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De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons
eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te
slechten voor God.Wij halen spitsvondigheden neer en en
iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis
van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om
haar aan Christus te onderwerpen.
2 Korintiërs 10: 4 en 5

Zending in eigen land
Ik ben nu ruim een jaar betrokken bij het werk van het
Leger des Heils in Rotterdam onder dak- en thuislozen en
sinds april 2016 als begeleider in de opvang. Het uniform
van het Leger des Heils heeft me nooit erg aangesproken,
maar voor de manier waarop zij hun geloof in de praktijk
brengen heb ik veel respect. Ik ben daarom blij dat ik met
mijn broeders en zusters mag samenwerken om de liefde
van Christus heel praktisch zichtbaar te maken. Het is zo
mooi om te zien hoe mensen die in een bijna onmogelijk
diep dal zaten weer hoop krijgen. Er wordt in het
welzijnswerk niet actief ge-evangeliseerd, maar het
evangelie komt door middel van daden wel degelijk over.
Zo vertelde een deelnemer onlangs tegen me dat hij kon
zien dat ik dit werk niet deed als een baan, maar dat ik het
uit mijn hart doe. Ik vertelde hem dat dit klopt, want ik heb
Gods liefde leren kennen en daardoor houd ik van mijzelf
en van mijn medemens. Zijn reactie was: "Precies, dat kan
ik zien en ik en de anderen krijgen daardoor nieuwe kracht
en hoop." Wat een voorrecht en bemoediging! Ook
vertelde hij dat hij nu heel anders tegen het geloof is gaan
aankijken. Een ander kwam me diezelfde week vertellen
hoe hij zich is gaan interesseren in het geloof door zijn tijd
in de opvang bij ons. Nu had hij pas zijn oude buurvrouw
ontmoet. Ze vertelde hem dat ze nog altijd voor hem bad
en nu had ze hem uitgenodigd om mee naar de kerk te
komen. En dat zou hij nu gaan doen. Mooi toch? De ene
persoon zaait, de ander maait, maar het is allemaal het
werk van God, Die uitreikt naar mensen. Dat zijn hele
mooie dingen om elke week weer mee te mogen maken en
deel van te mogen zijn.
Erwin

Samantha in Malawi
Het is al weer ruim een maand geleden dat ik werd
opgeschrikt door het vreselijke nieuws dat bij mijn dochter
Samantha een hersentumor was geconstateerd. Er gaat dan
heel wat door je heen, zeker ook omdat je weet dat ze arm
is en de medische wetenschap in Afrika maar heel beperkt
is in hun middelen. Samantha was zelf rustiger dan ik en zei
over de telefoon: “Pa, het komt wel goed, God is bij me.” Ik
was eerlijk gezegd zelf helemaal niet zo rustig en worstelde
in gebed. Uiteindelijk heb ik mijn 1000 euro spaargeld
gebruikt om haar te helpen naar Zuid-Afrika te gaan voor
verder onderzoek. Medebestuurslid Peter maakte nog eens
500 euro beschikbaar. Alles bij elkaar net genoeg voor
onderzoek en misschien een biopsie maar zeker niet voor
het verwijderen van de tumor. God had echter iets anders
in petto. Hij raakte het hart van de chirurg aan en
uiteindelijk werd Samantha bijna gratis geopereerd en
werd de tumor verwijderd. Graag zou ik getuigen dat
daarmee de kous af was. Helaas is Samantha het zicht aan
één oog verloren, omdat bij de operatie waarschijnlijk een
zenuw is geraakt en ook geven de bloedwaarden aan dat er
nog ergens kankercellen in het lichaam zijn, ook al kan niet
worden vastgesteld waar precies. Er wordt nu chemokuur
overwogen. We vragen uw gebed voor deze situatie. Van 3
tot 17 november bezoek ik opnieuw Malawi. Ik zal
onderwijs geven in diverse gemeentes en tevens mijn
dochter Samantha een hart onder de riem steken in haar
strijd tegen kanker.
Erwin

Peter terug in Roemenië
Peter heeft met zijn vrouw Yvonne weer een reis naar
Roemenië ondernomen, een land waar hij al jarenlang
regelmatig komt en waar hij veel mensen persoonlijk kent.
De reis duurde drie weken en ging zoals altijd van plaats
naar plaats en van gezin naar gezin. Tijdens hun reis
verdeelden Peter en zijn vrouw hulpgoederen. Peter sprak
in verschillende lokale gemeenten.
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Kindersponsorplan
In deze nieuwsbrief brengen we twee kinderen uit de
omgeving van Kisii in Kenia opnieuw onder uw aandacht.

Dankzegging & Gebed
-

Bid voor genezing voor Samantha
Bid voor een zegen op Peters reis door
Roemenië
Bid voor een zegen op Erwins reis naar Malawi
Bid voor duidelijkheid over, en zegen op, de
verschillende projecten die Mission to the
World ondersteunt; in Malawi, in Kenia, in
Roemenië, in Noord-Irak en in Nederland.

Het team
Erwin, Peter, Roel, Kader en Suhaila

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

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.

