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We kijken terug op een goed verlof in
Nederland deze zomer. Hoogtepunt
was het huwelijk van Joël en Tirza op 15
augustus. Op deze stralende zomerdag
gaven zij elkaar het ja-woord in het
gemeentehuis van Rheden. Ze kregen
de zegen van God mee in een dienst in
Velp, waar ze nu ook wonen. Het was
bijzonder om dit mee te maken.

In deze nieuwsbrief
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Terugblik verlof
We zijn ook blij dat we de gemeenten
die ons werk ondersteunen konden
bezoeken. In onze presentatie stelden
we de vraag: Hoe zijn we verbonden
met de kerk in Zuid-Soedan? We
ontdekten dat zending veel méér is dan
geld geven. We kunnen leren van
christenen in Zuid-Soedan, van hun
enthousiasme, hun vertrouwen op God
en van hun gastvrijheid. En zij leren ook
weer van alles van ons en daarom
werken wij in dit land. Zo zijn we samen
wereldkerk!

• Van de TFC

Tirza en Joël in het Openluchtmuseum in Arnhem

Desta, Jaap, Mirjam en
David Haasnoot

Hoe was de vakantie?
Mirjam geeft opnieuw Engels dit semester. De eerste les na ons verlof
stelde ze de studenten de vrij onschuldige vraag hoe hun ‘vakantie’
was geweest. Elke student vertelde zijn verhaal. Eén student kwam
met het volgende relaas. Een meisje waar hij eerder verkering mee
heeft gehad, beschuldigde hem ervan dat hij haar zwanger had
gemaakt. Hij weet zeker dat het niet zo is, maar hij zit nu in een
moeilijk pakket. Wat moet hij nu doen? In de groep werd de situatie
uitgebreid besproken.
Er kwam ook nog een interessant cultureel detail naar boven in het
verhaal. Als het een zware bevalling is, zegt een vrouw op het
hoogtepunt van de weeën wie de (echte) vader is!
Inmiddels is de baby geboren (het was een normale bevalling) en heeft
de student in overleg met de oudsten besloten het meisje als zijn
vrouw te erkennen.

We kunnen
van elkaar
leren als
christenen
wereldwijd.
Zo zijn we
samen kerk!

How are you fine?

Martha (links) en ‘Asanti’
(rechts) eten samen pinda’s
op de veranda

We hebben er opeens drie kleine buurkindjes erbij! En daarmee is
onze wat stille hoek van het schoolterrein veranderd in een
gezellig plekje met spelende (ja, en natuurlijk soms ook huilende)
kinderen. Wij wonen in een blok met 3 appartementen daarin.
Onze buurman Alex is directeur van de ontwikkelingswerk-tak van
de kerk en hij geeft ook les aan de predikantenopleiding. Hij
woonde eerst een poos alleen in het huisje. Nu is zijn vrouw uit
Juba gekomen, samen met drie kleinkinderen. De oudste dochter
van Alex maakt haar opleiding in Juba af en kan dan niet voor haar
drie kindjes zorgen. Daarom doen opa en oma dat!
Op de foto ziet u Martha en Asanti (niet haar echte naam, maar zo
noemt iedereen haar). Het derde meisje is nog een baby die vaak
bij oma achter op de rug in een draagdoek zit. De meisjes spraken
eerst alleen Juba-Arabisch, maar nu pikken ze snel Bari én Engels
op. Als wij voorbij komen, zeggen ze minimaal 5 keer: “How are
you fine?”!

God gaat iets nieuws doen!

Evangelist Chidi Moses uit Nigeria:
“God gaat iets nieuws doen! Ik was zelf
bij een conferentie in Nigeria waar we
via een profetisch woord hoorden dat
Afrikaanse christenen het Evangelie
gaan terugbrengen naar Europa. En de
Anglicanen nemen de leiding. Dat is
niet niks! It is a new move in the
calendar of God”.

Kajo-Keji is een bijzondere plek. Vorige keer vertelden we al
over zendingswerkers uit China en nu kunnen we melden
dat er twee missionaire werkers uit Nigeria zijn bijgekomen.
Evangelist Chidi Moses Nwaiwy vertelt ons waarom hij naar
Zuid-Soedan is gekomen.
Chidi Moses: “Ik heb jarenlang bij een bank gewerkt, maar
God riep mij toen voor het evangelisatiewerk. Zes jaar lang
heb ik als evangelist in de Anglicaanse kerk van Nigeria
gewerkt. Ik wilde echter ook buiten Nigeria dienstbaar zijn,
en nu ben ik hier in Kajo-Keji. Ik heb een vrouw en 3 kleine
kinderen en ik hoop dat die later ook hierheen kunnen
komen”.
Wat is Chidi’s droom voor de kerk in Zuid-Soedan? “Ik wil
graag dat de kerk sterker wordt op alle terreinen. Ik wil
graag de gemeenten opbouwen, zodat er mannen zijn die
kunnen bidden en leiding geven. Ik wil graag actieve
jongeren zien die het vuur van het evangelie verspreiden.
Ook is onderwijs over rentmeesterschap en geven nodig.
Laatst was ik in een gemeente waar we in korte tijd genoeg
geld voor een generator ophaalden. En dat met eigen
middelen, zonder buitenlandse donoren”.
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Desta en David in Kenia

Adressen

Desta en David gingen na ons verlof weer aan de slag op
school in Kenia. Groot verschil met vorig jaar is dat ze nu
terug gingen naar een plek die vertrouwd is en waar ze
vrienden hebben.

Familie Haasnoot, c/o MAF,
PO Box 1, Kampala, Oeganda

Desta (15 jaar) kreeg samen met zijn kamergenoot Rahul
een grote slaap- en studeerkamer met eigen douche en wc.
Daar is hij heel blij mee. Verder is Desta druk met de voorbereiding op examens die in december en later volgend jaar
plaatsvinden. Dit betekent niet dat hij daarna al klaar is op
de school in Turi, maar in het Engelse systeem zijn er
examens in het vierde jaar van de middelbare school. Daarna
kun je nog 2 jaar verder. Desta werd ook geselecteerd voor
het cross-country team van de school dit semester.
David (bijna 13 jaar) zit nu in het laatste jaar van de
‘Preparatory School’ en hij is een druk baasje. Hij is verkozen
tot ‘prefect’ en dat betekent dat hij extra verantwoordelijkheden heeft. En ook dat hij een andere kleur stropdas heeft
die hij elke dag moet dragen! Met Aardrijkskunde maakte hij
pas weer een leuke trip naar Lake Baringo in Kenia. Foto’s
daarvan vindt u op onze fotowebsite.

Desta en/of David Haasnoot, c/o
St. Andrew’s School, Private Bag,
Molo, 20106, Kenya (a.u.b. 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/david-africa

Gebedspunten

Toen we begin september met MAF naar
Kajo-Keji vlogen, was er ook een Nederlands
camerateam dat opnamen wilde maken voor
PR-doeleinden. Daarom vlogen twee MAFvliegtuigjes vlak bij elkaar. Natuurlijk maakten
wij óók een foto.

 Dank voor de overeenkomst over
een aantal probleempunten (o.a.
olie) tussen Soedan en ZuidSoedan. Bid voor een goede
uitwerking daarvan.
 Dank voor de goede tijd die
bisschop Anthony Poggo in
Nederland had. Bid voor de kerk in
Zuid-Soedan.
 Dank voor de komst van Chinese
en Nigeriaanse zendingswerkers.
Bid dat we zo elkaar kunnen
versterken in de wereldkerk.
 Bid voor Desta en David op school
in Kenia.
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‘We dromen van
mensen zonder
trauma’s, van
kinderen die naar
school gaan en van
moeders die naar een
ziekenhuis kunnen als
dat nodig is. We
dromen van een land
zonder strijd, angst en
armoede’.
Bisschop Anthony Poggo
over de toekomst van
Zuid-Soedan in Alle
Volken (sept. 2012)

Van de Thuisfrontcommissie
De zomermaanden lijken al weer ver achter ons te
liggen. Jaap, Mirjam, Desta en David zijn al weer een
paar weken terug in Afrika.
We kijken terug op fijne ontmoetingen tijdens hun
verlof. De preekbespreking en de avond in De Ark,
waarin Jaap en Mirjam over Zuid-Soedan en hun
werk vertelden, werden goed bezocht. We zijn
dankbaar dat alles goed is gegaan en dat ze ook weer
veilig terug zijn.
Nu zijn ze weer begonnen aan een nieuwe periode, in
Kajo-Keji en op school in Kenia. We willen u ook voor
deze nieuwe periode vragen om voor hen te blijven
bidden en het werk in Zuid-Soedan te blijven
steunen!
Vriendelijke groet,
Erna van den Brink,
Marijn ten Brinke en
Willemijn Brink

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
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