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zorg voor de nood van Afrika

verschijnt minstens 4 x per jaar

“Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst...” Jesaja 9: 5
We gaan de tijd weer tegemoet dat
we gedenken hoe God Zijn Zoon naar
de aarde stuurde. De tijd van Kerst:
de geboorte van onze Here Jezus, de
Messias.
In Jesaja wordt Zijn geboorte aangekondigd en tegelijk worden Hem namen
gegeven, zoals boven dit artikeltje
staan. En elk van die namen heeft een
geweldige betekenis voor allen die toen
leefden, maar ook voor degenen die nu
nog leven.
Onze organisatie zet zich in voor de
verbreiding van het Evangelie onder
Somalische en Soedanese mensen. In
Kenya en Ethiopië zijn verschillende
instituten daarmee bezig, en wij hebben
contacten met hen.
Zo hoorden we van een conferentie in
Ethiopië waarvoor christenen uit Somalië waren uitgenodigd. Mensen kwamen
daar bijeen uit situaties waarvan we
ons geen voorstelling kunnen maken.
Wat weten wíj van christenvervolging?!
Hoe zouden wíj ons voelen als ons

leven voortdurend werd bespioneerd,
dat je bijna dagelijks hoort van moorden
op medegelovigen? Dat je nauwelijks
een vaste woon- en verblijfplaats kunt
hebben, omdat je door moslims op de
hielen wordt gezeten en voortdurend
moet vrezen voor je leven?
Zo moeten mensen leven in landen als
Somalië.
De mensen die uitgenodigd waren voor
deze conferentie waren in aanraking
gekomen met het Evangelie, met de
boodschap van vrede en verlossing
door Jezus Christus. Maar er zijn er nog
zovelen die in diepe duisternis leven. En
wie vertelt hun over onze sterke God,
onze Vredevorst?
Mensen zoals I.K.* vragen zich af hoe
zij meer kunnen gaan doen om het
Evangelie te vertellen. Hij moest denken aan de tekst uit Hosea 4 : 6: “Mijn
volk gaat te gronde door gebrek aan
kennis (in de nieuwe vertaling: “Mijn
volk komt om doordat het met Mij
niet vertrouwd is …. Jij hebt de wet

van je God verwaarloosd, daarom zal
ik jouw kinderen verwaarlozen”
In Romeinen10 : 14 staat: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Wie zij
niet geloofd hebben? Hoe geloven in
Hem van Wie ze niet gehoord hebben? En hoe kunnen ze over Hem
horen als Hij niet verkondigd wordt?”
Maar wie moeten dat doen? Die weinigen die gegrepen zijn door het Evangelie. Mensen die ervan doordrongen zijn
dat het kennen van Jezus de enige weg
is tot behoud. Mensen die onderkennen
dat velen in wezen onwetend op zoek
zijn naar vrede en genezing van diepe
geestelijke nood.
Des te meer willen we de Here God
aanroepen om deze mensen te helpen:
om voor hen de Raadsman, de counseler te zijn die ze zo nodig hebben. De
Sterke God die uitredt en hernieuwde
krachten kan en zal geven.
F.C.Koerselman-S

R E P O R T A G E
ven kunnen niet tot uitvoer worden gebracht bij gebrek aan water en voedsel
en de eigen woonomgeving, van waaruit
de mensen zijn gevlucht, op zoek naar
die eerste levensbehoeften.
Wat doet het vervolgens met een mens
om voortdurend in een slachtofferrol te
worden gedrukt? Wat doet het met een
mens als er steeds beslissingen voor
hem worden genomen, of dat hij steeds
van het kastje naar de muur wordt gestuurd?
Hier in het rijke Westen kunnen we ons
nauwelijks een beeld vormen hoe de
werkelijke situatie is voor deze medeaardbewoners. Hoe op sociaal, emotioneel en geestelijk vlak er alles aan
mankeert. Dat levens metterdaad door
elkaar zijn geschud.

Klein hulptransport

Wie zich na dit verhaal geroepen voelt
om extra voor de nood in de hoorn van
Afrika te geven, kan dat doen, ook via
onze stichting. Wij sturen iedere maand
gelden naar Trans World Radio en zij
brengen het weer waar het wezen moet.
* Namen van Somalische mensen worden om veiligheidsredenen afgekort.

Dankwoord en
goede wensen

Vanuit Nairobi kregen we een verslag toegestuurd van I. K. die op zendingstrips was geweest naar gebieden
waar hongersnood heerste. I.K. werkt
voor de stichting International Aid Sweden. Het is goed om te zien dat ook
organisaties die dichter bij de hongergebieden leven, pogingen doen de nood
te lenigen. Zo ook Trans World Radio.
De Keniase tak daarvan is gevestigd in
Nairobi.
Naast het zien van de grote fysieke ellende, merkte I.K.op dat er grote behoefte is aan meer. Mensen zijn alles kwijt:
niet alleen hun spullen, maar ook hun
gevoel van eigenwaarde.
Er kunnen geen plannen meer worden
gemaakt, de eerste levensbehoeften
moeten worden gezocht. Eigen initiatie-

En wie zal die nood lenigen?
Er worden traumateams naar toe gestuurd. Maar zeer waarschijnlijk te weinig. Er worden ideeën aangedragen
over hoe het verder moet, als het leven
weer enigszins is gereguleerd.
Laten we hopen en bidden dat de nood
van Hogerhand wordt verbeterd, en dat
ieder, waar hij of zij kan, daaraan wil
meewerken.

Met de kerstdagen voor de deur wenst
African Care haar hele achterban
van harte de zegen van de Here toe
voor het komende jaar! Ook willen we
u, die ons steunt, van harte bedanken voor uw bijdragen. We kunnen u
verzekeren dat uw geld goed terecht
komt en besteed wordt voor de doelen die we ons stellen, n.l.: helpen om
het Evangelie van Jezus Christus te
verspreiden, door middel van het investeren in mensen door onderwijs en
inzicht.
Onderweg: termieten heuvel

Verslag van Jonathan Kangogo
Als het goed is, krijgen we iedere maand verslag van de werkzaamheden van
onze vertegenwoordiger J. Kangogo. Hij houdt contact met de bijbelscholen waar
de Soedanese studenten verblijven: Baringo Bible College en Reformed
Institute for Theological Training. De studenten, vier in getal, zijn terug op hun
studiebasis, na een vakantie/verloftijd in Soedan.
Op NIST: Nairobi International School of Theology studeert de enige Keniaanse
Somaliër Michael Mahad. Volgend jaar hoopt hij met de opleiding tot dominee
klaar te zijn.
Jonathan bezoekt samen met zijn vrouw Susan een bijeenkomst van vrouwen
van wie de man in Soedan werkt. Er wordt Bijbelstudie gedaan en blijdschap of
verdriet gedeeld.
Ook heeft hij een adviserende rol te vervullen in gevallen waarbij steun wordt
gevraagd.

F.C.K-S
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