Haasnoot Happenings
Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan
Nummer 17 – december 2014

Het tweede semester zit er weer op. Alle studenten gaan naar huis om
samen met hun familie Kerst te vieren. Het kerstfeest wordt groots gevierd in
Zuid-Soedan. Als er geld genoeg is, dan krijgen de kinderen nieuwe kleren en
op kerstdag is er een feestelijke maaltijd. We denken deze Kerst vooral aan
mensen die hun thuis hebben moeten ontvluchten en in tijdelijke opvang
verblijven. Wilt u met ons meebidden voor vrede in Zuid-Soedan?
In Kajo-Keji is de rust gelukkig teruggekeerd na het grensconflict van een paar
maanden geleden. Er worden allerlei verzoeningsbijeenkomsten belegd
waarin mensen weer tot elkaar komen en zoeken naar hetgeen ze aan elkaar
verbindt. Bij het vak Afrikaanse theologie ging Jaap onder andere in op de
vraag hoe verschillende etnische groepen met elkaar in vrede samen kunnen
leven. De Bijbel heeft daar heel wat over te zeggen. Als christenen volgen we
niet in de eerste plaats onze traditie of onze instincten, maar gaan we in de
voetstappen van Jezus, onze Heer. Hij liet zien dat je zelfs je vijanden lief kunt
hebben. Wat zou de wereld er anders uitzien als christenen wereldwijd dit
zouden toepassen.
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We wensen u
een mooi
Kerstfeest en
een gezegend
2015!

Er waren heel wat mensen op de been om de bisschoppen te
verwelkomen die met drie MAF-vliegtuigjes in Kajo-Keji arriveerden.

Veel paars in Kajo-Keji
In de Anglicaanse kerk draagt een bisschop een paars overhemd of een paarse
toga. Eind november was er heel veel paars te zien in Kajo-Keji, want alle
bisschoppen van Zuid-Soedan én Soedan, zo’n 40 bij elkaar, waren daar voor een
vergadering. Hoewel Zuid-Soedan en Soedan nu twee aparte landen zijn, is de
Anglicaanse kerk één gebleven. De aartsbisschop zei daarover: “Politici houden
ervan om scheidingen te maken, de kerk brengt juist mensen bij elkaar”.
Het was een hele organisatie om zoveel belangrijke gasten op bezoek te hebben.
Iedereen was er dan ook heel druk mee. Mirjam zat in de ‘decoratie-commissie’
en Jaap in de ‘eredienst-commissie’. Dat betekende dat Mirjam hielp bij het
schoonmaken en versieren van de ‘Kathedraal’ (de grootste kerk in Kajo-Keji) en
Jaap hielp bij de voorbereidingen van de twee avondmaalsvieringen. Op zondag
gingen alle bisschoppen naar lokale gemeenten om daar te preken. Veel
bisschoppen kwamen terug met cadeaus: een kip, een geit of een grote pot
pindakaas!

Mirjam heeft het spel Uno geïntroduceerd bij onze buurkinderen. Dat is een groot succes. Eerst gebruikten
ze de kaarten om kleuren en getallen in het Engels te oefenen, maar nu wordt er druk gespeeld en klinkt
regelmatig “Uno!”, bij de laatste kaart. Ons jongste buurmeisje, Djeuro, zit bij Mirjam op schoot. Ze had
eerst een poosje geslapen bij Mirjam, maar was nu net wakker geworden.

Ondertussen in Nederland en Kenia…
Hoe is het met de Haasnoot-boys (en girls) in Nederland en
Kenia? We maken even een rondje.
Joël en Tirza wonen nog steeds in Velp. Joël werkt met veel
plezier bij de NS (softwareontwikkeling) en Tirza zit in haar
tweede jaar Algemene Taalwetenschap aan de universiteit
Utrecht.
Jesse is bezig met het derde jaar Pabo aan de CHE in Ede en
loopt stage in Barneveld. Zijn vriendin Anke doet een leer- en
werkopleiding Verpleegkunde in de Gelderse Vallei in Ede.
Desta is bezig met zijn laatste jaar op St. Andrew’s School in
Kenia. Hij doet drie examenvakken: wiskunde, natuurkunde en
biologie. Hij wil graag technische wis- en/of natuurkunde
studeren. Hij heeft al een voorlopige plek aangeboden gekregen
in Delft en in Glasgow (UK) en wacht nog op andere
mogelijkheden.
David is druk op vele fronten op school. Hij regelt het geluid bij
kerkdiensten en voorstellingen op school en doet ook aan
verschillende takken van sport. En… hij wordt steeds langer. De
teller staat nu op 1.88 meter!
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Leren van de kerk in Kajo-Keji
Peter Meen (25 jaar) is een student aan onze opleiding die uit
Rumbek komt, een plaats ten noorden van Juba. Hij is van de Dinka
etnische groep en het hebben van meerdere vrouwen (polygamie) is
daar meer gebruikelijk dan in Kajo-Keji. Dat blijkt wel uit zijn
gezinssituatie.
Peter vertelt dat zijn vader een gepensioneerd arts is. Zijn vader
heeft 11 vrouwen en 22 kinderen. Peter is een zoon van zijn tweede
vrouw. Zijn moeder kan niet lezen of schrijven. Hij ging eerst naar
een basisschool van Italiaanse paters en daarna deed hij de
middelbare school.
Omdat Peter actief was in de jeugdgroep van de kerk, koos de
bisschop hem uit om theologie te gaan studeren in Kajo-Keji. Peter
vindt dat er in de kerk van Kajo-Keji veel goede dingen gebeuren en
die wil hij later ook in Rumbek introduceren.
Peter is nog niet getrouwd. De traditie schrijft voor dat eerst zijn
oudere halfbroer (de zoon van de eerste vrouw) moet trouwen en
dan is hij pas aan de beurt. Zolang zijn vader de koeien voor de
bruidsschat van zijn oudere broer nog niet heeft ‘betaald’, moet hij
geduld hebben.

Bijbelvertaalwerk Ethiopië
Twee jaar geleden schreven we al eens iets over
het Shekkacho bijbelvertaalproject dat we ooit in
Ethiopië hebben helpen opzetten. We kregen pas
vanuit Ethiopië het bericht dat nu het hele
Nieuwe Testament door consulenten is
nagekeken. Dat is een geweldige prestatie.
Daarnaast wordt ook gewerkt aan de Jezus-film in
de Shekkacho taal. Die film is volgend jaar klaar.
Voordat het Nieuwe Testament gedrukt kan
worden, moeten er nog allerlei zaken worden
nagekeken. Dat is een pittige klus en we vragen
uw gebed daarvoor. Eén van de consulenten liet
weten dat er ook nog beslissingen genomen
moeten worden over een aantal belangrijke
kernwoorden. In de Shekkacho taal is er geen
gemakkelijke manier om onderscheid te maken
tussen leven, geest en ziel, en ook niet tussen
belofte, geloof en hoop.

De kerk in Kajo-Keji heeft haar eigen
kalender laten drukken voor 2015.
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“De bevolking van ZuidSoedan heeft jarenlang
geleden in de handen
van de overheid in het
oude Soedan. [-] Maar
nu lijdt de bevolking
opnieuw in de handen
van haar eigen
politieke leiders, de
overheid van ZuidSoedan en de rebellen.
Wij willen laten weten
aan de strijdende
partijen dat onze
mensen moe zijn van
de oorlog en dat we
dringend vrede en
ontwikkeling nodig
hebben”.
Uit een verklaring van de
bisschoppen van de Anglicaanse
kerk in Zuid-Soedan en Soedan,
bijeen in Kajo-Keji, 2014.

Van de Thuisfrontcommissie (TFC)
Als TFC kijken we terug op het afgelopen jaar. De in het voorjaar
gehouden donateursactie is geslaagd met een totale opbrengst van
bijna € 10.000. Hiermee gaven we invulling aan de met de GZB
afgesproken inspanningsverplichting. Afspraak is het leveren van een
financiële bijdrage voor de verlenging van het werk van Jaap en
Mirjam voor een periode van twee jaar. Wij danken alle (nieuwe)
donateurs voor hun financiële steun. Ook de ontmoeting met Jaap en
Mirjam en hun kinderen tijdens hun verlofperiode in Nederland stemt
ons dankbaar.
Evenals vorig jaar willen we op oudejaarsdag een oliebollenactie in
Ede organiseren. Vorig jaar hebben we op voorstel van de Stichting
Cristesti voor het eerst meegedaan aan deze actie, waarbij de
opbrengst voor de helft bestemd was voor het werk van Jaap en
Mirjam. Dit jaar hebben we de organisatie van deze actie geheel
overgenomen en is de gehele opbrengst voor hun werk bestemd. We
hopen dat veel gemeenteleden van de Ark en buurtbewoners rond de
Ark opnieuw aan deze actie meedoen.
Binnenkort vieren we met elkaar het Kerstfeest. We gedenken de
geboorte van Jezus Christus, de Vredevorst. Hij is het antwoord op
ons verlangen naar vrede op aarde. We bidden om vrede voor ZuidSoedan en om een veilige werkplek voor Jaap en Mirjam. Wilt u aan
Jaap en Mirjam en hun kinderen denken in uw voorbede? We danken
u voor al uw steun en meeleven.
Hartelijke groet, Erna van den Brink, Willemijn Brink, Matthijs de Jong
en Marijn ten Brinke
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