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Ook dit is Kenia:
Wind, droogte, zand en veel mensen.
Ook hen moet het Evangelie worden gebracht.

Delen in Overvloed
Ik weet het: deze term is afgekeken van de
Micha Campagne. Op zondag 14 oktober
zal, als het aan deze organisatie ligt, dit het
thema zijn.
Micha 6 vers 8 is de leidraad van deze organisatie, en wat is er mooier dan de inhoud
van deze tekst ook ons eigen te maken:
“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is
en wat de Here van u vraagt:
niet anders dan recht te doen,
en getrouwheid lief te hebben,
en ootmoedig (nederig) te wandelen met uw God”
Recht doen. Wat mag dat inhouden? Zou
er ooit in deze tijd, in deze bedeling, recht
geschieden?
Waarom blijft er nog zo’n immens verschil
tussen armen en rijken? Niet alleen in arme
landen, maar zelfs in het onze?
Waarom is er zo’n groot verschil in sociale
situaties? Waarom wordt de een geboren
in een gezin met redelijke welvaart, en zit

een ander, soms vanaf zijn geboorte, in de
problemen?
Het lijkt erop dat men in Nederland meer
gaat zien dat er wel grote verschillen zijn in
wat mensen verdienen, en het zou mooi zijn
als dat verder aan de kaak wordt gesteld.
Delen in overvloed. Als African Care willen
we graag investeren in mensen. Dat betekent
dat we helpen bij opleidingen tot evangelist. We richten ons speciaal op mensen uit
Soedan of Somalië.
Het zou prachtig zijn als in de eerste plaats
de rust in deze landen zou weerkeren. Dat de
machthebbers daar zich van hun verantwoordelijkheid bewust zullen worden. Dat hun
denkwijze verandert. En dat er recht gedaan
wordt aan hun volken.
De studenten die African Care steunt, zal
kennis van het Woord van God als richtsnoer
voor het leven worden bijgebracht.
We kunnen het beschouwen als een klein

begin. Maar als God het wil gebruiken zal
Zijn Woord zich verspreiden en zullen velen
leren Wie er gediend moet worden. Niet de
aardse heersers, noch de belangrijke kerkelijke leiders.
Het gedachtegoed, het denken, moet gebracht worden onder de heerschappij van
Christus.
Hij wil gediend worden met heel ons hart,
met al ons verstand. Hij wil dat we met Hem
wandelen.
Geve de Here dat wij - én onze studenten in
Soedan en Somalië - ons leven willen inrichten tot die dienst.
Geve de Here dat wij van onze overvloed
blijven geven en daarin trouw te zijn.
Zal er dan eindelijk recht geschieden? Ja,
als Jezus terugkomt en de nieuwe hemel en
aarde in al hun heerlijkheid gemaakt wordt.
fckoerselman-s

R E P O R T A G E
Baringo Bible College

Vredegroet!
Wat zijn de plannen van African Care voor
het komende jaar? Hoe zal de sponsoring
van de Somalische gemeenschap eruit
zien? Hoe worden de mogelijkheden
benut in Kenia, waar veel Somali’s een
nieuw bestaan opbouwen?
M. stuurde deze vragen onlangs aan het
bestuur van African Care. Hij stelt dezelfde vragen ook aan zichzelf. Zulke grote
vragen zijn het, ze raken bovendien aan
zijn eigen toekomst. M. legt zijn vragen
aan onze God voor.

Jonathan kangogo, een student en de directeur
De foto’s die u op deze bladzijden ziet, zijn
gemaakt door onze vertegenwoordiger Jonathan Kangogo.
Het bezoeken van
de studenten die wij
sponsoren, hoort bij
zijn taak.
Inmiddels zijn de
studenten op het
“Reformed Institute for Theological
Training” in Eldoret
allemaal afgestudeerd en terug naar Soedan. Hun certificaat
ontvangen ze na hun stage in 2013 D.V.
Het waren de studenten John en Philip.
Het had heel wat voeten in aarde deze
mensen met hun gezinnen weer terug naar
Soedan te brengen. African Care heeft veel
uitgegeven om de mensen in hun thuisland
af te zetten. Jonathan heeft tegelijkertijd van
de gelegenheid gebruik gemaakt Soedan te
bezoeken.

mogelijkheid om meer te mogen leren over
Gods Woord. Ook worden zij onderwezen in
culturele vakken, zodat ze bekwaam zijn te
helpen bij de opbouw van Soedan.
Voor deze jonge mannen, in feite levend in
een voor hen heel andere omgeving, is het
nodig dat Jonathan hen bezoekt. Op die manier kan hij een soort mentor voor hen zijn
en als vraagbaak veel voor hen betekenen.
Omdat we als African Care dit college al
meerdere jaren steunen, heeft Jonathan (en
hebben wij dus ook) een goede band gekregen met de staf van dit instituut.

We houden nu de studenten op het Baringo
Bible College nog over.
Het zijn er drie: James Kalle, Mark Logocho
en Juma Mgare.
Alle drie hebben zich al ingezet in kerkenwerk in Soedan en alle drie zijn blij met de

Dank- en gebedspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dank voor de periode van studie op RITT door John en Philip.
Dank voor de bewarende hand van God, gedurende de trip van Eldoret naar Soedan door deze studenten en Kangogo.
Dank aan de vele gevers die het werk van African Care mogelijk maken.
Gebed voor de voortgang van dit werk.
Gebed om zegen voor de studerenden in Kenia en afgestudeerden in Soedan.
Gebed om vrede in Soedan en Somalië.

F.C K-S

“Wilt U dat ik een plek krijg als predikant
in de kerken? Of als het radio werk is
waartoe U me roept, dan zou ik dat graag
doen! Of in vluchtelingenkampen vluchtelingen bemoedigen die familie verloren
hebben. Heer, wat wilt ú dat ik doe?”
Het zijn niet alleen vragen die M. stuurt.
Hij woonde een bijzondere conferentie
bij, met enkele Somali’s uit Djibouti en
Ethiopië, zelfs uit de Verenigde Staten!
Gesprek van de dag was ‘hoe te leven
als volgeling van Christus in een gesloten
land’. M. wil leven uit dat wat hij geleerd
heeft.
Een Vredegroet! voor u/jou, als supporter
van African Care. Een vredegroet van
deze student, die plannen maakt voor de
Somalische christen gemeenschap, voor
zichzelf. De mogelijkheden liggen niet
voor het oprapen. Hij zoekt God hierin,
African Care wil Hem hierin zoeken. Bidt
u mee?
Truus Holwerda-vd S.
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