Nieuwsbrief 2, december 2010

Zendingsbidstond

Beste lezer,
Het is nu bijna twee maanden geleden dat de eerste nieuwsbrief over
Bartsmission is uitgegeven. Daarin schreef ik over het vrijwilligerswerk wat ik D.V.
vanaf januari 2011 in Phuthaditjhaba, Zuid Afrika, zal gaan uitvoeren. Ik zie mezelf
als iemand die in Zuid Afrika aan het werk gaat om daardoor een getuige van Jezus
te zijn. Het grote verschil met Nederland is dat het om een gebied gaat waar veel
armoede is. En ik krijg geen salaris. Het project wordt ondersteund met giften.
De afgelopen twee maanden hebben er een aantal ontwikkelingen
plaatsgevonden waar ik u graag van op de hoogte wil brengen. Daarnaast wil ik u
door deze nieuwsbrief wat meer informatie geven over de vrijwilligersorganisatie,
Corelsa Aid-s Network, waarmee ik aan de slag ga. Via deze organisatie ga ik mij
bezighouden met het ondersteunen van ontwikkelingswerk, het geven van les op
een middelbare school, het ondersteunen van werkzaamheden op een
discipelschap training school en ga ik als fysiotherapeut in het plaatselijke
ziekenhuis aan het werk.

Op 23 november was er een zendingsbidstond van mijn
thuisgemeente, de Schuilplaats in Enschede, die mij ondersteunt.
Tijdens die avond was er voor mij de mogelijkheid om wat te
vertellen over afgelopen zomer en hoe Bartsmission is ontstaan.
Tegelijk kon ik eventjes vooruitblikken op het werk wat ik in Zuid
Afrika zal gaan doen, al zal het allemaal pas concreet worden
wanneer ik daar aan het werk ben en er over naar huis zal schrijven.
Het was voor mij erg bemoedigend om te zien hoe vol de zaal was en dat er zoveel
mensen betrokken zijn! Aan het einde van deze zendingsbidstond werd bekend gemaakt
dat de collecte die werd gehouden bestemd is voor Bartsmission. Naast de geestelijke
betrokkenheid vanuit mijn thuisgemeente mocht ik dit als een bemoedigende verrassing
ervaren, waardoor ik mede in vertrouwen en geloof verder mag verwachten dat de Heer
zal voorzien in alles wat ik nodig zal hebben om de komende 2 jaar in Phuthaditjhaba Hem
en de mensen te mogen dienen.
Met vriendelijke groeten, Bart van Dijk
Corelsa Aid-s Network (C-A-N)
“Building bridges to share hope and vision”, dat is waar
Corelsa Aid-s Network (C-A-N) zich voor inzet. De
organisatie is werkzaam in de meest onderontwikkelde
(en door HIV/AIDS geplaagde) delen van Zuid Afrika. Het
doel van C-A-N is om ontwikkelingswerk te faciliteren
vanuit een wholistisch*) perspectief; zowel mentaal, sociaal, fysiek en geestelijk. Het
uitreiken naar de individu alsook de gemeenschappen in hun geheel staat centraal,
waarbij de gemeenschap zelf eigenaarschap heeft van de uit te voeren programma’s.
Hierbij worden de individuen gestimuleerd om als eenheid te functioneren in een
gemeenschap. Als partner van Global CHE Network in de Subsahara region maakt C-A-N in
de gemeenschappen gebruik van het CHE programma (zie: www.chenetwork.org). De
afgelopen jaren en nu nog steeds is C-A-N erg druk met het bouwen van netwerken.
Binnen deze netwerken zal het werk van Bartsmission plaatsvinden. Er zal dus voor
meerdere organisaties gewerkt worden (zie o.a. www.crossroadsadventure.co.za), met CA-N als coördinerende organisatie.
*) Hiermee wordt een breed perspectief bedoelt, de gehele schepping omvattend.
Dit staat los van het holistische gedachtegoed van het New Age denken.
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Website
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief mogen we u met gepaste trots bekend
maken dat er een website is aangemaakt: www.bartsmission.nl Achter de
schermen is veel werk verricht door de webbouwers (Ronald, Niels en Harmen)
en het resultaat is geworden zoals we hoopten en zelfs nog meer. Vanaf nu kunt u
op deze website alle informatie vinden over de missie van Bart in Phuthaditjhaba,
zijn dagelijkse werkzaamheden, de leden van de thuisfrontcommissie die zich
voorstellen en nog veel meer. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor de
nieuwsbrief en gebedsbrief die u dan automatisch krijgt toegestuurd via de mail.
De website zal regelmatig worden voorzien van berichten, foto’s en andere
informatie waardoor u goed op de hoogte wordt gehouden van Bartsmission.
Neemt u eens een kijkje op www.bartsmission.nl en meldt u aan voor de nieuwsen gebedsbrief of steun Bart door hem een bemoedigende mail te sturen naar
bart@bartsmission.nl
Hartelijke groet,
Henri Kloppenburg

Wij willen als TFC samen met Bart jullie aanmoedigen bij Bartsmission betrokken te
worden, te zijn en te blijven. Zelf vinden wij het een voorrecht om met Bart samen te
mogen werken in de voorbereidingen op zijn vertrek naar Zuid-Afrika en om deze
komende twee jaar Bartsmission op verschillende manieren onder de aandacht te gaan
brengen.
Wij delen van harte Barts visie en weten ons daar samen mede
verantwoordelijk voor. In de twee maanden dat wij hier actief in betrokken zijn geraakt
hebben wij met elkaar bemerkt hoe de Heer ons heeft samengevoegd. En Hij daarin tot
uiting laat komen hoe de verschillende aspecten van Bartsmission bij elkaar gebracht
worden tot een passend geheel, welke een goede basis vormt van waaruit Bart op D.V. 7
januari 2011 zijn missie op een door de Here gezegende en verantwoorde wijze kan gaan
uitvoeren.
Bart en ons verlangen is dat de Heilige Geest daardoor heen zal gaan werken en middels
de verschillende werkzaamheden en contacten de mensen in hun hart en innerlijk mag
gaan aanraken. Ons gezamenlijk gebed daarin is dat de liefde van God de Vader in en
door de Here Jezus Christus hun levens zal gaan veranderen en vervullen. Dat dit alles
mag bijdragen tot welzijn en zegen van de mensen in Phuthaditjhaba ( =
Ontmoetingsplaats!) en zal worden tot eer van Zijn Naam en uitbreiding van Zijn
gemeente!

Vanuit de TFC
Wat is het belangrijk om, naast een persoonlijke overtuiging en gedrevenheid,
betrokken mensen om je heen te hebben die Bart in deze mission (roeping) willen
helpen. Dat is in het kort weergegeven wat de taak van de Thuis Front Commissie
(TFC), voor Bartsmission inhoudt. De TFC is nog volop “in oprichting”, de taken zijn
nog niet allemaal ingevuld en er kunnen nog nieuwe namen bijkomen. Toch lijkt
het ons goed om de TFC-ers en andere betrokkenen alvast te noemen:
* Gerrit Beking
(Gebed, Pastorale zorg)
* Henri Kloppenburg
(Public Relations)
* Stefan Veurink (Financiën)
* Dinette Vredeveld (...)
* Paul van Dijk (...)
Website commissie:
(www.bartsmission.nl)
* Ronald Leppink
* Niels Veurink
* Harmen Hoek

Wanneer kunt u Bart nog uitzwaaien?
-Zondag 2 januari na de morgendienst
in de Schuilplaats, Hertmebrink 8,
7544DC Enschede.
-Zondag 2 januari na de avonddienst
in Turning Point (t.o. de Schuilplaats).
-Donderdag 6 januari 20:00 u in de
zendingsbidstond bij Fam. van Dijk,
Vuchtelanden 28, 7542MD Enschede.
-Vrijdag 7 januari op Schiphol,
vlucht VG 239, vertrek 17:05 u.

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel
meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de
gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.”
Efeziërs 3 : 20 en 21 NBG
Contactgegevens:
Voor algemene informatie kunt u een
Namens de TFC,
mail sturen naar: info@bartsmission.nl
met een hartelijke groet,
Om Bart zelf een vraag te stellen of een
Gerrit Beking
bemoediging te sturen kunt u een mail
sturen naar: bart@bartsmission.nl
Mocht u Bart financieel willen ondersteunen dan kunt u contact opnemen
via financien@bartsmission.nl of direct
uw gift overmaken op:
RABO 39.68.29.511 t.n.v. Gemeente van
Gedoopte Christenen, Enschede, o.v.v.:
Bartsmission.
Postadres Bartsmission:
Bartsmission.nl, p/a H. Kloppenburg
Oldenkottebrink 69, 7544 LM Enschede.

