
G R O O T  N I E U W S
 Het is weer zo ver: ik zou even een paar 
foto’s maken voor de nieuwsbrief, maar keerde 
op mijn schreden terug want het begon weer te 
regenen… Het is gelukkig niet zo erg als in Peru, 
maar het heeft grote gevolgen voor ons, met 
name voor mij in mijn verantwoordelijkheden. 
Zo’n dertig meter van waar ik zit, spoelt een 
riviertje grond weg, wat niet goed is voor een 
huis dat vlakbij staat...

We willen graag de komende zendingsdag onder uw 
aandacht brengen, informatie hierover is bijgesloten. 
En ik zou zoveel meer kunnen vertellen over Ricardo, 
Amarillis en Omar, maar… we hebben beloofd het kort 
te houden. Op bezoek komen is beter :-)  

M A A R T  2 0 1 7

 Er is een groot project gaande om een 
nieuwe toegang voor voertuigen te creëren. Met 
het werk in uitvoering en de vele regen is het een 
puinhoop en dat beïnvloedt of ik wel of niet naar 
de stad kan. Om nog maar niet te spreken van de 
modder overal en de muskieten die zich nu snel 
vermenigvuldigen. Misschien vraagt u zich terecht 
af of je daar nou een stuk van de nieuwsbrief aan 
zou moeten wijden. Wel, laat ik het dan maar hierbij 
houden en vragen om voor de situatie en voor mij te 
bidden.

 Reidun heeft een intensieve tijd van lesgeven 
achter de rug, maar doet het met plezier. Ik heb 
haar nog nooit zo consequent vroeg op gezien :-) 
De studenten vinden vooral de vele illustraties uit 
eigen leven een grote verrijking van de lessen. We 
zijn allen ‘geconditioneerd’ door onze opvoeding 
en cultuur, en voor transculturele communicatie van 
Gods boodschap moeten we leren objectiever, maar 
wel bijbels, naar andere culturen te kijken. Wat doe 
je bijvoorbeeld als je een gemeente sticht onder 
een groep die polygamisch is? Dat gaf eens een 
levendige discussie!

Gebrek aan fondsen
 De huidige trent in het denken van christenen 
is dat de nationale christenen het zendingswerk 
moeten doen, omdat dat veel goedkoper zou zijn. 
We hebben daarvan aan den lijve de consequenties 
ondervonden. Hoewel we zoeken naar manieren om 
de nationale gelovigen zoveel mogelijk te betrekken, 
weten degenen die dit zeggen niet waar ze het 
over hebben, in die zin dat het lang niet alles dekt. 
Maar… degenen die willen, kunnen geld doneren 

voor inheemse studenten. We hebben een Embera 
echtpaar en een jongen van de Piapoco die waren 
aangenomen maar niet konden komen vanwege 
gebrek aan fondsen. Uw bijdrage is meer dan 
welkom.

 Sprekend over financieën: we kregen 
deze week het gevreesde nieuws dat de huur van 
het appartement in Noorwegen is opgezegd. Dit 
vertegenwoordigde ongeveer 20-30% van onze 
inkomsten. We zullen proberen opnieuw te verhuren, 
maar dat is waarschijnlijk niet zo makkelijk en kan 
opgradering van de woontruimte vergen. Wel kunnen 
er nu nog meer mensen in het huis die Noorwegen 
willen bezoeken voor vakantie. Ook zal Reidun daar 
vanaf 21 april tot eind juli zijn. We zijn zo dankbaar 
voor al de jaren die we hebben kunnen verhuren! 
Prijs de Heer.            

Danken zou u kunnen voor:

 Hoe God hier levens aan het vormen is

 Gezondheid om de verantwoordelijkheden 
aan te kunnen   

 De vele jaren van verhuur van ons 
appartement beneden (Noorwegen)

 De mensen die ons geschreven hebben na 
de laatste nieuwsbrief en blijk hebben gegeven 
dat ze dit lezen

 Goede berichten van Natalia en Iwan op hun 
nieuwe plaatsen

Voorbede wordt op prijs gesteld voor: 
 Wijsheid hoe om te gaan met de dagelijkse 

uitdagingen. Wat droogte zou geen last kunnen

 Begeleiding van de tweede etappe 
(zendingskursus) als spoedig 50% van de vaste 
staf afwezig zal zijn

 Verhuur van ons appartement in Noorwegen

 Zendingsvisie in de Nederlandse 
evangelische gemeenten en een goede NTM 
zendingsdag in Papendrecht

 De vorming van de studenten, hun behoeften 
en bedieningen waarin ze betrokken zijn


