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- Roeping
- Mama Chero
- Verlof
- Chitipa

Kinderwerk

Onze outreach groep

Bezig met ons huiswerk
Voor meer info:
www.fllw.nl
www.fce-nederland.nl
www.fce.org.za (EN)

Voorwoord
Beste allemaal,

vliegtuig naar Nederland. We zien er naar
uit om onze verlofperiode in een huis door
te brengen, dit jaar hebben we in totaal
bijna vijf maanden in tenten gewoond. In
deze brief vertellen we over een paar van
onze avonturen, in Nederland hopen we
jullie nog meer te vertellen. Ondertussen
kunnen jullie ook nog even op www.flllw.nl
kijken, daar staan een aantal filmpjes op
van de afgelopen paar maanden.

Bedankt voor jullie betrokkenheid en ondersteuning. Via deze brief willen we jullie
weer op de hoogte brengen. Het gaat
goed met ons. We hebben een geweldig
jaar achter de rug. Hier en daar wat tegenslagen, Marthe had bijvoorbeeld een keer
malaria. Maar als we terugkijken vallen de Tot in Nederland!
tegenslagen in het niets bij de positieve
ervaringen en groei die we persoonlijk Groetjes,
mee mochten maken. Op 3 december Bart en Marthe
sluiten we onze missie training af en dezelfde dag nog vertrekken we met het

Mission Training
In juli dit jaar zijn we gestart met onze Mission Training bij Foundation for CrossCultural Education (FCE) in midden Zambia. Deze training is onderdeel van het
proces om deel te worden van de organisatie. Maar dat niet alleen, we zien dat
deze training een grote toevoeging en
toerusting is voor ons leven als volgelingen van Jezus. We willen graag kort met
jullie delen wat we allemaal doen en beleven. We begonnen met een les over
“roeping”. Als we over onze roeping nadenken denken we vaak dat een roeping
maar voor enkele mensen is weggelegd.
Maar we kwamen tot de ontdekking dat we
allemaal geroepen zijn, allereerst geroepen tot Jezus, om Hem te kennen. En ten
tweede, om te doen wat Hij zegt, en anderen over Hem te vertellen. We hebben les
gehad over hoe om met iemand het Evangelie te delen. Van augustus tot november
zijn we in groepen van negen studenten

op weg gegaan om wat we geleerd hebben in praktijk te brengen. Wij zijn naar
Congo, Noord Zambia en Malawi geweest.
Dit betekende uren in overvol geladen
minibusjes zonder airco en kilometers over
zandwegen. Onze programma's waren
altijd in samenwerking met lokale mensen
die al jarenlang een relatie met FCE hebben. We zijn naar scholen gegaan om
jongeren uit te dagen dat Jezus kennen en
volgen ook betekent om te doen wat Hij
ons geleerd heeft. Dit deden we aan de
hand van drama en korte Bijbelstudies.
We hebben ervaren dat zoveel mensen in
Afrika Jezus kennen, maar geen idee hebben wat dit in de praktijk inhoudt! Er is
geen discipelschap. En juist daarmee zijn
wij aan de slag gegaan. We bezochten
vele scholen en nodigden studenten uit
voor de Discipelschap Training. Verder
hebben we veel één op één relaties gebouwd, waar we bij mensen thuis zijn geweest om samen te delen en er gewoon te
zijn. Een voorbeeldje daarover vind je op
de volgende pagina: Mama Chero.

Hoe en waar staat deze banier voor de
volken? Waar kunnen ze Hém zien zodat
ze naar Hém kunnen vragen? Hebben
Want op die dag zal de Wortel van Isaï jullie ook het verlangen dat Hij verhoogd
[Jezus] er zijn, Die zal staan als banier word?
voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heer- Het is aan ons om Hém te verhogen, zodat
Hij gezien wordt door alle volken!
lijk zijn. (Jesaja 11:10)

Om te delen
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Dankpunten:
1. Danken voor de mensen die we
tijdens onze training mochten ontmoeten, mensen die de banier opheffen.
2. Danken voor onze training en onze
groei.
3. Danken voor Gods voorziening.
4. Danken dat ons inreisverbod voor
Zuid-Afrika opgeheven is.

Gebedspunten:
1. Bid voor een goede afsluiting van
de training en voor de studenten die
na de training terug gaan naar hun
oude omgeving.
2. Bid voor ons visum voor Zuid-Afrika.
3. Bid voor een goede reis en een
gezegende verlofperiode.

Chitipa

Outreach Chitipa
Tijdens onze trip naar Malawi hebben we
ook tijd doorgebracht in een van de grensplaatsen, Chitipa. Ook hier werden we
weer warm ontvangen door vrienden van
FCE, Chiko en zijn broers. We mochten in
hun huis verblijven en als we ergens naartoe wilden gaan gaf hij ons vaak een lift in
de laadbak van zijn pick-up. Chitipa ligt in
het noorden van Malawi, een gebied waar
pas eind 1800 het Evangelie voor het eerst
verkondigd werd. In die tijd was er een
grote groei van gelovigen en we kunnen
de sporen daarvan nog zien. Er zijn veel
gemeentes in Noord Malawi en vrijwel

Mama Chero

Volgend jaar

In Noord Zambia hebben we een week bij
Mama Chero en haar kleinkinderen gewoond. Marthe hielp in het huishouden en
Bart hielp ook, al wordt dit hier niet van
een man verwacht. Vooral in de avonden
tijdens het koken (buiten op een kolen
vuurtje) hadden we goede gesprekken.
Door vragen te stellen over cultuur en
religie konden we Mama Chero uitdagen
om te reflecteren wat ze gelooft en waarom ze dingen doet zoals ze deze doet.
Dit soort gesprekken zijn juist mogelijk
tijdens dagelijkse bezigheden, wanneer
wij heel dicht bij de mensen zijn.

In januari zullen we als stafleden bij FCE
aan de slag gaan. Hier zien we erg naar
uit. We zullen gevestigd worden in Wolsely, in Zuid-Afrika. Onze taak binnen de
organisatie zal zijn om de Discipelschaps
trainingen te coördineren, zowel in ZuidAfrika, Namibie en Zambia. Dit betekent
dat we veel onderweg zullen zijn maar
ook dat we met heel veel verschillende
culturen mogen werken. En dit alles met
een doel, om jong en oud toe te rusten
om in beweging te komen en het Goede
Nieuws uit te dragen!

Visumaanvraag
Drama stukje

iedereen heeft van Jezus gehoord en velen geloven in Hem. Tijdens onze bezoeken aan scholen en jeugdgroepen konden
we de vrucht van deze Evangelisatie zien,
wat geweldig om in een dergelijk gebied te
mogen zijn. Maar naast deze positieve
kant is er een dreigend gevaar. De Islm is
actief bezig vanuit Tanzanië om Christenen op een vredige manier te bekeren tot
hun geloof. Vijftig jaar geleden was daar
nog geen sprake van, de gelovigen stonden sterk in Jezus. Maar nu door verschillende invloeden raakt het geloof oppervlakkig, de Bijbelkennis is vrijwel nul.
Christenen zijn daardoor erg makkelijk
aangetrokken tot de valse waarheid van
de Islm en de ‘rijkdom’ die het brengt.

Op 4 december hopen Bart en Marthe op
Schiphol aan te komen. Die dag gaan ze
rechtstreeks naar Den Haag, zodat ze de
volgende dag hun visumaanvraag kunnen
indienen. Op dit moment zijn ze bezig om
de benodigde papieren bij elkaar te krij-

gen, sommigen uit Zuid-Afrika, de anderen
uit Zambia en een paar uit Nederland. Bid
mee dat alles op tijd bij elkaar zal zijn. En
bid mee dat de aanvraag direct aanvaard
wordt en dat het visum op tijd zal worden
afgegeven. Ze hopen op 10 januari weer
richting Zuid-Afrika te vliegen om op tijd te
zijn bij de start (en voorbereiding) van de
cursus die op 16 januari begint.

Programma Nederland
Nieuwsgierig naar wat Bart en Marthe de afgelopen maanden beleefd hebben? En benieuwd naar hun plannen voor de komende tijd? Kom dan naar één of meer van de
volgende bijeenkomsten:

Koken op houtskool

Kerkdienst:

10 december, 18:30 uur
De Schuilplaats, Hertmerbrink 8, Enschede

Kerkdienst:

31 december, 10:30 uur (Engelstalig)
International Christian Fellowship, Prinsestraat 10, Enschede

Contactgegevens FOLLOW

Opzienersweg 56, 8433 PN Haulerwijk

Open avond: 6 januari, 19:30 uur
Bekkershof 5, Enschede

Mail: tfc@pknhaulerwijk-waskemeer.nl

Kerkdienst:

7 januari, 09:00 uur of de jeugddienst om 11:00 uur
PKN Haulerwijk-Waskemeer, Kerkstraat 11, Haulerwijk

Bidstond:

9 januari, 20:00 uur
De Schuilplaats, Hertmerbrink 8, Enschede

P. Terpstra

NL74 RABO 0325 8522 78 (ANBI status)
t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,
o.v.v. follow
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