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We kijken terug op een goed tweede
semester op de predikantenopleiding.
Mirjam gaf het vak Engels. Als studenten die taal beter beheersen, kunnen ze
de boeken die ze voor hun studie gebruiken beter gebruiken.
Jaap gaf de vakken Grieks en Evangelisatie aan de theologiestudenten en
daarnaast ‘Counseling’ tijdens een
bijscholing voor Lay Readers (dat zijn
leken-voorgangers). Bij dit laatste vak
kwamen heel wat lastige problemen
langs: alcoholisme, armoede,
oorlogstrauma’s en conflicten binnen
het huwelijk. We probeerden hierbij als
groep samen naar een oplossing te
zoeken. Deze Lay Readers staan voor
enorme uitdagingen: met heel weinig
training en zonder de mogelijkheid om
door te verwijzen naar professionele
zorg geven ze advies aan mensen met
flinke problemen. Dit kan niet zonder
het gebed om de bijstand van de Geest
van God.
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Zondagsschooltraining
Desta, Jaap, Mirjam en
David Haasnoot

Training voor zondagsschoolleiding
Eind november was er een training voor zondagsschoolleiders in KajoKeji. Mirjam was daarbij aanwezig en deze training werd mogelijk
gemaakt door de GZB. Er waren 24 jonge mensen uit zo’n 15
gemeenten aanwezig. Deze deelnemers deden heel enthousiast mee.
Het programma werd gegeven door mensen van de Child Evangelism
Fellowship (CEF) in Zuid-Soedan. We hebben veel respect voor de
mensen van CEF, aangezien ze geen inkomen hebben, maar van giften
leven. Mirjam zegt over de cursus: “Het zat goed in elkaar. Er was veel
afwisseling tussen theorie en praktijk en ik kon zien dat ze veel plezier
hadden bij het oefenen in kleine groepjes. Ik denk wel dat er nog meer
training nodig is om de leiding echt het hele jaar door zondagsschool
te laten geven”.
Een vervolg op deze training is al gepland en men wil ook graag de
diverse gemeenten gaan bezoeken om te zien hoe deze training
handen en voeten heeft gekregen.

Kerst 2012:
hoe
belangrijk is
het dat álle
volken horen
van deze
Redder!

Hyena in de spagaat

Waar kijken zij naar?

Vaak beginnen voorgangers hun preek hier met te vertellen wie de
auteur van het bijbelboek is en wanneer de auteur leefde. Heel
saai dus. Jaap heeft tijdens zijn preeklessen geprobeerd dat te
veranderen. En het is heel leuk als je dan een student hoort
preken die dat heeft opgepakt.
Laatst preekte Rev. Kwanyi Henry Peter tijdens de wekelijkse
avondmaalsdienst op de opleiding. Zijn tekst was Jozua 24:14-15
(‘kiest dan heden, wie gij dienen zult’) en hij begon de preek met
dit verhaal: “Kies niet zoals hyena deed! Hyena had honger. Toen
hij op een kruispunt kwam, rook hij aan de ene kant vis. Die wilde
hij wel hebben. Maar aan de andere kant rook hij rottend vlees,
dat vond hij ook wel heel smakelijk! Hij kon niet kiezen, hij wilde
het allebei. Daarom zette hij zijn ene poot in de richting van de vis
en zijn andere poot in de richting van het vlees. Hij rekte zich zó
ver uit naar beide kanten dat hij in tweeën scheurde en stierf. We
kunnen niet én de HEERE dienen én tegelijkertijd de afgoden van
onze voorouders! Deze tekst in het boek Jozua daagt ons uit om
alleen God helemaal te vertrouwen”.

Bisschop Anthony in Nederland
In oktober was ‘onze’ bisschop Anthony Poggo in Nederland. We kregen enthousiaste berichten van mensen die
een inspiratieavond, het mini-symposium in Ede of een
kerkdienst waarin hij preekte bezochten.
Het viel bisschop Anthony op dat veel zaken in Nederland
precies op tijd beginnen en eindigen. Zo vertelde hij dat
vóór de dienst in een van de gemeenten waar hij preekte de
kerkenraadsleden telkens op hun horloge keken om te zien
of de dienst al kon gaan beginnen!
Bisschop Anthony was blij met de interesse voor de kerk en
de situatie in Zuid-Soedan. Door zijn bezoek werd de band
tussen de kerk in Nederland en die in Zuid-Soedan versterkt.
Bisschop Anthony Poggo

Op de inspiratieavonden stond het bijbelgedeelte uit Efeze
3:18-19 centraal. Door de ontmoetingen met bisschop
Anthony hebben we (in Nederland én in Zuid-Soedan) méér
kunnen ontdekken van Gods liefde in Christus.
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Desta en David in Kenia

Adressen

Desta en David hebben een maand kerstvakantie. We
brengen die maand samen als gezin door, gedeeltelijk in
Oeganda en ook een stukje in Kenia. Tussen Kerst en Nieuwjaarsdag gaan we namelijk naar een bemoedigingsconferentie voor zendingswerkers in de buurt van Nairobi. De jongens
hebben weer een goede periode achter de rug op school.
David (13 jaar) had een heel goed rapport. Daarnaast is hij
druk met zijn taak als ‘prefect’ (klassevertegenwoordiger).
Hij helpt ook in de bibliotheek en doet leuke activiteiten met
scouting. Hij kreeg veel kaarten en e-mails voor zijn verjaardag in november. David: “Heel erg bedankt!”.

Familie Haasnoot, c/o MAF,
PO Box 1, Kampala, Oeganda
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:
Desta (15 jaar) was erg druk met tentamens en toetsen als
voorbereiding op de examens komend voorjaar. Hij zat ook
in het cross-country team van de school en ze bereikten de
1ste plaats op een toernooi met internationale scholen in
Kenia. We zijn heel trots dat Desta een scholarship kreeg van
de school voor de komende 2 jaar. Dat betekent concreet
korting op het schoolgeld voor veelbelovende studenten.

www.jaap-haasnoot.nl
www.flickr.com/photos/david-africa

Bijbelvertaalwerk Ethiopië
Nee, dit is geen foutje. We hebben het echt
even over Ethiopië. Wij hebben daar van 1996
tot 2005 gewerkt en waren onder andere
betrokken bij het opzetten van bijbelvertaalwerk in de Shekkacho-taal. Dat project loopt
nog steeds.

MAF-hoofdmonteur Kees Barendse kwam voor de
derde keer naar Kajo-Keji om zonnepanelen te
installeren voor de kerk. Jaap hielp een handje mee.

We citeren een stukje uit de nieuwsbrief van
Mary Breeze, oud-collega en vertaalconsultent:
“Ik heb anderhalve week met het Shekkachoteam gewerkt. We gingen door de tweede helft
van de Romeinenbrief en door de brief aan de
Efeziërs. Omdat dit ongeveer de meest
moeilijke boeken in het Nieuwe Testament zijn,
was het een hele uitdaging. Het hele Nieuwe
Testament is nu wel vertaald in Shekkacho,
maar er moeten nog veel controles gebeuren”.
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Het kerstverhaal is
geen romantisch,
klein verhaal over de
geboorte van een
kind. Het gaat over
onze harde wereld
van politiek en economie, van macht en
geweld.
Het gaat over een
God Die déze wereld
binnentreedt om
chaos, geweld en
onderdrukking aan te
pakken.
Dát is de echte
boodschap van Kerst!
(Gebaseerd op een
kerstpreek
van N.T. Wright
uit 2006)

Van de Thuisfrontcommissie
Als Thuisfrontcommissie denken we met dankbaarheid terug
aan het jaar dat achter ons ligt. Het was bijzonder dat we
Mirjam, Jaap, Desta en David mochten ontmoeten tijdens hun
verlof afgelopen zomer.
Ook blikken we al voorzichtig vooruit naar het jaar dat voor
ons ligt. Wat kunnen we doen om financiële middelen binnen
te krijgen voor het werk van Mirjam en Jaap, en hoe kunnen
we de betrokkenheid van mensen hier in Nederland met hun
werk stimuleren? Rond deze tijd vieren we het Kerstfeest. We
vieren dat God mens geworden is om redding te brengen voor
alle volken. Hoe belangrijk is het dat alle volken dan ook horen
van deze Redder. Door het steunen van het werk van Mirjam
en Jaap mag ook u hieraan bijdragen.
Kerst, de jaarwisseling: in Nederland zijn dit feesten die
mensen vaak als familie samen vieren. Voor Mirjam en Jaap
en hun kinderen ligt dit wel anders. We willen u daarom
vragen om juist nu uw betrokkenheid aan Mirjam en Jaap te
laten blijken in meeleven en gebed. Wilt u hierbij ook speciaal
denken aan Joël & Tirza en Jesse hier in Nederland?!
We wensen u allen gezegende Kerstdagen en alle goeds voor
2013. Vriendelijke groet, Marijn ten Brinke, Willemijn Brink en
Erna van den 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 bankrekeningnummer is 69.07.62.445.
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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