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verschijnt minstens 4 x per jaar

van de zonde niet de aarde en de mensen
erop vernietigt, maar achter de mens aangaat met Zijn beloften.
Als Hij Zijn eigen Zoon zendt, is daarin eens
en voorgoed duidelijk dat Hij niet onbewogen
ons het gruwelijkste leed toebedeelt, maar
het onvoorstelbare doet om ons mensen te
redden en de aarde te herscheppen.
Als de Geest zucht, vanuit en met een
schepping die aan de vruchteloosheid is
onderworpen, dan is het een roep om een
wereld waarin alle leed en dood verleden tijd
zal zijn….”

Aan l a ke B ar ingo

U

kennen , uit en tot

De enorme aardschok die Haïti teisterde,
heeft velen ertoe gebracht hun commentaar
te geven in kranten en andere media.
Eén gedachte wil ik graag in een wat uitgebreidere vorm doorgeven.
In ons - voor het merendeel ongelovige westen werd al gauw een beschuldigende
vinger opgeheven naar een God Die zulke
dingen de mensheid hier op aarde aandoet.
Als er al geloof is in God, dan is dat geloof in

U

leven

een God Die als een bekwaam horlogemaker de wereld gemaakt heeft en verder met
die aarde doet wat Hij wil.
Anderen menen dat God niet aanwezig is in
ziekten, aardbevingen en andere ellende.
God kan er niets aan veranderen. Hij heeft er
namelijk de hand niet in. God helpt alleen ná
het ongeluk.
God is niet alleen de Schepper, punt uit. Wij
geloven in een Drie-enige God: Vader, Zoon
en Heilige Geest…”Je kunt aan God dan
alleen denken als Degene Die na de intrede

Wat was het mooi te zien dat onder de
slachtoffers en nabestaanden dit soort geluiden werden gehoord. Gemeenten, die nu in
de buitenlucht samenkwamen, zochten hun
heil en hun troost bij God. En Hij zal die gegeven hebben, naar Zijn beloften.
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat
de mensen in Haïti moeten meemaken, maar
het moet ons brengen waar velen van hen
het zochten: bij God. Laten we meebidden
met hen die zo getroffen zijn.
Lied 75: 2 (Liedboek van de kerken):
”Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.”
Foekje Koerselman-S

K n i e b i s 2010

Wat is dat nu weer, zult u zeggen. Wel, inmiddels al weer 35 jaar is er gelegenheid een conferentie te bezoeken in
het zuiden van Duitsland, in het Zwarte Woud. Medewerkers van OostEuropa Zending worden uitgenodigd voor een
inspirerende en bemoedigende tijd met elkaar. Ook African Care zit onder de paraplu van deze organisatie en was
aanwezig. Mensen uit Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Albanië, Moldavië, Macedonië, Pakistan, Duitsland, Engeland
en Nederland lieten iets van hun projecten zien. En het hele programma werd afgewisseld met veel zingen tot eer
van God en inspirerende Bijbeloverdenkingen.
Een mooie, leerzame en bemoedigende tijd.

R E P O R T A G E
Financien
African Care is helemaal van giften afhankelijk. Uw gift helpt de stichting om haar
werk vol te houden en door te zetten.
In de loop van 2009 bekroop me vaak de
angst dat we niet door konden gaan, of in
ieder geval niet aan ál onze verplichtingen
konden voldoen.
Die angst is beschaamd: God zorgde!! Hij
bracht iemand op het idee om zes studenten voor een heel jaar te sponsoren. En ook
bij de laatste uitgave van de African Care
nieuwsbrief is er gul gegeven.
Als bestuur danken we u héél hartelijk voor
uw bijdragen!
En dankbaar zijn we voor álle giften!
Je moet er vervolgens durf voor hebben

om er weer bij u op aan te dringen ons niet
te vergeten. We zijn immers niet de enige
organisatie die een beroep op u doet: er zijn
er zovéél!
Toch kom ik met de volgende, specifieke
vraag: zijn er onder u mensen die het aankunnen de studie- en onderhoudskosten
voor een Soedanese bijbelschoolstudent,
voor zijn of haar rekening te nemen? We
praten dan over een bedrag van € 2000,- à
€ 3000,- per jaar.
De werkelijke kosten vallen trouwens hoger
uit, omdat ook in Kenia alles duurder wordt.
We durven dit te vragen, omdat we ervan
overtuigd zijn dat onze inspanning de moeite en de kosten waard is. In Soedan, waar

deze mensen thuishoren en weer naartoe
gaan na hun studie in Kenia, is aan alles
gebrek, zeker aan degelijk Bijbelonderwijs;
aan elk onderwijs trouwens. En wat is er
mooier om op deze manier mee te helpen
aan de verbreiding van het Evangelie van
onze Here Jezus Christus.
U kunt uw reactie op deze speciale vraag
melden op de volgende e-mailadressen:
africancare@hetnet.nl en:
fckoerselman@hetnet.nl
of telefoonnummer: 070-3835808.
Als bestuur kijken we uit naar uw reactie
en danken God voor Zijn voorziening in het
afgelopen jaar.

Jaaroverzicht
De financiële hulp die African Care biedt, geldt mensen uit Kenia,
Soedan, Somalië en Tanzania.
• Luka Baba zit in het laatste jaar van de middelbare school. Hij is
Soedanees.
• Twee Soedanese studenten op Baringo Bible Institute, van wie er
één in april is afgestudeerd.
• Vier Soedanese studenten op Reformed Institute for Theological
Training. Twee zijn nieuw begonnen in augustus 2009. De andere
twee hopen dit jaar hun studie te beëindigen.
• Op Nairobi International School of Theology studeert onze vertegenwoordiger voor African Care. Daarnaast één Somalische student.
• In Tanzania ondersteunt African Care gemeentestichting en jeugdwerk van een Tanzaniaans echtpaar.
• Naar Nairobi wordt een bedrag overgemaakt om het werk van Trans World Radio te
ondersteunen.
• In het afgelopen jaar heeft African Care een gebouw laten verplaatsen vanuit Kakuma/
Kenia naar Boma/Soedan: Gemeentestichting in Soedan.
• Incidentele giften voor extra uitgaven van Keniaanse of Somalische medewerkers.
De rapportage over de studenten wordt door onze vertegenwoordiger Jonathan Kangogo
gedaan. Ook horen we van de leiding van de instituten hoe het met de Soedanese studenten gaat. Tot nu toe waren die berichten erg positief: de mensen zijn gemotiveerd en doen
hun best.
Uit de rapportage over het radiowerk (TWR en IAS in Nairobi) lezen we dat er grote behoefte is aan het uitgeven van boeken en brochures in de Somalische taal. Er is vraag
naar meer fondsen voor dit werk. In de diverse computers is voorraad, maar de publicatie
daarvan kost geld.
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