbosch opnieuw een reis
naar Roemenië ondernemen. Voor deze trip zoekt hij nog
een reisgenoot. Twee aan twee uitgaan in de wereld is een
Bijbels principe. U kunt een beetje op elkaar passen; elkaar
in moeilijke momenten steunen; natuurlijk voor elkaar en
met elkaar bidden, enzovoorts. De gezamenlijke reiskosten
worden eerlijk gedeeld en u mag u door gemeenteleden en
anderen laten sponsoren. Geïnteresseerd? Mail dan naar
info@afrikazending.nl.

Verkoopvrijwilliger gezocht
Het bestuur van Mission to the World zoekt een vrijwilliger
die vanuit zijn of haar 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 of haar onkosten. Op deze manier
kunnen deze verzamelobjecten te gelde worden gemaakt
en krijgt u als vrijwilliger de kans dienstbaar te zijn in Gods
Koninkrijk.
Meldt u aan via info@afrikazending.nl.

Mission to the World start Kinder Sponsorplan

Werkervaringsplaats Erwin
Inmiddels heb ik in eigen land wél een mooie
werkervaringsplaats bij het Leger des Heils gevonden. Waar
ik twee dagen per week een getuige kan zijn onder
daklozen en nog eens twee dagen bij jongeren met een
moeilijke achtergrond en gedragsproblemen.

In Afrika wonen veel arme mensen. Sommigen van hen
leven echter in zulke extreme armoede dat zij zelfs door de
arme Afrikanen als 'echt arm' worden aangeduid. In deze
gezinnen leiden kinderen echt honger en kunnen de ouders
zelfs de zeer goedkope overheidsklinieken niet bekostigen.
Ook worden de kinderen regelmatig van school gestuurd
omdat de ouders zich de kleine ouderbijdrage niet kunnen
veroorloven. Voor deze allerarmsten zouden we graag met
u en lokale partners meer willen doen. Als bijvoorbeeld 1
kind wordt ondersteund met 25 euro per maand, kan niet
alleen dat kind naar school en beter voedsel en verzorging
krijgen, maar wordt het hele gezin er beter van. We
noemen dit project het Afrikaanse Kinder Sponsorplan,
maar het is eigenlijk een gezinssponsorplan. We zullen in de
komende nieuwsbrieven telkens een paar kinderen aan u
voorstellen (achterop treft u de eerste twee aan). Wilt u
een kind en zijn of haar familie voor tenminste de duur van
een jaar sponsoren met € 25,00 per maand? Dan kunt u ons
hierover benaderen via de email: info@afrikazending.nl.
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geld voor gezond en gevarieerd eten en geen geld voor
medische voorzieningen. Jane heeft tot nu toe wel naar
school kunnen gaan, maar er is geen geld voor schriften,
pennen en andere basisschoolbenodigdheden. Toch is Jane
een blij kind. Ze staat bekend als gehoorzaam, beleefd en
een beetje verlegen. Als Jane door iemand als sponsorkind
wordt geadopteerd, zal dit niet alleen haar, maar ook haar
hele gezin helpen.

Dankzegging & Gebed
Philes Nyaboke Makori
Philes is een meisje van 8 jaar oud dat wordt verzorgd door
haar moeder die echter, evenals haar reeds overleden
vader, besmet is met HIV. Ze is de oudste van 5 kinderen en
moet al veel doen in het huishouden, omdat haar moeder
vaak ziek is. Het gezinnetje woont in een vervallen en klein
lemen huisje met een grasdak. Ze hebben aan bijna alles
tekort en de kinderen lijden aan ondervoeding. Ook kan
Philes vaak niet naar school, omdat er gewoon geen geld is
om het schoolgeld (slechts een paar euro) te betalen.
Ondanks haar moeilijke omstandigheden is Philes een
optimistisch en levendig meisje dat verder bekend staat als
behulpzaam, gehoorzaam en respectvol naar anderen. Als
Philes door iemand als sponsorkind wordt geadopteerd, zal
dit haar en haar hele gezin tot grote zegen zijn.

-

Dank voor Erwins werkervaringsplaats
Dank dat God het werk van MttW zegent
Dank voor het succes van de tweede Keniareis
Bid voor het Kinder Sponsorplan
Bid voor de volgende reis naar Roemenië
Bid voor een reisgenoot voor Peter

Wij wensen u Gods zegen toe.
Het team
In Nederland: Erwin, Peter en Roel
In Malawi: Shingayi en Sevana

Giften:
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

Jane Kemunto Obweri
Jane is een meisje van 7 jaar oud dat nog niet zo lang
geleden haar vader heeft verloren. Ze heeft gelukkig nog
wel haar moeder en een broertje van 3 en een zusje van 1
jaar oud. Het gezinnetje woont in een armoedig lemen
huisje met een grasdak. Omdat moeder geen werk heeft en
het gezinnetje moet rondkomen van wat hun kleine stukje
land opbrengt, hebben ze aan bijna alles tekort. Er is geen

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

