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We hebben veel te vertellen in deze laatste nieuwsbrief van 2015. Allereerst
geven we wat meer informatie over onze nieuwe taken die op 1 januari
aanstaande al ingaan. Daarnaast vertelt Jaap over een cursus voor kerkleiders
die hij samen met een Zuid-Soedanese college gaf in Ibba, in het westen van
Zuid-Soedan. Ook horen jullie nog wat meer over de bijbelstudie-trainingen die
we hebben verzorgd op acht plekken in onze classis. En er is nog meer. Neem
en lees!
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• Van de TFC

Op 5 december was er een feestelijke diploma-uitreiking bij de opleiding.
Het was voor ons een mooie afsluiting van onze tijd in Kajo-Keji.

Kerst 2015:
Elk kind zou
verwelkomd
moet worden
in deze wereld
op een veilige
en schone plek

Nieuwe taken voor Mirjam & Jaap
In het nieuwe jaar gaan onze taken veranderen. Jaap is door de GZB gevraagd
om de rol van Regio-coördinator voor Oostelijk Afrika op zich te nemen. Die
coördinator zat tot nu toe op het kantoor in Driebergen, maar met een herstructurering wil de GZB de coördinators in de regio zelf gaan plaatsen. Dat
betekent dat ze dichterbij het werkveld wonen en zo de werkers en de
partners vaker kunnen bezoeken. Wij zullen in Kampala, de hoofdstad van
Oeganda, gaan wonen. Jaap heeft daar dan een 'thuiskantoor' en hij zal
regelmatig op reis gaan in de regio. Die regio is trouwens Ethiopië, Kenia,
Oeganda, Zuid-Soedan, Rwanda en Oost-Congo. Daarnaast blijft Jaap ook als
gastdocent verbonden aan de predikantenopleiding in Kajo-Keji, Zuid-Soedan.
Mirjam krijgt ook een nieuwe baan. Zij gaat als groepsleerkracht op een internationale, christelijke school in Kampala werken. Zij zorgt op die manier ook
voor een werk- en verblijfsvergunning voor ons samen. Op deze school zitten
veel kinderen van zendings- en ontwikkelingswerkers. David wil graag zijn
middelbare school in Kenia afmaken.
We hebben veel zin in deze nieuwe fase en we zijn dankbaar dat De Arkgemeente in Ede ons blijft ondersteunen. Jaap zal nauw betrokken zijn bij de
groei van de kerk in Oostelijk Afrika en Mirjam zal vooral investeren in het
leven van jonge kinderen. Allebei iets anders, maar allebei belangrijk.

We wensen jullie een mooi
kerstfeest en een goed 2016

Ondertussen in Kenia en Nederland
Hoe is het met onze jongens (en meiden) in Nederland? We
beginnen deze keer bij de jongste.
David (16) in Kenia is druk geweest met zijn tentamens en ziet
ernaar uit om Kerst met ons te vieren in Kampala. Na de vakantie
bereidt hij zich verder voor om de examens die in de maand mei
beginnen.
Desta (18) is weer aardig gewend aan Nederland. Fietsen, regen,
wind, verkoudheden, te weinig zon, niet het hele jaar op slippers
kunnen lopen en smakeloze bananen… hij heeft het allemaal
doorstaan. Helaas is zijn studie Technische Wiskunde in Delft niet
echt wat hij ervan verwachtte en hij wil daarmee gaan stoppen.
Waarschijnlijk gaat hij EH-Traject in Amersfoort doen als
overbrugging en dan wil hij een nieuwe keuze maken.
Jesse is bezig met zijn laatste, drukke, jaar op de Pabo in Ede.
Joel en Tirza zijn in het afgelopen jaar in Ede gaan wonen. Joel
werkt nog steeds met plezier bij de NS en Tirza studeert in Utrecht.

Maar één basisschool
Samen met zijn Zuid-Soedanese collega Rev. James
Kenyi verzorgde Jaap in november een 8-daagse cursus
voor predikanten en andere leidinggevenden in Ibba,
een regio in het westen van Zuid-Soedan, niet ver van
de grens met Congo. Een paar jaar geleden was het
zogenaamde 'Leger van de Heer' hier actief. Er is nog
heel veel te doen in Ibba. Het was vrij schokkend om te
horen dat er slechts een volledige basisschool in de hele
regio is (en die wordt gerund door de kerk) en op dit
moment is de enige middelbare school ook nog dicht
vanwege een lerarentekort!
Veel voorgangers in Ibba hebben dus maar weinig
onderwijs gehad. Eén van de cursisten kon dan ook niet
lezen en schrijven. Dat betekende niet dat ze niet actief
betrokken was; ze stelde regelmatig vragen en gaf
antwoorden!
James en Jaap behandelden vier thema's: Hoe kunnen
we de Bijbel beter begrijpen?, Hoe kan ik beter
leidinggeven?, Hoe functioneer ik beter als voorganger?
en: Wat is onze taak als kerk in onze gemeenschap?
De deelnemers waren heel gemotiveerd om te leren en
gingen bemoedigd naar huis.
In een naburig gebied was het onveilig tijdens de cursus,
maar dankzij MAF Zendingsvliegers, konden we Ibba
veilig bereiken. Deze training werd betaald met een
bijdrage van de GZB.
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8 plaatsen, 48 kerken, 285 mensen
In de afgelopen maanden verzorgden we op acht plekken een
korte training voor bijbelstudiegroepleiders met het boekje
dat Jaap heeft geschreven. In totaal waren 48 gemeenten
vertegenwoordigd en hebben we 285 mensen getraind. Het
echte resultaat moet nog blijken natuurlijk: gaan mensen echt
een bijbelstudiegroep vormen? Dat is hier een tamelijk nieuw
verschijnsel, maar we zijn heel optimistisch, omdat het
enthousiasme tijdens de trainingen groot was.
Acht trainingen klinkt niet zo veel, maar als je daarbij bedenkt
dat de wegen hier heel erg slecht zijn, dan is dat een hele
prestatie! We hebben vele uren in de auto doorgebracht.
Voor één van de trainingen moest Jaap een lange omweg
nemen, omdat het water in de rivier te hoog was en ze er niet
doorheen konden. Het team bleef toen ergens een nachtje
slapen om zo toch die locatie te kunnen bereiken. Uiteindelijk
zaten we zo'n 10 uur in de auto om een training van ruim 3
uur te geven! Deze trainingen werden trouwens mogelijk
gemaakt door een gulle gever in Bennekom.
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Van de Thuisfrontcommissie (TFC)
“In Afrika zou het niet
kunnen gebeuren dat
een zwangere vrouw
naar de stal wordt
verwezen!
Elk kind moet worden
verwelkomd in deze
wereld op een veilige en
schone plek.
Hoe kan het zijn dat
Jezus, die toch een
Koningskind was, geboren
werd in zulke
omstandigheden!
Dat deed Hij om arm te
worden zoals wij, en zo
ons te redden.”
Eén van de deelnemers
aan de cursus in Ibba.

In deze nieuwsbrief hebt u het verheugende nieuws kunnen lezen
dat het verblijf van Jaap en Mirjam in Afrika langer gaat duren. We
zijn blij en dankbaar dat Jaap en Mirjam op hun plek zijn in Afrika en
dat ze hun talenten daar kunnen blijven inzetten. Jaap mag aan de
slag gaan als regio-coördinator namens de GZB in Oost-Afrika en
Mirjam als leerkracht op een christelijke school in Kampala in
Uganda. In samenspraak met de kerkenraad van wijkgemeente de
Ark in Ede en de GZB is besloten dat de Ark de komende jaren
betrokken blijft als uitzendende gemeente. Als TFC willen we het
werk van Jaap en Mirjam van harte blijven ondersteunen.
Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor de
jaarlijkse oliebollenactie in volle gang. Als TFC hopen we op een
grote betrokkenheid van veel gemeenteleden en wijkbewoners
rond de Ark bij deze actie en uiteraard op een mooie opbrengst. De
opbrengst is in z'n geheel bestemd voor het werk van Jaap en
Mirjam. De maand december is voor Jaap en Mirjam een drukke
periode vanwege de afronding van werkzaamheden in Kajo-Keji en
een verhuizing in Kampala. Wilt u in uw voorbede denken aan Jaap
en Mirjam en hun kinderen in Afrika en Nederland?
Wij willen u vragen om het zendingswerk in Afrika te blijven
steunen. Alvast onze dank voor uw betrokkenheid bij dit werk.
Een hartelijke groet van Erna van den Brink, Willemijn Brink,
Matthijs de Jong en Marijn ten Brinke.
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