Gebedsbrief 1, december 2010
Beste broeders en zusters,
Zoals al bekend is ben ik van plan om vanaf januari 2011 voor twee jaar naar Zuid Afrika te
vertrekken. In Zuid Afrika zal ik op verschillende gebieden werkzaam zijn als vrijwilliger, hierover is
meer te vinden in de vorige en de komende nieuwsbrieven of op de website www.bartsmission.nl
Deze brief is bedoeld als gebedsbrief, om specifieke dank- en gebedspunten over mijn missie door te
geven. Het is voor mij erg waardevol om te weten dat er broeders en zusters achter mij staan die mij
steunen in het gebed! Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor die steun!
Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Bart van Dijk
De volgende dank/gebedspunten zijn o.a. in overleg met Bart opgesteld vanuit de TFC:
Danken dat Bart tijdens de voorbereidingsconferentie door de Heilige Geest overtuigt is geworden
van zonde, oordeel daarover maar Goddank ook van gerechtigheid door het geloof in de Here Jezus
Christus. (Johannes 16 : 8 t/m 10)
Danken voor Bart, dat hij door het Woord van God en de Heilige Geest er deze nazomer van
overtuigt is geworden de Heer en de naaste te mogen gaan dienen in Zuid Afrika, voorlopig voor een
periode van twee jaar.
Danken voor de kerkelijke thuisgemeente van Bart, de Schuilplaats te Enschede Zuid , de TFC (Thuis
Front Commissie) en voor allen die inmiddels actief bij Bartsmission betrokken zijn geraakt.
Danken voor Barts ouders Paul en Mieke van Dijk (en broers Daniel, Peter, zus Coby en zwager
Dennis) die volledig achter hem staan.
Danken voor Cor en Elsa van Corelsa Aid-s Network die Bart steunen in de voorbereiding en tevens
dingen voor hem regelen.
Danken voor de inzet van Johan van Crossroads Adventure Academy, daar waar Bart verblijft, Johan
is op dit moment erg druk met de voorbereidingen voor komend jaar.
Gebedspunten :
Dat Bart, nu en in de komende periode, beschermd en omringd mag blijven o.a. door een muur van
aanhoudend intensief en dagelijks gebed. (zie Efeze 3 : 20 en 21)
Dat de Heer in de vele voorbereidingen duidelijk kan maken welke weg Hij daarin wil gaan met Bart
en allen die hem daarin helpen.
Dat de visum aanvraag om twee jaar in Zuid Afrika te verblijven zal worden goedgekeurd.
Dat de maandelijkse kosten a Euro 700,= voor Bartsmission middels giften, acties en sponsoring
binnen gaan komen.
Dat Bartsmission tot een getuigenis mag zijn en worden in Nederland en in Phuthaditjhaba te ZuidAfrika.
Dat Bart afgestemd zal zijn op en die werkzaamheden gaat doen welke al door de Here voorbereid
zijn. (n.a.v Efeze 2 : 10).

