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“Als wij met onze Vader over u spreken, denken wij steeds aan wat u allemaal uit
geloof en liefde doet, en niet te vergeten aan de volharding, waarmee u vertrouwt
op onze Here Jezus Christus’’ 1 Thess. 1:3 (het Boek)
Voor Petrus leek alles in het begin zo gemakkelijk. Hij werd door de Heer zelf geroepen en hij hield werkelijk
van Jezus en was vol verwachting van Hem, tenminste dat dacht hij. Maar Christus wilde dat Petrus Hem
niet alleen lief zou hebben maar wilde hem ook laten delen in de plannen van God. Jezus kwam op aarde om
goed te doen, de wil van zijn Vader te volbrengen en de wereld te redden. Hij bracht de mensen hoop en ging
van stad tot stad goed doende. Door het werk van Zijn geloof en de inspanning van Zijn liefde redde Christus
levens en bracht hij mensen tot bekering. Zelfs in de moeilijkste momenten heeft Hij het geloof niet verlaten.
Het is daarom ook voor ons belangrijk om niet te vergeten wat Christus van ons verwacht. Wij moeten ons
niet laten tegenhouden door wat dan ook. Het werk van ons geloof zal namelijk blijven spreken en wij zelf
moeten verder groeien in onze liefde en hoop in Hem.
De tijden zijn hard en moeilijk dat ondervinden wij ook als zendingsteam elke dag. Maar wij mogen onze ogen naar Christus opheffen
en spoedig zijn komst verwachten. Dat geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Door zo te leven zullen onze werken
zichtbaar en tastbaar worden. Wij wensen u allen van harte Gods zegen toe!

‘’ zo blijven geloof, hoop en liefde maar de meeste van deze is liefde.” (1 Kor.13: 13)

Door Emerance Nsadisa

GEBEDSPUNTEN EN DANKZEGGING
Gefeliciteerd

Wij zijn erg dankbaar voor het afstuderen van Roy Ajwala.
Hij kreeg zijn opleiding aan de Great lakes University of
Kisumu en zal binnekort beginnen als predikant in de
Anglikaanse kerk in Kenia.

Naar Amerika

Uit Kenia ontvingen wij het bijzondere goede nieuws dat
de familie Islow verhuisd is naar Amerika. Zij hebben
daar toestemming gekregen om te blijven op aanraden
van de UNHCR. Dit is een geweldige gebedsverhoring.
Deze familie was jaren geleden naar Kenia gevlucht vanuit
Somalië. Maar zelfs in Kenia werd hun leven voortdurend
bedreigd omdat zij gelovigen in Jezus zijn. De kinderen
konden zelfs niet naar school omdat zij dan als “niet”
moslim groot gevaar liepen. Nu is daar hopelijk voor hen
een einde aan gekomen.

Gods Boodschap op de golven

Bidt voor de radio uitzendingen van Transworld Radio en
andere radio zenders waarmee Somalië met het evangelie
bereikt wordt. Bidt dat het goede nieuws een einde mag
brengen aan de moslim terreur in dit verscheurde land. Bidt
ook voor de jonge kerk die vaak in het geheim moet opereren.

Groot verlies

v.r.n.l. Br. Islow , Jonathan Kangogo, Peter Kuipers, zonen br.Islow, zr. Koerselman

Foekje ontving een heel triest bericht uit Dar es Salaam, Tanzania. Audrey en Ahmed Ngombo hebben hun zoon Joshua aan de
Heere moeten afstaan. Lange tijd waren zij in India voor zijn behandeling, maar het heeft niet bewerkstelligd dat hij op aarde mocht
doorleven. Bidt voor Audrey en Ahmed dat de Heere hen troost.

Teruggestuurd
De laaste tijd wordt er veel in de media gepraat over Congolese migranten die terug
gestuurd worden uit Brazzaville en hoe ze daar worden gemarteld, vooral vrouwen
en kinderen. Een paar weken geleden werd een jonge vrouw van 21 jaar zelfs levend
verbrand samen met haar 3 maanden oude dochtertje.
Maar wat weten wij eigenlijk van de congolese vluchtelingen die uit Nederland werden
teruggestuurd? In juni 1996 werd ik zelf teruggestuurd met mij dochtertje die toen 10
maanden oud was. We werden samen met 70 andere vluchtelingen op het vliegtuig gezet,
terug naar Congo. De reis was niet prettig omdat we de hele reis vastgeboeid zaten.
Na aankomst in Congo mochten de Nederlanders die ons bewakten het vliegtuig niet uit.
Voor ons begon toen de nachtmerrie; wij werden onmiddellijk gearresteerd en iedereen
Yvette Mofila
werd afgevoerd naar verschillende plekken ver van de luchthaven.
Ik prijs de Heer voor Zijn leiding en voorzienigheid, want omdat ik behoorlijk bloedde door de handboeien en omdat mijn dochtertje
verschrikkelijk huilde nadat ze mij weer zag, want zij werd van mij afnomen op Schipol en de hele reis zag ik haar niet, hebben ze mij na
twee dagen vrijgelaten. Van de andere 70 mensen op deze vlucht moesten wij er binnen 10 dagen meer dan 18 begraven.
Nu na 18 jaar worden er nog steeds mensen teruggestuurd. Kort geleden werd Chantal, een jonge dierbare zuster in de Heer, vanuit het
detentie centrum Rotterdam teruggestuurd. Ik heb via kennissen en vrienden geprobeerd om nieuws over haar te weten, maar niemand
weet waar zij is gebleven.
Graag vraag ik u te bidden voor Chantal. Achtien jaar geleden heb ik een vriendin die ook Chantal heette moeten begraven en nu doet
het mij veel dat mijn zuster in Jezus spoorloos is.
Bid voor alle asielzoekers ook die uit Congo komen, bid voor de regering om de gevaren te begrijpen die deze mensen lopen als ze
worden teruggestuurd.
Emerance Nsadisa

Maribel en Yvette
Vorig jaar stelden wij enkele Congolese gasten aan u voor: Maribel de jonge
vrouw die na een zwangerschap van 26 weken met een keizersnee beviel van haar
dochtertje, Junias. Jurdy ,de jongeman die bij ons terecht kwam na zijn vrijlating
uit de gevangenis. Daarna kwam ook nog Yvette op ons pad die eveneens uit de
gevangenis was vrijgelaten.
Deze jonge mensen doen mij denken aan Jozef die door zijn broers als slaaf werd
verkocht naar Egypte. Jozef, een jonge man in een vreemd land zonder familie en
die na allerlei valse beschuldigingen in de gevangenis van de farao belandde. Toch
verklaarde hij later tegenover zijn broers “Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd
maar God’’. Want God wist dat zijn volk in de problemen zou komen en had de
oplossing al klaar staan, namelijk: Jozef.
In de media horen wij veel over democratie maar wat betekent dat eigenlijk?
Maribel met dochter Junias
Democratie is de regeringsvorm waarbij het volk regeert. Het heeft invloed op de
regering maar zo is het niet in Congo. Mensen worden daar vermoord als ze hun mening geven of hun stem laten horen. Dat is wat onze
Congolese gasten is overkomen. De vader van Maribel was lid van een gemeente, hij werd ontvoerd en gedood omdat hij geloofde dat hij in
een democratisch land woonde. Dat had een grote impact op de hele familie, haar moeder
werd zo geslagen dat zij daardoor blind is geworden. Zelf werd Maribel ontvoert, verkracht
Dit is een uitgave van:
en geslagen en daarna gedwongen om haar moederland te verlaten.
Stichting African Care
De oom van Yvette werkte voor de oude regering van president Kabila. Haar vader werd
Leliestraat 10,
na de val van Kabila ten onrechte beschuldigd door de nieuwe regering en vervolgens
2931 TN, Krimpen aan de Lek
vermoord. Yvette werd ook gearresteerd en naar gevangenis gestuurd en verkracht; haar
ISSN: 1389-3408
hele familie raakte verstrooid. Dat is wat er gebeurd in een land waar de mensenrechten
Tel.: 0180-521966
niet bestaan. God zij dank waren Maribel en Yvette oud genoeg om al deze beproevingen te
www.africancare.nl
overleven!
africancare@hetnet.nl
Emerance Nsadisa

Visie voor Congo

Het woord van God verandert mensen. Het is daarom van het grootste belang dat men in aanraking
kan komen met het Woord van God en daardoor mag groeien. In Congo is het een wirwar van
kerken maar vaak zijn de voorgangers ongeschoold en is er weinig geestelijke diepgang. Vaak
komen zo ook allerlei occulte praktijken de kerk binnen. Een paar broeders uit Congo en Nederland
hebben echter visie om hier verandering in te brengen door een goed geestelijk fundament te
leggen. Zo is er een avondbijbelschool begonnen in Kinshasa, bereikbaar voor elk die wil en waar
degelijk bijbels onderwijs gegeven word. Stichting African Care staat achter dit initiatief, wij bidden
en hopen dat dit een licht voor Congo en Afrika mag zijn. African Care medewerkers zijn graag
bereid om uitleg over het werk te geven, bel 06-22508499. 		
Herman Kesting
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