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Voor Stichting Afrika Zending was 2017 een mooi jaar.
We kijken terug op meerdere succesvolle zendingsreizen naar Afrika: Malawi, Kenia en Zimbabwe door Erwin van
der Meer en Peter Edelenbosch. Tijdens deze reizen is het evangelie gepredikt en hebben vele mensen besloten om
Christus gaan navolgen. Exacte cijfers hebben we niet bijgehouden maar per reis zijn dit toch zo’n 30-50 nieuwe
volgelingen van Christus. Naast evangelie prediking is er vooral de nadruk gelegd op de bijscholing/nascholing van
predikanten en kerkelijke leiders en medewerkers. Zij doen immers het dagelijks kerkelijke werk in Afrika. In Malawi
werken we vooral samen met de P.I.M. baptisten gemeentes in Blantyre en omgeving en de Evangelische Kerk van
Malawi. In Zimbabwe werken we met de Hatfield Baptist Church en in Kenia met diverse evangelische en
pinkstergemeentes in Kisii.
In Kenia loopt het kindersponsorplan onder toezicht van pastor Dominique en pastor Tom nu erg goed en de 5
gezinnen die hulp krijgen zijn erg dankbaar. Graag zouden we meer gezinnen helpen maar dan zijn er meer sponsors
nodig.
Binnen Europa hebben we vooral Roemenie in het vizier gehad. Meerdere reizen met hulpgoederen voor arme
kerkelijke gemeenschappen hebben plaatsgevonden in 2017 door Peter Edelenbosch en Roel Brandsma. Daarnaast
hebben zij de gemeenten aldaar bemoedigd en ook gepredikt en een stukje onderwijs gegeven.
Binnen Nederland preekt Erwin ondanks een drukke baan bij het Leger des Heils en de zendingsreizen naar Afrika
toch nog zo’n 1x per maand. Daarnaast schrijft hij nog regelmatig korte artikelen in sociaal media op gebied van
pastoraat, theologie en maatschappelijke onderwerpen.
Er is inmiddels contact geweest met een andere organisatie Global Missionaries. We zijn met hen in gesprek over
nauwere samenwerking/fusie. In 2018 hopen we dit verder uit te werken.
Financieel zijn we dit jaar gezegend met iets meer inkomsten dan uitgaven (zie financieel overzicht) en w ehopen dat
deze trend zich zal voortzetten.
Al met al zijn we erg dankbaar voor alle positieve ontwikkelingen en we danken alle donateurs en belangstellenden
voor hun morele en materiele steun.
Aan God de eer
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