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We zijn eerlijk gezegd blij dat het droge seizoen er weer bijna op zit. We
hebben erg warme dagen achter de rug en dan kost het veel energie om les te
geven (en ook om les te krijgen!). Begin april hopen we de eerste regen te
verwelkomen.
Dit semester geeft Jaap onder andere het vak Oude Testament (OT). Veel van
de verhalen in het OT zijn bij de studenten onbekend. Op school werden die
verhalen niet verteld en een zondagsschool was er ook niet in de tijd dat zij
kind waren. Dat is jammer, want juist de verhalen uit het OT hebben heel wat
te zeggen in de Afrikaanse cultuur! Jaap: “In m’n lessen vertel ik dus gewoon
ook de verhalen van het Oude Testament. En de relevantie van die verhalen
ligt hier voor het oprapen: Abraham en Lot die graasgebieden voor het vee
verdelen, toverdokter Bileam die niet anders kan dan God gehoorzamen, de
corruptie van Achan die wat van de ‘opbrengst’ van Jericho achterover drukt
en de traditie van het zwagerhuwelijk van Boaz met Ruth”.
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Studenten hebben zelf traditionele muziekinstrumenten gemaakt
en die gebruiken we nu als begeleiding bij het zingen

Net als Ruth je ‘Boaz’ vinden
Mirjam behandelde met een groep studenten het bijbelboek Ruth. Ze hielp de
studenten vooral om heel precies te lezen en goed te begrijpen hoe het
verhaal nu in elkaar zat. Ook dachten ze na over de betekenis van het verhaal
van Ruth voor onszelf. Peter Meen, een van de studenten én single, schreef
daarover het volgende: “Ik vind het verhaal van Ruth en Boaz prachtig en
hoopvol. Het laat mij zien dat ik bereid moet zijn om te wachten op de vrouw
die God voor mij in gedachten heeft. God wil ons het allerbeste geven! In het
verleden heb ik wel gedacht: ‘Zal God ooit een vrouw voor mij hebben?’, maar
zo moeten we niet denken. We moeten ons juist op God richten en ons
lichaam heilig en puur houden. Het Woord van God bemoedigt ons hierin. Als
we dat doen dan zullen wij net als Ruth onze ‘Boaz’ vinden!”.

Afrikaanse conferentie Discipelschap

Dansen bij de opening van de school in
Gurube

Eind februari was Jaap op een grote conferentie in Addis
Abeba in Ethiopië. Het thema voor deze conferentie was:
Discipelschap in de kerk in Afrika. Het was trouwens de
allereerste keer dat Jaap weer terug was in Ethiopië, sinds ons
vertrek in 2005.
Er waren twee opvallende zaken tijdens de conferentie. De
conferentie werd allereerst op een aparte plek gehouden: in
het gebouw van de Afrikaanse Unie. Het was bijzonder om in
de vergaderzaal van de Afrikaanse regeringsleiders nu over de
kerk in Afrika te praten.
Ten tweede was het een conferentie met voornamelijk
Afrikanen en vooral gefinancierd door kerken in Azië. Dit
weerspiegelt dat de kerk op het zuidelijk halfrond sterk groeit
en steeds meer op eigen benen kan staan.
De Afrikaanse kerkleiders op deze conferentie onderstreepten
de noodzaak van geestelijke diepgang in de kerk in Afrika.

Even voorstellen…
Margaret Enoka is een collega-docent van ons op de
opleiding. Ze geeft kerkgeschiedenis aan de theologieopleiding en daarnaast geeft ze ook godsdienst op de
middelbare school. Margaret heeft heel wat meegemaakt
in haar leven. Ze is in Khartoem geboren, hoewel haar
familie oorspronkelijk uit Kajo-Keji komt. Haar ouders
woonden in Khartoem en haar vader werkte daar. In de
tijd voor de invoering van sharia-wetgeving (in 1983) was
het prettig wonen in Khartoem, zo vertelt Margaret. Ze
werden er als zuiderlingen goed behandeld. Wel werd er
druk op haar vader uitgeoefend om ook moslim te
worden en ‘één van ons te worden’, maar haar vader was
standvastig in het christelijke geloof. Toen haar vader jong
stierf, zocht Margaret werk om zo de schoolkosten van
haar zusjes te kunnen betalen.
Later trouwde Margaret, maar haar man mishandelde
haar en nam een andere vrouw. Ze scheidde van hem
terwijl ze zwanger was van haar zoon. Een poosje daarna
krijgt ze in een droom een aanwijzing om weer naar
school te gaan en een opleiding te volgen. Ze schrijft zich
in bij Nile Theological College in Khartoem en doet daar
een Bachelor-opleiding. De laatste twee jaar maakt ze af
in Malakal in Zuid-Soedan, omdat de opleiding na de
onafhankelijkheid van Zuid-Soedan daarheen verhuisde.
Na haar afstuderen besluit ze terug te gaan naar de
geboortegrond van haar familie in Kajo-Keji ‘om daar mijn
mensen te helpen’.
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Ondertussen in Kenia...
Desta (17) is bezig met z’n laatste maanden op St. Andrew’s
school in Kenia. In mei en juni heeft hij examens en dan is het
wachten op de uitslag. Desta wil graag Technische Wiskunde
studeren. Zeer waarschijnlijk gaat hij dat in Delft doen. Hij heeft
ook wel de mogelijkheid om in Engeland te gaan studeren, maar
omdat hij nu in Kenia op school zit, wordt hij gezien als een
internationale (in plaats van Europese) student en dat betekent
een hoger bedrag aan collegegeld. En dat kunnen we niet betalen.
David (15) is naast de gewone lessen druk met het regelen van
geluid bij speciale bijeenkomsten op school en hij zit ook in het
basketbalteam van St. Andrew’s. Met dat team gaat hij regelmatig
naar Nairobi om daar een wedstrijd tegen een andere school te
spelen.

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

www.jaap-haasnoot.nl

Nieuwe school in Gurube
Op 23 februari werd het eerste blok van vier
klaslokalen van de school in Gurube geopend.
Gurube is een dorpje op ruim een half uur rijden bij
ons vandaan. Deze school in Gurube wordt gefinancierd door de Hervormde scholen van De Drieslag in
Barneveld.
Het was een zeer feestelijke opening waarbij
allereerst een lint werd doorgeknipt (zie foto) en de
sleutels van de school aan de directeur werden
overhandigd. Daarna volgenden er veel toespraken
en werd er gedanst en gezongen. Aan het eind was
er (natuurlijk) een maaltijd.
In Barneveld sparen ze nu druk door voor het
tweede blok van vier klaslokalen. De kinderen in
Gurube zitten nu niet meer in onder een grasdakje,
maar in een echte school! Beelden van de opening
vindt u hier: http://youtu.be/sMkXfRweLbI
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In veel kerken zien we
een leeg kruis...
Jezus hangt niet meer
op het kruis, omdat Hij
is opgestaan en Zijn
lijden voorbij is.
Het lege kruis laat ons
zien dat het lijden op
een dag voorbij zal zijn,
dat de dood is
verslagen.
God geeft ons de
belofte dat als we
volhouden door het
lijden heen, dat het op
een dag achter ons zal
liggen.
Voor altijd.
Eigen vertaling van
citaat van
Graham Tomlin

Van de Thuisfrontcommissie (TFC)
Het nieuwe jaar is goed begonnen voor ons als thuisfrontcommissie.
Op Oudejaarsdag hielden we (inmiddels voor de tweede keer) een
oliebollenactie. Deze actie bracht het mooie bedrag van 1250 euro
op. We zijn blij dat velen in De Ark, maar ook buurtbewoners
rondom de kerk, de actie steunen. Dat de bollen heerlijk smaken,
zal daar zeker aan bijgedragen hebben.
Ook in het nieuwe jaar zijn we als TFC druk doende om het werk in
Zuid-Soedan onder de aandacht te brengen. Op dit moment is de
actie "Kokers en eters" opgestart. Door het organiseren van diverse
onderlinge maaltijden en één grote gemeentemaaltijd op 24 april,
wordt geld ingezameld. De 'kokers' zorgen voor een maaltijd en de
'eters' geven een bijdrage die volledig voor het werk Jaap en Mirjam
wordt bestemd. Met al deze maaltijden willen we ook de onderlinge
ontmoeting in De Ark stimuleren. En waar kan dat beter dan samen
aan tafel? Inmiddels hebben veel kokers en eters zich aangemeld en
we hopen dat dit tot vele goede en gezellige ontmoetingen zal
leiden.
Wij danken u voor uw betrokkenheid en meeleven met Jaap en
Mirjam en hun kinderen. We vragen u ook of u wilt blijven bidden
voor hen. Want of we nu in Zuid-Soedan, Kenia of Nederland wonen
en werken, we hebben allemaal Gods zegen nodig in alles wat we
doen. Die bidden wij u ook toe. Heel veel dank voor uw steun!
Een hartelijke groet van Erna van den Brink, Marijn ten Brinke,
Willemijn Brink en Matthijs de Jong
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