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Voor ons is het nu wat rustiger, want de studenten hebben nu een lange
periode in hun gezin en in hun thuisgemeenten. Eind augustus komen ze weer
terug naar de opleiding. Dat geeft ons tijd voor wat andere projecten. Mirjam
heeft inmiddels het typewerk gedaan van een bijbelstudieboekje in de Baritaal en Jaap is bezig met het voorbereiden van een trainingsdag voor
bijbelstudiekringleiders.
Gelukkig regent het nu regelmatig in Kajo-Keji. Op veel plekken staan de
gewassen er mooi bij en alles is nu prachtig groen. Het is ook een stuk koeler!
In deze nieuwsbrief krijgt onze zoon Desta extra aandacht. Hij had 16 juni zijn
laatste examen en bereidt zich voor op verdere studie in Delft. Na 13 jaar (van
de bijna 18) in Afrika te hebben doorgebracht, gaat hij weer terug naar zijn
‘paspoortland’. Om die reden zijn we deze zomer ook een poosje in Nederland.
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God zegt:
‘Ik zal
geroemd
worden op
de aarde’.
Psalm 46:11
Mirjam geeft hier Engelse les. Eén van de studenten heeft baby Daphen bij
zich in de klas. Maar als de moeder een les van het bord moet overschrijven, is dat wat lastig. Daarom houdt Mirjam Daphen zo nu en dan even vast.

Psalm 46 in Zuid-Soedan
De kerk in Zuid-Soedan heeft onlangs drie dagen gebeden en gevast vanwege
de problemen in het land. De zondag erna preekte Jaap over Psalm 46. Het
zijn woorden die ons erg aanspreken in de huidige situatie. Wie helpt ons in
onze angst? ‘God is ons een toevlucht en vesting’ (vers 1). We zien om ons
heen aardbevingen en oorlogen, maar ‘de God van Jakob is voor ons een
veilige vesting’ (vers 8). Onze God is het ‘Die de oorlogen doet ophouden’
(vers 10). Maar waarom doet Hij dat dan niet in Zuid-Soedan? ‘Geef het op en
weet dat Ik God ben…’ (vers 11). Zijn Koninkrijk komt, óók in Zuid-Soedan. Het
hoe en wanneer is voor ons verborgen. Maar Gods plan staat vast: ‘Ik zal
geroemd worden op de aarde’. En met de zekerheid van vers 12 kunnen we
verder: ‘De HEERE van de legermachten is met ons’.

Mijlpalen
Het was een bijzonder weekend begin mei op
de school van Desta en David in Kenia.
Allereerst was er een ‘graduation ceremony’
voor Desta. Hoewel hij toen zijn examens nog
niet had afgerond, werd er toch alvast feest
gevierd! Het was een mooie markering van de
vier jaar die Desta op St. Andrew’s school
heeft doorgebracht. Half augustus krijgt Desta
de uitslag van de examens. In september wil
hij in Delft technische wiskunde gaan
studeren.
Het tweede hoogtepunt was de belijdenisdienst waarin Desta werd ‘confirmed’ in een
Anglicaanse dienst op school door bisschop
Joseph van Nakuru (zie de foto hieronder).
Vijf jaar geleden maakten we met veel pijn de
beslissing dat Desta en David naar een school
met internaat zouden gaan, zodat wij ons
werk in Zuid-Soedan konden doen. Als we nu
terugkijken, dan zijn we dankbaar hoe onze
jongens zich ontwikkeld hebben: in kennis,
karakter en in geloof. De school heeft daar
zeker positief aan bijgedragen.
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Van de Thuisfrontcommissie (TFC)
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij als TFC een
´Kokers en eters actie´ zijn gestart. Verschillende gemeenteleden
hebben inmiddels al met elkaar gegeten en ook hebben we met
80 mensen een gezamenlijke maaltijd in de Ark gehouden (zie
foto). Deze maaltijd was erg gezellig. Veel gemeenteleden hebben
hieraan meegewerkt door heerlijke maaltijden te koken. Aan het
eind van de maaltijd konden de mensen een vrijwillige bijdrage
geven voor het werk van Jaap en Mirjam. De opbrengst van
´Kokers en eters 2015´ is 754 euro en daar zijn we erg blij mee!
Wilt u blijven bidden voor het werk van Jaap en Mirjam en voor
hun gezin, vooral ook nu na de vakantie ook Desta weer in
Nederland gaat wonen?
Een hartelijke groet van Erna van den Brink, Marijn ten Brinke, Willemijn
Brink en Matthijs de Jong.

Deze zomer…
Deze zomer zijn we een poosje in Nederland. Jaap komt 3 weken
in de maand juli en Mirjam en David zijn er langer. Mirjam zal
Desta helpen bij het opnieuw vestigen in Nederland. Zij hoopt dan
half september terug te gaan naar Zuid-Soedan. Als Jaap er is,
vieren we ook met verdere familie de verjaardag van Jaaps
moeder die binnenkort 80 jaar hoopt te worden. Het is mooi om
daarbij te kunnen zijn.
Dat betekent dat u ons tegen kunt komen, vooral in Garderen
(waar we verblijven) of in De Ark-gemeente in Ede. Het is echter
geen officieel verlof, dus we zullen geen presentaties doen.
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