Haasnoot Happenings
Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan
Nummer 20 – oktober 2015

We waren afgelopen zomer een poosje in Nederland. Vooral om Desta (18) te
helpen weer aan Nederland te wennen. Hij studeert nu in Delft. Het was in
eerste instantie niet gemakkelijk om een kamer te vinden, maar dat is toch
gelukt, ook dankzij de hulp en tips van velen. Het gaat nu goed met Desta,
maar hij merkt dat het toch wel weer even tijd kost om te wennen aan fietsen,
het koude weer en die grijze dagen met weinig zon.
We waren ook bij de viering van de tachtigste verjaardag van Jaaps moeder in
Emmeloord. Dat was een mooi feest. Naar goed Afrikaans gebruik deed Jaap
een toespraakje.
Inmiddels zijn we al weer een tijdje druk bezig in Kajo-Keji. We hebben een
aantal nieuwe studenten erbij en er is genoeg te doen. Mirjam geeft Engels en
Jaap diverse vakken. Daarnaast geeft Jaap ook trainingen voor leiding van
bijbelstudiegroepen.
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'Ik moet alles
achterlaten
om Jezus te
volgen'

In september sprak Jaap op een predikantenconferentie over discipelschap en het belang van bijbelstudiegroepen

Vredesverdrag getekend
Eindelijk, na veel te lang wachten, werd op 26 augustus het vredesverdrag
tussen president Salva Kiir en 'rebellenleider' Riek Machar getekend. Daar is de
bevolking van Zuid-Soedan natuurlijk blij mee (en wij ook), al valt er tegelijkertijd ook genoeg cynisme te horen: Gaat het nu echt gebeuren? Zullen alle
partijen het verdrag ook echt gaan uitvoeren? We weten het niet en we
bidden en hopen dat dit verdrag het einde van het conflict in Zuid-Soedan
betekent. De kerk blijft het vredesproces op de voet volgen en laat indien
nodig ook een kritisch geluid horen.
In Kajo-Keji hebben we gelukkig niet zo heel veel gemerkt van het conflict en
het leven gaat ook nu weer gewoon door. Zorgelijk is wel dat we de afgelopen
tijd te weinig regen hebben gehad en dat betekent dat er over een poosje te
weinig eten voor handen is.

Jezus volgen kost je wat

Wat geef ik op voor het Koninkrijk
van God?

Een paar weken geleden gingen we naar de plaats Liwollo om
daar een training te geven over het doen van bijbelstudie in
groepen. Jaap heeft een bijbelstudieboekje gemaakt en dat is
in de lokale Bari-taal vertaald. Dit materiaal gaat nu gebruikt
worden door bijbelstudiegroepen in ons gebied.
Een onderdeel van de training is dat we in groepen een
bijbelstudie doen over het volgen van Jezus (Markus 8:34-35).
Eén van de aanwezigen (zie foto) was zó geraakt door dit
gedeelte dat hij opstond en het volgend zei: "Het volgen van
Jezus is niet eenvoudig, het kost ons wat! Binnenkort is er
weer de jaarlijkse evangelisatieweek en in onze gemeente zijn
er maar weinig mensen die erop uit gaan om het Evangelie te
delen met anderen. Ook ik wilde eigenlijk niet gaan, want ik
moet voor m'n gezin zorgen. Maar dit bijbelgedeelte heeft
m'n denken veranderd! Ik moet alles achterlaten om Christus
te volgen. Dus ik ga erop uit in de evangelisatieweek en ga
ook anderen aanmoedigen mee te gaan!".

Zending in de 21ste eeuw
Jaap geeft dit semester het vak Zending. We kijken dan
naar de bijbelse basis van zending, naar de geschiedenis
van zending en we denken na over een aantal relevante
onderwerpen die met zending te maken hebben. Het is
mooi en spannend om samen met studenten in ZuidSoedan te zien hoe de Bijbel zelf één groot 'zendingsverhaal' is en wat zending betekent voor de kerk in
Afrika.
We hebben eerst vastgesteld dat het oude zendingsmodel (vanuit het Westen naar de rest van de wereld)
niet meer werkt. Dit is omdat de kerk in Afrika groeit en
die in Europa juist krimpt. Daarnaast zien we een
explosieve groei van pinksterkerken op het zuidelijke
halfrond. Dit alles betekent dat we een ander zendingsmodel nodig hebben. Een model waarin zending van
alle 6 continenten, naar alle 6 continenten gaat (dus
ook zending in Europa). In dit nieuwe model benadrukken we niet zo zeer onze missie, maar vooral dat wij als
kerk meedoen in Gods zending. Het gaat om heel de
kerk (niet alleen zendingswerkers) die met heel het
Evangelie (in woorden en daden) door de hele wereld
gaat (niet alleen naar het 'zendingsveld').
Nog steeds wordt in Zuid-Soedan 'zending' vooral
gekoppeld aan blanke zendingswerkers. Maar die tijd is
voorbij. Hoe kan de kerk in Afrika méér meedoen in
Gods zending in deze wereld? Dat is onze uitdaging.

De omslag van het bijbelstudieboekje dat
Jaap heeft gemaakt. Het werd vertaald in
Bari door een oud-student van ons.
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Ondertussen in Kenia...
David (bijna 16) zit nu in Year 11 (in het Britse onderwijssysteem)
en dat betekent dat hij dit schooljaar examens doet. Hij is druk
met de voorbereidingen daarvoor. Daarnaast maakt hij ook tijd
voor andere dingen zoals basketbal, het regelen van het geluid bij
diensten en voorstellingen op school en (minder favoriet)
Nederlandse lessen via de Wereldschool.
Pas geleden beklom David met een groep van school Mount
Longonot (voor de kenners: in de buurt van lake Naivasha) in
Kenia. Dat verliep wat anders dan gepland. David vertelt: "Na een
lange wandeling en klimtocht zou een bus ons naar een kampeerplek brengen. Maar die bus kwam vast te zitten vanwege de
regen. We hebben toen de nacht doorgebracht in the wild. Omdat
ons eten in de bus zat, werd er lokaal een geit gekocht, geslacht,
en gegeten! De volgende dag zijn we toen maar verder gelopen
naar de kampeerplek en daar werden we opgehaald door een
(andere) bus van school".
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Hoop in Gurube
Een paar weken geleden waren we weer even in het
plaatsje Gurube om te kijken hoe het ging met de
bouw van de school daar. Die bouw wordt mogelijk
gemaakt door Hervormde scholen in Barneveld. Het
eerst blok van 4 lokalen is klaar en wordt gebruikt.
Het tweede blok wordt nu gebouwd en de muren
zijn klaar. Op dit moment worden ook de openlucht
'lokalen' met een grasdak nog gebruikt voor de
laagste groepen, totdat het tweede blok klaar is.
De nieuwe school is een symbool van hoop in
Gurube. Hoop dat een nieuwe generatie beter
onderwijs krijgt en hoop dat verandering in ZuidSoedan mogelijk is.
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“Cut Africa out of the
Bible and Christian
memory, and you
have misplaced many
pivotal scenes of
salvation history.
It is the story of the
children of Abraham
in Africa; Joseph in
Africa; Moses in
Africa; Mary, Joseph
and Jesus in Africa;
and shortly thereafter
Mark and Perpetua
and Athanasius and
Augustine in Africa.”

Van de Thuisfrontcommissie (TFC)
Afgelopen zomer mochten we Jaap en Mirjam begroeten, toen zij
voor een bezoek even terug waren in Nederland.
Op zondag 5 juli hebben we na de ochtenddienst een ontmoeting
gehad met de familie Haasnoot, de TFC-leden en gezinnen. Door de
zomerse omstandigheden konden we heerlijk buiten afspreken voor
een ontspannen samenzijn in de tuin van huis Kernhem in Ede. Het
was goed om elkaar te ontmoeten!
Komende tijd staan er voor ons als commissie weer de nodige
voorbereidingen op stapel. Allereerst is er de oliebollenactie, waar
we u graag alvast op willen wijzen. Vorig jaar hebben we deze
succesvolle actie, die al jaren georganiseerd wordt in de
Arkgemeente, voor het eerst vanuit onze TFC verzorgd. De
opbrengst werd in zijn geheel voor het werk van Jaap en Mirjam
bestemd. Ook dit jaar willen we deze actie weer organiseren.
We hopen dat u meedoet en van de gelegenheid gebruik maakt om
het zendingswerk te ondersteunen én tegelijkertijd het jaar af te
sluiten onder het genot van heerlijke oliebollen en appelbeignets.
Alvast van harte aanbevolen!
Een hartelijke groet van Erna van den Brink, Marijn ten Brinke,
Willemijn Brink en Matthijs de Jong.

Thomas C. Oden, How Africa
Shaped the Christian Mind:
Rediscovering the African
Seedbed of Western
Christianity
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