Vriendenbrief juni-juli 2016
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol
getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de
Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één
in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen
voor ogen, maar ook die van de ander.

Aanslag
Peters vlucht had moeten vertrekken van vliegveld
Zaventem bij Brussel, maar op 22 maart 2016 vond daar
een verschrikkelijke terroristische aanslag plaats.
Uiteindelijk werd hij daarom door de luchtvaartmaatschappij met een touringcar opgepikt van treinstation
Brussel Noord. De bus bracht hem naar het vliegveld van
Parijs. Vandaar is hij vervolgens naar Malawi gevlogen.

Filippenzen 2: 1-4
Geliefde zendingsvrienden,
In Afrika zijn de velden nog wit om te oogsten. Afrikanen
beseffen namelijk veel beter dan Europeanen wat het
Evangelie heeft gedaan voor de westerse samenleving. De
kerk groeit in Afrika en veel jonge kerken en gemeentes
hebben behoefte aan goed Bijbels onderwijs. Ook willen zij
graag hulp ontvangen bij het opleiden van voorgangers. In
september schreef ik dat ik graag meer zou willen doen,
maar dat mijn eigen middelen uitgeput waren. Ik schreef
toen: "Mijn gebed is dat ik een redelijk tot goed betaalde
baan in Nederland zal vinden, zodat ik als ‘tentenmaker’
vaker zelf zendingsreizen naar Afrika kan bekostigen."
Zonder dat ik me ervan bewust was, begon de Heer het
gebed te beantwoorden. Ik werd aangenomen als
vrijwilliger bij het Leger des Heils in Rotterdam waar ik nu,
sinds april 2016, een betaalde baan heb. Nu kan ik veel
meer doen voor mijn geliefde continent en haar dierbare
bewoners. De oogst is nog steeds groot en arbeiders zijn er
nog veel te weinig, maar ik kan nu uit eigen middelen twee
voorgangers zelf onderhouden en ook zelf mijn
zendingsreizen bekostigen. Daarnaast is ook mijn werk bij
het Leger des Heils een bijzonder mooi zendingsveld.
Erwin

Peter in Malawi
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 toen
nadrukkelijk om terug te komen. Peter heeft hier gevolg
aan gegeven en via de contacten die hij in Malawi had
opgedaan dit jaar opnieuw een zendingsreis voorbereid.
Deze reis vond plaats van 31 maart tot 26 april 2016.

Preken
Peters verblijf duurde drie weken. In die tijd heeft hij drie
zondagen in drie verschillende kerken het woord mogen
voeren. Hij sprak onder andere over je voor God verbergen,
en waarom dat niet nodig is. Ook kwamen de Vijf Talen der
Liefde aan de orde. Peter sluit zijn preken vaak af met een
oproep om naar voren te komen en voor je te laten bidden.
De reactie hierop was steeds weer overweldigend.

Conferenties
Doordeweeks maakte Peter kennis met Malawiaanse
mensen en hun manier van leven en bezocht bijvoorbeeld
een kleuterschool. Het ging echter vooral om de drie
conferenties over counseling die Peter voor plaatselijke
geïnteresseerden mocht verzorgen. Deze drie conferenties
werden goed bezocht en de deelnemers waren enthousiast
en leergierig. Iedere conferentie eindigde dan ook met het
maken van een groepsfoto, waarop de geslaagde
deelnemers trots poseren met het door hen behaalde
certificaat ‘Counseling Level 1’. Halverwege de tweede
conferentie werd Peter ziek, maar het lukte toch om de
conferentie goed af te sluiten en weer op tijd op de been te
zijn voor de derde en laatste conferentie.
Tijdens een diner met verschillende Baptistenpastors werd
duidelijk dat Peter ook volgend jaar weer welkom is.

Project Koerdistan
Via het persoonlijke netwerk van Peter is Mission to the
World onlangs in contact gekomen met christenen uit
Noord-Irak, uit de regio rond Erbil in Koerdistan. Deze
mensen wonen in Nederland, maar zijn zeer actief in de
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hulpverlening aan, én het evangeliseren in, dit verscheurde
gebied. De oorlog in Irak en Syrië geeft een plotselinge
openheid voor het Evangelie, die er vroeger niet was.
Maandag 13 juni 2016 zijn Peter en Roel bij deze mensen
op bezoek geweest voor kennismaking en verkennende
gesprekken. Een eerste resultaat hiervan is dat in ieder
geval twee van hen, Kader en Suhaila, nu officieel
medewerker van Mission to the World zijn geworden. Er
worden nu plannen gemaakt voor een project ter plaatse.

Jaarverslag 2015
In overeenstemming met de criteria waaraan Mission to
the World moet voldoen vanwege de ANBI-status zijn
kortgeleden het Algemeen Jaarverslag en het Financieel
Overzicht over het jaar 2015 op de site gezet. U vindt ze
onder het tabje ‘Stichting’, het jaarverslag linkt door naar
het financieel overzicht. Het verheugt ons te kunnen
meedelen dat we de financiën afgelopen jaar goed rond
hebben gekregen en dat we zelf een klein beetje
overhielden. Dit wordt natuurlijk dit jaar weer in de
stichting geherinvesteerd.

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

Evans Juma Kiboni
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.

Dankzegging & Gebed
-

Dank voor Erwins vaste baan in Rotterdam
Bid voor meer Bijbels onderwijs in Afrika
Bid voor sponsors voor alle sponsorkinderen
Bid voor de toevoeging van een fondsenwerver
Bid voor een zegen op Project Koerdistan

Het team
Erwin, Peter, Roel, Kader en Suhaila

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:

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.

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

