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“Als jouw God mij een baby geeft, ga ik hem volgen!”

Dit is Laurinda samen met haar dochtertje Sara (die op onze veranda geboren is!). Nadat zij zich samen

met haar man, Armindo heeft laten dopen, werden ze acuut uit hun familie gezet. Onze werker Ámido

heeft ze in zijn huis opgenomen en wij hebben ze vervolgens uitgenodigd om op het trainingscentrum te

komen wonen en de DTS (Discipelschaps Training School) te volgen. De familie geeft grote druk; zij willen

graag zien dat ze weer 'gewoon' moslim worden. Maar Armindo en Laurinda hebben LEVEN gevonden.

En dat gaan ze tijdens hun outreach ook weer uitdelen. Zij gaan samen met ons en nog 4 studenten en 5

kids op outreach.
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Dus nog even een teken van leven voordat we 5 weken naar Mecula (de nieuwe Jeugd met een Opdracht

basis in het Niassa reservaat) en Muapula gaan (nog kleiner op de kaart, ook in de bush).

Hoe zitten we er in? Nou, dat heeft geen gemakkelijk antwoord maar ik zal het proberen. Vandaag

hebben we de laatste lesdag gehad dus de lesfase is nu officieel afgerond. Deze week was heel

inspirerend, ging over zending en werd gegeven door één van de teamleden uit Mecula waar we straks

heen gaan: extra leuk! Dus eerst een zucht van verlichting dat de theorie klaar is! We hebben de tijd

genomen om de Heer te danken voor 12 weken levensveranderende lessen op ons trainingscentrum.

Tegelijkertijd hebben we als school nog een flinke uitdaging voor ons. We hebben de balans opgemaakt

voordat we op outreach gaan en als eerste met alle studenten gedankt voor de 300.000 meticais (4,300,-

euro) die we als school al hebben mogen ontvangen. Om 5 maanden met 16 studenten, 6 stafleden en 25

kinderen te kunnen leven, wonen, werken en eten is uiteraard al een uitdaging op zich, maar kosten zijn

altijd een extra uitdaging. Want bijna alle studenten zijn zoals Armindo en Laurinda - zij kwamen met 4

zakken mais van hun oogst als alles wat ze konden betalen voor de school. En zo hebben we nog een gat

van 30.000 meticais (430,- euro) om op outreach te kunnen. Als stafleden zitten we er verschillend in.

Persoonlijk ga ik (Frank) vrolijk op outreach (maar ik weet dat als we geen eten hebben ik altijd zelf een

paar tientjes kan bijschieten). Tomas gaat met zijn groep naar het eiland waar hij zelf 11 jaar lang gediend

heeft. Hij weet dat het afgelegen ís en daardoor duur is om aan eten te komen maar met grote aarzeling

zet hij de geloofsstap en zegt: "We gaan het doen, de Heer is met ons!" En dan hebben we Dinis: een

geweldig leider en man van geloof maar op dit moment heeft hij zoveel uitdagingen in zijn leven, dat hij

eerlijk zegt dat hij er niet nóg één bij kan hebben en dus twijfelt of hij wel met zijn team naar Cabo

Delgado kan gaan.
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Uiteraard hebben we dit alles met de studenten besproken. Het is namelijk de bedoeling dat we met z'n

allen leren om op God te vertrouwen voor ons dagelijks brood. We hebben sponsoracties gedaan en

klussen bij andere mensen en natuurlijk boterkoeken verkocht (14 stuks dit keer). Dit alles nadat we zelf

eerst gegeven hebben. Het is mooi en moeilijk tegelijk als een student geeft. Hij geeft met heel zijn hart 50

meticais (70 cent). Geweldig want het is alles wat hij heeft, moeilijk want als je 30.000 nodig hebt schiet

het niet echt op.....

Op het gebied van het verspreiden van het evangelie zitten we in een hele bijzondere tijd: er is zo'n grote

openheid voor het evangelie. Er is zo'n honger naar waarheid dat we de groei letterlijk niet bij kunnen

houden (vandaar ook een dischipelschaps training school die nieuwe leiders voortbrengt). Wij zien uit

naar wat de Heer gaat doen tijden onze outreach. Willen jullie alsjeblieft meebidden voor dit hele proces?

Ik moet vaak denken aan het boek van zendeling Fraser: "als het regent in de bergen" waarin hij uitlegt

dat als het regent in de bergen je daar in het dal niets van merkt totdat er ineens een enorme golf water je

land overspoelt. Zo zag hij de connectie tussen zijn biddende achterban en zijn werk verderop op het

zendingsveld. Jullie gebed kan enorm mooie gevolgen hebben voor ons hier op het zendingsveld!

Wij zien nu al zoveel vrucht op het werk en dat komt ook door jullie. 

Liefs, Frank, Sandra en Judah!
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