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Na een geweldig mooie uitzenddienst en een hectische maandag, stonden we dan eindelijk
dinsdagmorgen in alle vroegte op Schiphol - klaar om te vertrekken. Nog een laatste keer
zwaaien naar familie en vrienden, en dan zijn we echt weg. Het laatste lied uit de uitzenddienst wordt op zo'n moment heel concreet: 'God zij met jullie tot ons wederzien'! Daar
gaan we dan: via Frankfurt op weg naar Nairobi. In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u
al een klein beetje over de 'Afrika oriëntatiecursus' die we in Kenya zouden gaan volgen. Nu
kijken we terug op deze cursus en hier volgen onze ervaringen.
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Waarom...?

Harambee

Joël, Jesse & Ernie

De laatste 3 weken van de cursus brachten we
We kregen in de afgelopen tijd regelmatig de
door in een Afrikaans gastgezin. Onze gastvraag: hoe maken de jongens het? Het antheer was predikant in een groot gebied met 8
woord is simpelweg: goed. Als je bedenkt hoekerken. Het was een bijzondere en leerzame
veel veranderingen ze de laatste tijd hebben
ervaring om deel uit te maken van dit gezin.
meegemaakt, dan staan we zelf verbaasd hoe
We gingen mee op bezoek bij families, bezochgoed ze zich telkens weer aanpassen. Jesse
ten scholen en kerkelijke bijbegreep vaak niet waar we nu
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impressie van Joël van onze
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- we een goede en leerzame
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eerste zondag daar. Het is
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(van Sesamstraat) extra belangzondag 3/11. Na het eten
- ons visum perfect op tijd berijk. Jesse keek dan rond van: ik
om 9.00 [uur] kenyanse
schikbaar was.
weet niet waar ze me nu weer
teid [gaan we] naar de ma- En bidden dat:
naar toe slepen, maar m'n Ernie
- we ons thuis zullen voelen in
tatoe, een taxi die heel vol
heb ik tenminste bij me! Joël deed
Addis Abeba.
is. We lopen op een steil
tijdens de cursus - met wisselend
- Joël goede aansluiting vindt
pad een berg op. Hè, hè,
succes - zijn schoolwerk op locaop de helft. Daar is de pas- op z'n nieuwe school.
tie. In Ethiopië gaat hij weer 'getor met de moter. We hawoon' naar school.

den af gesproken dat ik en Jesse op de
moter mogen en papa en mama lopen, en
de pastors vrau. Hè, hè, we zijn daar. De
kerk begint: bidden, preek van mijn vader
en bidden, met de anderen familie iets zegen [= onszelf voorstellen], en wat zingen.
De harombee begint. Harambee is een dag
waar ze geld in zalemen [hier voor de bouw
van een kerk]. Ze gaan langs met een
mandje om geld in te zamelen en ze geeven dingen; je moet wel betalen [veiling].
Het total was 3,000 siling [was eigenlijk
44.000 shilling, zo'n 1500 gulden].

Ethiopië
We hebben u steeds gevraagd om te bidden
voor ons visum voor Ethiopië. Nu dat gebed is
verhoord, want de dag na de cursus hoorden
we dat we naar Addis Abeba kunnen afreizen!
En dat is zeker niet vanzelfsprekend, want het
kan soms lang duren. Als u dit leest, hopen wij
al in Addis te zitten. We gaan daar een huis
huren en - eindelijk weer eens - een eigen plek
creëren. In januari gaat dan de talenschool van
start waar we Amhaars, de officiële taal van
Ethiopië, gaan leren.

Aparte kerst
Voor ons zal het dit jaar een aparte kerst zijn. Zonder familie en vrienden die ons lief zijn, zonder
kerstdienst in de Adventkerk, en bij een temperatuur van zo'n 20 graden. Maar eigenlijk is elk
kerstfeest 'apart' als je nadenkt over de betekenis ervan: God zond Zijn Zoon om ons te redden en
ons een leven van overvloed te geven. Een wonder eigenlijk! We wensen u - in die zin - 'aparte'
kerstdagen toe en - gelukkig! - een nieuw jaar onder de bescherming van deze God.
Hartelijke groeten van Mirjam, Jaap, Joël en Jesse Haasnoot

