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Allemaal talen
We hebben een nieuwe taal
erbij! Op het College zijn de
voertalen Bari en Engels. Daarnaast zingen we in de kerk regelmatig Arabische liederen. Dat zijn
al drie talen, maar dit jaar is er
een taal bijgekomen: Grieks. Jaap
geeft namelijk nieuwtestamentisch Grieks dit semester. Hij
vindt dat erg leuk om te doen. De
studenten vinden het een hele
uitdaging, maar ze doen goed
mee. Mirjam volgt dit vak ook als
student!
Naast Grieks behandelt Jaap ook
verschillende thema’s met
studenten waarin ervaring en

In deze nieuwsbrief
cultuur met de Bijbel worden
verbonden. Dat is boeiend. Jaap:
“We hebben nagedacht over
etniciteit. Hoe zien we de verschillende etnische groepen in
Zuid-Soedan en wat zegt de Bijbel
over etniciteit? Ook keken we
kritisch naar het ‘welvaartsevangelie’ in Afrika. Dit is de
gedachte dat God geloof ‘beloont’
met gezondheid en welvaart. Deze
theologie verspreidt zich vanuit
Nigeria over heel Afrika”.
Mirjam geeft ook dit semester
weer Engels aan twee groepen. Dat
doet ze met veel plezier.
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What’s in a name?
Jaap gaf zijn studenten de opdracht om een ‘botsing’ tussen
cultuur en Evangelie te beschrijven en daar een oplossing
voor te bieden. Kwanji Henri
beschreef een voorval tijdens een
begrafenis. Een oudere dominee
werd begraven en na de begrafenis klaagden de kinderen van
de predikant dat hun vader hen
geen naam van de voorouders
had meegegeven. Het is gebruikelijk hier dat ‘openstaande’
kwesties bij een begrafenis
worden besproken en opgelost.
De dochters van de predikant
hadden zich laten overtuigen dat
het ontbreken van een naam van
een voorouder vervelende gevolgen kan hebben: ziekten,
misvormde kinderen of kinderloosheid. De predikant was aanhanger van de opwekkingsbeweging geweest en had zich fel
afgezet tegen allerlei culturele
gewoonten.

Desta, Jaap, Mirjam en
David Haasnoot

De oudsten en kerkelijke leiders
bespraken de kwestie uitgebreid en ze kwamen tot de
conclusie dat het hebben van
een ‘culturele naam’ voor
christenen geen probleem is.
Zolang er geen verwerpelijke
rituelen bij de naamgeving
worden uitgevoerd, kunnen
christenen ook een naam van
een voorouder krijgen. Maar
het is geen verplichting.
En zo kregen de kinderen van
de predikant alsnog een naam
van een voorouder.

Het is
gebruikelijk
hier dat
‘openstaande’
kwesties bij
een begrafenis
worden
besproken en
opgelost.

Desta en David in Kenia
Desta (14) en David (12) maken
het goed op St. Andrew’s School
in Turi, Kenia. Ze halen goede
cijfers en passen goed in de
groep.
Desta zit op ‘Senior School’ en
dat is helemaal gescheiden van
David, die op ‘Preparatory
School’ zit. Ze mogen elkaar
alleen zondagmiddag tussen 2
en 4 uur zien!
Desta is voor allerlei vakken opgeschoven naar het hogere
niveau en hij begint zich al voor
te bereiden op de officiële
examens (IGCSE) die volgend

schooljaar afgenomen worden.
Hij is ook begonnen met Youth
Alpha. Dat als voorbereiding
op belijdenis-doen.
David is heel creatief en hij
leeft zich daarin helemaal uit.
Hij zit ook op scouting. Een
poosje geleden heeft hij met
school ‘Mount Longonot’ beklommen. Het bewijs ziet u
hiernaast.
In de paasvakantie zijn de
jongens voor het eerst twee
weken bij ons in Zuid-Soedan.
Ze kunnen dan volop mango’s
eten, want die zijn er nu in
overvloed!

Kort nieuws & gebedspunten








We kondigden al eerder aan dat ‘onze’ Joël gaat
trouwen met Tirza Kerkhof. Dat gaat DV. op 15 augustus
2012 in en rond Arnhem gebeuren! Wilt u voor hen
bidden?
We vinden het bijzonder dat de Hervormde (PKN)
gemeente in Garderen besloten heeft om ons werk te
gaan ondersteunen. Ze schrijven: “Op deze manier willen
broeder Henk [van der Vlist, onze vader & opa] ook
gedenken maar bovenal willen we gehoor geven aan
onze zendingsopdracht”.
Jaap is gevraagd om eind april een bijbeltraining van
twee weken te verzorgen voor Dinka-voorgangers in
Adol (in de buurt van Rumbek). Lianne Buitendijk werkt
daar namens de GZB. Wilt u bidden voor een goede
training en voor bescherming?
In juli en augustus dit jaar zijn we op verlof in Nederland.
Op onze website vindt u een agenda. Onze presentatieperiode is van 24 aug. t/m 7 sept. 2012. Als u ons uit wilt
nodigen in die periode, neem dan contact op met
Margreet van Spronsen op het GZB-kantoor:
cenf@gzb.nl

Foto: Laura van der Vlist
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Van de thuisfrontcommissie

Is de kerk er
alleen op uit
om zichzelf
te dienen
of
om God
en de
gemeenschap
te dienen?
(John Stott)

Na de geslaagde actie 'kokers en eters'
van vorig jaar, organiseert de TFC
opnieuw deze actie. Diverse gemeenteleden van de Ark hebben positief
gereageerd en aangegeven graag voor
andere gemeenteleden te willen koken
of juist te willen genieten van andermans kookkunsten. Daar zijn we als TFC
heel blij mee, want naast de opbrengst
voor het werk van Jaap en Mirjam, leidt
deze actie tot versteviging van de
onderlinge contacten. Samen eten
schept een band en is - zoals Jaap
aangaf - zó Afrikaans! We hopen dat de
actie een mooi bedrag oplevert en dat
er goede ontmoetingen zullen volgen.
Binnen de TFC heeft een personele
wijziging plaatsgevonden. Cock Mudde
maakt weer deel uit van de kerkenraad
van één van de wijkgemeenten van de
Ark en heeft zijn werk als voorzitter van
de TFC overgedragen aan Marijn ten
Brinke. We danken Cock voor zijn inzet
binnen de TFC en wensen hem Gods
zegen toe bij zijn werk in het ambt van
ouderling.

Adressen
Postadres: Familie Haasnoot,
c/o MAF, PO Box 1, Kampala,
Uganda
Desta en/of David Haasnoot,
c/o St. Andrew’s School, Private
Bag, Molo, 20106, Kenya
(NB: geen pakjes naar dit adres)

E-mailadressen:
Jaap: j.a.haasnoot(a)gmail.com
Mirjam: haasnoot.mirjam(a)gmail.com

Website & foto’s:
www.jaap-haasnoot.nl
www.flickr.com/photos/davidafrica

Ten slotte willen we u vragen om te
blijven bidden voor Jaap en Mirjam en
hun kinderen.
Een hartelijke groet van de TFC: Willemijn
Brink, Erna van den Brink en Marijn ten
Brinke.

Meedoen!
Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede
uitgezonden naar Zuid-Soedan. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief.
Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door
een gift over te maken voor het werkersfonds van de familie Haasnoot of voor andere onderdelen van
het wereldomvattende werk waarbij de GZB betrokken is. Het gironummer is 28016. We zijn dankbaar
voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.
Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl
Bijschrift bij foto of afbeelding
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