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Het is druk geweest met veel activiteiten met en voor de
kinderen.  Daarbij  danken  wij  u  voor  uw aandacht  en
gebed  die  zeker  helpen  om  dit  werk  te  doen.  God
schakelt  mensen in zodat dit  stukje zendingswerk door
blijft  gaan.  Hoewel  het  niet  veel  lijkt  in  de  ogen van
ongelovigen is iedere ziel die gered wordt onschatbaar
waardevol voor de eeuwigheid. Onze focus ligt op het
kinderwerk maar tegelijk ontmoeten wij dagelijks zoveel
volwassen die op een of andere manier contact hebben
met ons werk en zo ook bereikt kunnen worden met het
evangelie van Jezus Christus. 

s'  Morgens onderwijzen wij  de oudste kinderen in één
groep.  Dit  is  de  dagelijkse taak van onze medewerker
Daniel  en  hij  vindt  telkens  nieuwe  methoden  om  de
kinderen  en  ouders  te  bereiken.  Zo  leerden  wij  de
kinderen de betekenis van “bekering”. “Wij draaien ons
om en lopen van de duisternis naar het licht, van satan
naar God.”. Ook leerden wij de kinderen dat Jezus terug
komt op de wolken en dat Hij ons komt halen om naar
het  Vaderhuis  te  gaan.  Nu had Daniel  een  goed idee:
“Als je vanmiddag thuis komt, groet eerst je moeder of
tante en zeg dan: “Bekeert u want Jezus komt terug””.
Omdat de ouders niet allemaal Engels spreken, leerden
wij de kinderen deze zin ook in hun eigen taal te zeggen.
Dit  deden  wij  een  paar  dagen  totdat  alle  kinderen
enthousiast vertelden hoe het thuis gegaan was. Daarna
gaven wij hen een nieuwe opdracht: “Zeg tegen je vader,
moeder, oom of tante: “Vertrouw op de Heere met uw
ganse hart...””. Op deze wijze zijn de kleine kinderen de
evangelisten die het woord van God doorgeven aan hun
eigen familieleden.     

Afgelopen maand mochten we een bezoek brengen aan
een afgelegen gebied om ook de mensen in de dorpen te
zegenen. Dit doen we in samenwerking met  pastor Eric
die verschillende kerken heeft gesticht. De mensen in de
afgelegen  regio's  hebben  vaak  weinig  Bijbelkennis  en

hebben nog een grotere honger naar de dingen van het
koninkrijk van God dan de mensen in de steden. 

Op  14  februari  arriveerden
enkele  grote  dozen  die  in
januari verscheept waren uit
Sliedrecht. Hierin zaten o.a.
speciale cadeaus, voor ieder
kind persoonlijk, zoals gere-
geld  was  door  de  “Leef”
gemeente  uit  Sliedrecht.
Onze  bijzondere  dank  gaat
uit  naar  ieder  die  een
schoenendoos  gevuld  heeft
met  speelgoed  en  speciale
dank aan Cindy van Ooijen
voor  de organisatie.  Dit  was  de eerste  keer  dat  zoiets
georganiseerd werd en de kinderen waren enorm blij en
opgewonden  want  velen  van  hen  kregen  nooit  eerder
zoveel  speelgoed  cadeau.  Ook  bijzonder  is  de  inhoud
van de dozen vaak paste bij het kind zodat kinderen die
thuis  slecht  verzorgd  werden  “toevallig”  ook  wat
tandpasta  en  zeep in  hun pakket  ontvingen en  armere
kinderen uit  grote  gezinnen kregen extra  speelgoed in
hun doos.  Dat  was  natuurlijk  weer  leiding  van  boven
want zij  die de dozen vulden, kenden de kinderen niet
persoonlijk. Hieronder een voorbeeld van zo'n doos.

Als  laatste  zouden wij  vriendelijk  willen vragen of  er
nog iemand is die een kindje wil sponsoren voor €27,50
per maand. Dit omdat wij nog zo'n 6 kinderen hebben
zonder sponsor. Alvast  hartelijk dank.  Op de volgende
pagina nog enkele mooie foto's.
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