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In deze laatste ‘Addis Abeba’ nieuwsbrief - de volgende komt DV uit het Zuid-Westen van
Ethiopië! - hebben we diverse berichten voor u verzameld. Lees maar mee op ons ‘mededelingenbord’ - voor elk wat wils!

Omarmd door Gods Liefde
Als je het Woord van God in je eigen taal
hebt, betekent dat een bevestiging van je
identiteit. Het laat zien dat jij er zijn mag en
dat je van waarde bent. Het laat zien dat je
rechten hebt en - bovenal - dat je omarmd
wordt door Gods liefde (eigen vertaling).

Naam zij geprezen! Bidt u mee dat deze laatste
drukfase goed en vlot verloopt?


ERVARINGEN VAN TWEE
„ETHIOPIËGANGERS‟

Jaaps zus, Nelleke (kraamverzorgster van beroep): Na bijna een maand in Addis Abeba mag ik
“To have the Word of God in your own language is to
affirm you at the very heart of your being. It is to say that een verhaaltje schrijven over hoe ik Ethiopië zag.
Ik denk dat Ethiopië een land van contrasten is.
you matter. That you have worth. That you have dignity.
Arm en rijk is hier zo verschillend; en het is heleThat you have rights and that, above all, you are embraced by the love of God” (Bill Mitchell, UBS).
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Wist u dat...?

Konso N.T. naar de drukker!!
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- ”Jesse, waar is dat boek? Jihau!” (hier is het!
in Amhaars).


God will make a way...
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Zovééél talen....
Met drie talen in en rond het huis (Nederlands,
Engels, Amhaars) vindt er nogal eens vermenging van het een en ander plaats. Een
kleine bloemlezing uit de mond van Joël en
Jesse:
- “Dat geeft niks uit hoor!”
- “Ik wil de koekjes uitsharen.” (uitdelen)
- “Heb je dat al gepayed?” (betaald)
- “Het is mijn happy birthday!” (verjaardag)
- “Ik ga ergens anders hiden.” (verstoppen)

Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.


Gezegende Kerstdagen en een goed 1998!
Hartelijke groeten van
Mirjam, Jaap, Joël, Jesse & Desta Haasnoot

