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Mirjam geeft dit semester het vak ‘Kinderwerk in de kerk’. In een land waar
meer dan 50% van de bevolking jonger dan 18 jaar is, een belangrijk
onderwerp. In veel kerken wordt er weinig georganiseerd voor kinderen.
Mirjam: “We hebben het over de rol van kinderen in de Bijbel, en de manier
waarop Jezus kinderen tot voorbeeld voor ons stelde. Verder hebben we het
gehad over de rol van een kinderwerker, en wat iemand tot een goede
kinderwerker maakt. We hebben het ook gehad over karakteristieken van
kinderen waar je op zondagsschool rekening mee wilt houden. Nu zijn we
bezig met het vertellen van Bijbelverhalen, en van het plannen en uitwerken
van een verhalencyclus. En dat moet dan ook op de stageplek uitgevoerd
worden. Er is visie voor nodig om het kinderwerk in de kerk uit te breiden, en
ik hoop dat de studenten die visie gaan delen en uitdragen”.

Alpha-cursus in Kajo-Keji
We zijn pas begonnen met een Alpha-cursus voor studenten. Mirjam
zorgt meestal voor drinken en cake uit onze zonneoven. Daar beginnen we mee. Daarna kijken we naar een dvd met een toespraak van
Nicky Gumbel uit Londen. De studenten willen heel graag de toespraken van de dvd zien. Ze voelen zich op die manier verbonden met
de wereldwijde kerk. Er zitten wel heel wat Westerse voorbeelden in
de toespraken die niet altijd meteen duidelijk zijn voor Zuid-Soedanezen. Jaap vat de boodschap daarom naderhand nog een keer samen
en kiest daarbij voorbeelden die beter in Afrika passen. Vervolgens
gaan we uiteen in kleine groepen om door te praten. We kregen het
cursusmateriaal via Alpha Nederland. Het doel van deze cursus is dat
studenten erdoor zélf zullen groeien in geloof en ook dat ze dit
materiaal in de gemeente zullen gaan gebruiken. Een student zei:
“Door de Alpha-cursus besef ik duidelijker wat we geloven”.
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Hebreeuws in Zuid-Soedan
Nee, geen verloren stammen van het volk Israël, wel een
basiscursus Hebreeuws die Jaap geeft aan de gevorderde groep
theologie. De studenten krijgen kleine kaartjes met het alfabet
erop om zo de toch wel aparte letters te leren. Omdat veel
studenten Juba-Arabisch kennen, is het leren van de Hebreeuwse
woordenschat iets gemakkelijker. Aardig wat Hebreeuwse
woorden hebben een equivalent in Arabisch (bijvoorbeeld het
woord huis: bajit in Hebreeuws en bajt in Arabisch).

ָ ֵהֵביאנוּ
שׁלוֹם ֲאֵליֵכם
Welke Hebreeuwse letter is dit?

Het is de bedoeling dat de studenten met deze basiskennis
eenvoudige teksten kunnen lezen en met een Hebreeuws
woordenboek uit de voeten kunnen. Ze kunnen ook beter overweg
met bijbelcommentaren waarin Hebreeuws voorkomt. We zingen
regelmatig het lied dat u hierboven in het Hebreeuws ziet:
Hewenoe sjalom alechem, wij brengen jullie vrede!

Kort nieuws
•

•

•

Mirjam geeft het vak Kinderwerk

We waren al heel blij met een buitenkraan op zo’n
10 meter afstand van ons huis, maar nu hebben
we zelfs een douche en een kraantje in ons
washok met heerlijk koud water. Vorig jaar werd
er al een pomp-op-zonne-energie geïnstalleerd in
de waterput op het terrein van de opleiding en nu
is de waterleiding doorgetrokken naar de huizen
en het internaat.
Gelukkig is het warme seizoen weer bijna voorbij!
De eerste regen viel al eind maart. Hoewel KajoKeji niet héél warm is in vergelijking met andere
plaatsen in Zuid-Soedan, hadden wij soms
temperaturen van bijna 38 graden.
De GZB ondersteunde het jeugdwerk in onze
diocese (kerkelijke regio) in 2012. Met het geld
werd een jeugdwerkcoördinator aangetrokken,
een stroomgenerator gekocht om films te kunnen
vertonen (1500 jongeren bezochten de filmvertoningen) en 23 zondagsschoolleiders en 48
jeugdleiders getraind.
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Desta en David in Kenia
Desta en David hadden begin maart een speciale vakantie vanwege de verkiezingen in Kenia. Die zijn gelukkig rustig verlopen en
daarom gingen ze vóór Pasen nog 2 weken terug naar school. In
de Paasvakantie zijn we als gezin in Kampala.
David (13 jaar) vindt het een sport om allerlei ‘prijzen’ (awards)
binnen te halen op school. Zo was hij pas ‘Word Millionaire’ in de
boekenleescompetitie met het lezen van 1 miljoen woorden.
Desta (15 jaar) blijft druk in dit examenjaar. Hij heeft het examen
Engelse taal al achter de rug en haalde een ‘A’, dat is de hoogste
letter en geweldig goed, helemaal omdat Engels niet z’n moedertaal is. De andere examens zijn vooral eind mei en begin juni.
Desta had pas een ongelukje met voetballen op school en hij
moest twee hechtingen hebben. Gelukkig heeft de school een
kliniekje en hij werd dus op school behandeld door de verpleegkundige.

Adressen
Familie Haasnoot
Desta en/of David Haasnoot, c/o
St. Andrew’s School
E-mailadressen:
Website & foto’s:

www.jaap-haasnoot.nl

Draak of python?
We zijn al een poosje bezig met het maken van een kleine concordantie (lijst van Bijbelse woorden met
de tekstverwijzingen erbij) in de lokale taal, Bari. Jaap kwam met dat idee toen hij lesgaf aan de lekenvoorgangers die alleen Bari kennen. Een concordantie zou hen enorm helpen bij Bijbelstudie.
We hebben een kleine Engelse concordantie als basis genomen en die is door een aantal theologiestudenten vertaald. Daarna checkte Mirjam alles en zij zette het in de computer. Nu is Jaap bezig om
nog een aantal woorden met de studenten te controleren. Daarna gaan we het boekje met een
bredere groep testen en laten drukken.
In de Good News Bible wordt het woord ‘draak’ (dragon) gebruikt voor de Leviathan in Jesaja 27:1 en
het beeld voor de duivel in het boek Openbaring. In Bari is de Leviathan een ‘groot beest’ en de draak is
een enorme python!
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Van de Thuisfrontcommissie (TFC)
“We zien nog steeds
de voetstappen van
onze hakima (de
dokter) in de scholen
en klinieken die hij
heeft opgezet in ons
gebied. Hij liet ons het
pad zien. Wij moeten
zorgen dat het pad
niet overwoekerd
wordt door gras, maar
we moeten erop
blijven lopen, want
het pad leidt ons naar
God”.
(Een Soedanese christen
spreekt in 1937 over zendeling
Kenneth Fraser, twee jaar na
de dood van dr. Fraser.
Bron: Eileen Fraser, The Doctor
comes to Lui, 1938)

In de actiemaand april willen we als TFC steun en aandacht
vragen voor het werk van Jaap en Mirjam. We willen graag de
betrokkenheid van gemeenteleden uit de Ark in Ede bij hun
werk in Zuid-Soedan vergroten. Dat doen we onder meer door
opnieuw de actie 'kokers en eters' te organiseren. De ervaring
van voorgaande jaren leert dat deze actie leidt tot versteviging van de onderlinge contacten. We hopen dat er goede
ontmoetingen zullen volgen en dat de actie een mooie
opbrengst oplevert.
Als TFC zijn we blij en dankbaar dat Trudy en Maarten Mannee
zelfgemaakte cadeaus van onder andere stof en hout maken
voor goede doelen. De opbrengst van de verkoop gaat onder
anderen naar het werk van Jaap en Mirjam Haasnoot. Vandaar
dat deze cadeaus "tweemaal worden gegeven". Trudy en
Maarten hebben een prachtige website (www.duocadeau.nl)
ontwikkeld, die de moeite van het bezoeken waard is. U kunt
hier allerlei originele cadeaus vinden en bestellen. We willen u
vragen om de website te promoten onder familie, vrienden en
bekenden. We hopen dat er veel bestellingen zullen volgen!
Ten slotte willen we u vragen om voorbede te doen voor het
werk van Jaap en Mirjam in Zuid-Soedan. Wilt u ook Joël en
Tirza, Jesse, Desta en David in uw gebeden gedenken?
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.
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