Agenda diensten en samenkomsten in december

Jaarthema: leven door Jezus ~ december 2019

Dit jaar volgen de Adventsvieringen
het thema Volg de Ster
Op de volgende pagina’s leest u hoe de
leidraad in elkaar steekt.
Het podium zal ook overeenkomstig
het thema aangekleed worden.
Zondag 1 dec 10.00 uur
1ste Advent Samenkomt met viering
Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Anneke Demmendal
Zondag 8 dec 10.00 uur
2de Advent
Spreker: Paul van der Laan
Zangleiding: Inge Hoogenraad
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Zondag 15 dec 10.00 uur
3de Advent
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: Anneke Demmendal
Zondag 22 dec 10.00 uur
4de Advent
Sprekers: John Karsten en Hans
Cramer
Zangleiding: Connie Karsten
Woensdag 25 dec 10.00 uur
Kerstviering met schimmenspel
Zondag 29 dec 10.00 uur
Afsluiting jaar
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Leidraad samenkomsten voor Advent en Kerst
Volg de ster
Zondag 1 december 1ste zondag van Advent
1ste kaars wordt aangestoken
Deel 1 Adventslied
Viering Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Anneke Demmendal
Thema-onderdeel Juda
Zondag 8 december 2de zondag van Advent
2de kaars wordt aangestoken
Deel 2 Adventslied
Spreker: Paul van der Laan
Zangleiding: Anneke Demmendal
Thema-onderdeel Obed
Zondag 15 december 3de zondag van Advent
3de kaars wordt aangestoken
Deel 3 Adventslied
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: Anneke Demmendal
Thema-onderdeel David
Op deze zondag begint ook het
drieluik ‘roeping’ met de zendingscollecte op kerstdag
Zondag 22 december 4de zondag van Advent
4de kaars wordt aangestoken
Deel 4 Adventslied
Sprekers: John Karsten en Hans Cramer
Zangleiding: Connie Karsten
Thema-onderdeel Josia
Op deze zondag het vervolg van het
drieluik ‘roeping’ met de zendingscollecte op kerstdag
Woensdag 25 december Kerst
Deel 5 Adventslied
Spreker en zangleider: verrassing
Thema-onderdeel Jozef
Op deze zondag de zendingscollecte
Zondag 29 december
Afsluiting jaar
Spreker en zangleider: verrassing
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Advent in je dagelijks leven
Zo nu en dan lees ik een
boek over ‘bevindelijk geloven’. Dat wil zeggen: de
kennis van de Bijbel toepassen in je leven door
zichtbare en tastbare dingen’.
‘Leven met hart en ziel’ van Anselm
Grünn, is zo’n boek. Hierin vind ik een
aanwijzing hoe ik Advent kan toepassen
in mijn dagelijks leven en geef dat graag
door aan onze OASE magazine lezers.
Hang een Adventskrans op of zet
hem neer. Zet er kaarsen bij.
Steek elke zaterdagavond een
kaars aan.
De Adventskrans symboliseert verbondenheid. Verbondenheid met God en
met elkaar.
De 1ste Adventskaars
Steek de 1ste Adventskaars aan.
Denk na over de eenwording met
God en met jezelf (accepteer jezelf
zoals je bent, zelfs met al je tekortkomingen).
De 2de Adventskaars
Steek nu 2 kaarsen aan en denk
na over de boodschap van de
1ste Adventskaars. De tweede
kaars herinnert je eraan dat je
met al je innerlijke tegenstellingen met God verzoend bent. Zó mag je
ook alle tegenstellingen in je gezin, huis,
familie en werkkring binnen de verzoening met God plaatsen.
De 3de Adventskaars
Steek 3 kaarsen aan en
herinner je de boodschap
van de eerste twee kaarsen: eenwording en verzoening. Deze 3de kaars
nodigt je uit om het licht van God in je
hele mens-zijn toe te laten:
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lichaam, ziel en geest (verstand, wil en
geheugen). En zo kun je, vaak zonder
dat je het zelf beseft, datzelfde licht uitstralen naar je omgeving.
De 4de Adventskaars
Steek nu ook de 4de
kaars aan. Je hebt nu
die weken lang nagedacht over verbondenheid, eenwording,
Gods licht toelaten in je leven. Deze 4de
kaars opent de weg naar het leven in het
licht met God. Elke keer als je een tegenstelling of moeilijkheid ontdekt, mag je
meteen de deur van je hart openzetten
naar Gods licht.
Dat licht heeft alles te maken met het
maandthema: volg de ster.
Over enkele dagen vieren we Kerst. Dan
worden we eraan herinnerd dat God in
het begin al het licht heeft aangestoken.
Dat scheppingslicht heeft gestalte gekregen in Jezus Christus. Vandaag, en elke
dag opnieuw, wil God het licht van de
heilige Geest in je leven aanblazen.
“
Heb je nog vagen? Overdenk dan de
tekst uit Jesaja 40:25-26: “25 Met wie wil
je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan
wie ben ik gelijk te stellen? 26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een
voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
Een mooie, zegenrijke en verlichte
decembermaand gewenst!
Marianne Loggers

De zegen van Jakob over Juda vervuld in David en Jezus
De adventszondagen in 2019 hebben als
thema: Volg de ster.
De eerste zondag heeft als thema: Jakobs
zegen en diens vervulling.
Als wij volledig willen zijn, beginnen we
met het lezen van Genesis 47: 28-49:1.
Jakob voelt zijn einde naderen en laat
Jozef en zijn twee zonen bij zich komen.
Hij gebiedt dat zijn lichaam begraven zal
worden in Kanaän. Dan zegent hij Efraïm
en Manasse, de twee zonen van Jozef en
Asnat. Daarbij plaatst hij zijn rechterhand
op Efraïm, ofschoon hij de jongere is. De
stam van Efraïm zal groter zijn dan de
stam Manasse. Er is geen afzonderlijke
Jozefstam omdat uit Jozef twee stammen
voortkomen.
Dan komen alle zonen van Jakob bijeen
voor zijn zegen. Deze zegen vinden we in
Genesis 49: 2-27. Dit is een gedicht, met
coupletten duidelijk aangegeven in de
NBV vertaling door blanco regels. Jakob
begint met de zonen van Leah. Dit waren
zijn oudste zonen, te beginnen met Ruben.
(49:2-4) Vanwege diens zonde, daar genoemd, verliest Ruben zijn voornaamste
positie. Er zal geen leider of koning voortkomen uit deze stam.
Jozef krijgt het dubbele erfdeel dat de
eerstgeboren zoon toekomt in dat zijn zonen, Efraïm en Manasse zeer talrijk zullen
zijn met eigen land.
Simeon en Levi hebben de stad Sichem
uitgemoord vanwege wat hun zuster Dina
was aangedaan. Zij zullen verstrooid worden en geen eigen stamgebied krijgen. De
stam van Simeon kreeg geen eigen gebied
na de intocht, maar alleen wat dorpen in
het gebied van Juda. Levi werd de priesterstam met alleen de vrijsteden als bezit.
Jakob komt aan bij de vierde zoon van
Leah, namelijk Juda.
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Genesis 49:8-12
8 Juda, jou zullen je broers bejubelen,
voor jou buigt de vijand de nek,
voor jou zullen mijn zonen zich buigen.
9 Sterk als een jonge leeuw ben jij,
je verovert je prooi, mijn zoon,
en keert naar je leger terug.
Juda gaat liggen als een leeuw,
vol majesteit vlijt hij zich neerwie zou hem durven wekken?
10 In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf,
totdat hij komt die er recht op heeft,
die alle volken zullen dienen.
11 Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel,
aan een wingerd het jong van zijn ezelin,
in wijn wast hij zijn gewaad,
in druivenbloed zijn bovenkleed.
12 Zijn ogen fonkelen door de wijn,
zijn tanden zijn wit van de melk.
Uit de stam Juda zal een heerser komen
die alle stammen zal leiden en die vijanden zal overwinnen. In die tijd zal het zo
goed gaan met land en volk dat wijn, een
luxe artikel, zo overvloedig zal zijn dat
zelfs ezels er vrij van de vrucht van de
wijnstok mogen eten en je zelfs wijn als
wasmiddel kunt gebruiken.
Na de intocht en verovering van het land
duurde het tot aan David voordat er
iemand uit de stam Juda leider werd.
Met koning David kwam er een tijd dat
de stammen verenigd waren, de externe
vijanden zoals Moab, de Filistijnen en de
Syriërs verslagen waren en er economische voorspoed aanbrak.
In eerste instantie kwam deze profetie
uit met David en zijn nakomelingen. Zij
regeerden tot aan de Babylonische ballingschap.

Echter, met de Babylonische ballingschap
kwam er ondanks de terugkeer en herbouw van de tempel geen nieuwe koning
uit het huis van David.
De verwachting dat de door Jakob beloofde verlosser nog zou komen kunnen we
terugvinden in de Griekse vertaling en
ook de Aramese vertaling, gangbaar in
Jezus’ tijd.
Die sprak van de “koning Messias”.
Inderdaad, Jezus is een nakomeling van
David en degene die hier beloofd is, aldus
Mattheus 1:1 dat een overzicht geeft van
de afstamming van Jezus Christus, zoon
van David, zoon van Abraham.
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De overige zegeningen zijn uitgekomen ruim voor de tijd van Jezus. Ik
eindig met de middelste zin, die een gebed is van Jakob tot God gericht, namelijk Genesis 49:18 Op uw hulp hoop
ik, HEER!

Dit was het gebed van de stervende
Jakob. Het mag ook ons gebed zijn, wij
die leven na Jezus’ komst. Ook wij mogen blijven hopen op de HEER, de God
die trouw houdt en zijn reddingsplan zal
voleindigen.
John Karsten

Zeg ja tegen de verrassingen,
die je plannen doorkruisen,
je dromen laten vervliegen,
je dag een heel andere
richting op sturen – ja zelfs
misschien je hele leven.
Het is geen toeval.
Geef je hemelse Vader de
ruimte zelf het verloop van
je dag te bepalen
Dom Helder Câmara

Heel persoonlijke ervaringen
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Hoe wist je dat God juist jou riep . Hoorde je zijn stem van buitenaf? Of kwam die
stem van binnenuit? Sprak God door een bepaald Schriftwoord? Of had je een
inspirerend voorbeeld van een zendeling?
Een mooie uitdaging om mensen hun ervaring met ons te laten delen.

Connie Karsten
Mijn en onze roeping…

Van jongs af aan had ik (Connie) een
sterk verlangen om God te dienen met de
gaven die Hij me gegeven had. Er waren
tijden dat ik me verzette tegen het idee
om dàt te gaan doen wat mijn vader ook
deed - hij was voorganger/evangelist/
leraar - maar God was sterker. Tijdens
een oppasavond bij de buren had ik een
ontmoeting met Hem. “Wat wil je?” vroeg
Hij met een bijna hoorbare stem. De kamer vulde zich met licht en vrede. Toen
wist ik het zeker en liet al mijn twijfels
varen.
“Ik wil U volgen, Heer, ook al zou dat
betekenen dat ik alleen door het leven
zou moeten gaan.”
Wat precies de weg zou zijn, wist ik niet
maar dat het iets met onderwijs en verkondiging zou zijn, werd gaandeweg duidelijk. Ik ging eerst naar de pedagogische
academie en daarna naar de bijbelschool.
Daar groeide het verlangen en werd
meerdere malen bevestigd dat God mij
riep voor Zijn dienst. Ik meende dat ik
naar het buitenland zou gaan maar de
dingen liepen toch anders.

Op de bijbelschool ontmoette ik John.
Wij besloten om samen door het leven te
gaan en onze roeping te gaan uitvoeren.
Onze gedachten over roeping en hoe die
in te vullen lagen dicht bij elkaar. We
volgden eerst nog een opleiding aan een
vervolgschool in Brussel. In die tijd begrepen we dat we na onze studie terug
zouden gaan naar Nederland en daar als
docenten op de bijbelschool, waar we
eens student waren, zouden gaan werken.
John wilde graag bijbelvertaalwerk in het
buitenland gaan doen, maar hij bleef in
Nederland omdat God hem (en mij) duidelijk liet zien dat de Nederlandse bijbelschool onze plaats was om Hem te dienen. Later kwam daar in Zeist ook nog
gemeentewerk bij.
John heeft naast het lesgeven grote
vreugde ervaren in het meewerken aan
de NBV-vertaling van de Nederlandse
Bijbel. Toch bijbelvertaalwerk, maar dan
in eigen land!
We hebben alle twee veel les mogen geven op de bijbelschool en meegewerkt
aan allerlei cursussen door het hele land.
Zelf gaf ik o.a. les in pastoraat en tegelijkertijd kwamen er ook veel mensen op
mijn weg voor wie ik in alle bescheidenheid een pastor mocht zijn.
Toen men mij vroeg of ik op verschillende manieren betrokken wilde worden bij
het gevangenispastoraat, heb ik onmiddellijk ja gezegd. Ik heb gewerkt bij mannen, vrouwen en jongeren. Nog steeds
doe ik dat werk met vreugde en voldoening. Zending is niet altijd over de landsgrens, soms is het zendingswerk heel
dichtbij!

Marianne Loggers
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Nadat ik, 19 jaar oud, tot geloof kwam,
vroeg ik me af: Waarom bezig blijven
met kwaad en oordeel Ik zou toch ook
kunnen kiezen voor een positieve insteek ? Ik was al 2 jaar een Amsterdamse
straatagent en inmiddels toegevoegd aan
het team Moordzaken en Zedendelicten.
Ik vertrok naar het BIB (België). Al snel
werd duidelijk dat ik met m’n talenkennis gemakkelijk overzee kon. Telkens
hoorde en las ik de woorden ‘Volg Mij’.
Door de geschiedenis van Jim Elliott
(vermoord door Auca-indianen) bleef
Brazilië in m’n gedachten.
Ik werd uitgezonden, vertrok en genoot
van alles wat het land bood, maar… na
2,5 jaar werken werd een verblijfsvisum
geweigerd. Ik werd naar Bolivia gestuurd
om daar te werken. Na 1 jaar bracht het
Rode Kruis me doodziek naar huis!
Na 1,5 jaar was ik weer redelijk op de
been en kreeg ik een baan bij Tear. Mooi,
maar m’n twijfel bleef en regelmatig
drong de vraag zich aan me op: Was
mijn roeping dan mijn idee geweest?

Koptisch Evangelische Kerk Caïro
Ik kijk nu terug op een rijk leven en ben
dankbaar, zelfs voor ernstige ziektes en
problemen, die me op andere wegen
brachten. Toch geroepen, op Gods akker,
niet altijd zonder gevaren, maar wel waar
ik zijn Woord mocht achterlaten.

Na een snelle cursus Journalistiek en
grafische Vormgeving kon ik aan de slag
met het schrijven en publiceren van het
Tear magazine. Ik was bezig met mensen
op het zendingsveld! Toch bleef mijn
twijfel: Is dit mijn roeping?
In 1986 opende de Heer geheel onverwacht een deur. Voor Tear mocht ik op
dienstreis. Zo kwam ik bij mensen in
achterafjes in verre landen: Filippijnen,
Indonesië (3x), Bangladesh, India (3x),
Pakistan, Afghanistan, Egypte, Congo,
Kenia (4x), Nigeria, Niger, Bolivia (!) en
Peru.
Hoewel ik als gewoon medewerker op
reis ging, werd ik overal uitgenodigd om
te spreken.
In menig achterafje was ik de eerste
blanke vrouw op de preekstoel!

Soms liep het eerste contact via kinderen.
Zoals in Niger bij een Fulani-stam, waar
enkele mannen tot geloof gekomen waren. Ze nodigden me uit om met thee en
uitgedroogd brood samen Avondmaal te
vieren.

CULTUURVERSCHILLEN
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Wat kan het moeilijk zijn om een boodschap of gedachte over te brengen aan mensen die niet tot dezelfde groep of cultuur horen als jezelf.
Je gebruikt dezelfde woorden, dezelfde zinnen, maar het komt niet
over. Je dénkt anders dan die ander. Op papier is het nog gemakkelijker (dan kan die ander er over nadenken) dan dat je de woorden uitspreekt. Een misverstand is er zó.
Zo zijn Nederlanders over het algemeen directer dan Belgen (die toch dezelfde taal
spreken), zegt een Groninger de dingen anders dan een Drent en een Amsterdamse
Jordanees anders dan een Zaankanter. En dan nog het verschil in betekenis dat mensen
uit verschillende beroepen aan een woord geven. Zou er geen verschil zijn tussen een
dokter die een patiënt ZIET en een politieman die iemand een verkeersovertreding
ZIET maken?
Zo heb je in de wereld, naast andere, in grote lijnen twee soorten van cultuur:
de cultuur van de westerse wereld en die van het Midden-Oosten, Azië en Afrika.
Wij, westerlingen, denken in tegenstellingen: goed en fout, eerlijk en oneerlijk, regels
zijn regels. Je neemt je verantwoordelijkheid en je doet je plicht. Daar kun je op rekenen.
En iemand van die tweede cultuur, die van het Midden-Oosten, Azië en Afrika? Voor zo
iemand is eer en respect uiterst belangrijk. Dat mag niet aangetast worden. Je moet
schaamte en schande voorkomen, juist bij de ander, en daarom kies je je woorden zo
dat dat niet gebeurt.
Een van de eerste zendelingen, de apostel Paulus, zei daarom ook in de 1 e Korinthebrief:
“20 Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet
onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als
iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de
wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus.” (1 Kor. 9:20-21 NBV)
Dat is heel moeilijk: voor de Kusasi een Kusasi worden, voor de Bengalen een Bengaal,
voor de Roma een Roma en voor de Zeistenaren een Zeistenaar.
Zullen we er voor bidden dat het onze zendelingen iedere keer weer lukt?
Hans Cramer
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Bijzondere ervaring van een adoptiekind in Kenia
Moses Onyango is al 18 jaar mijn adoptiekind. Hoewel hij het goed doet in z’n
studie heeft hij z’n afstudeermoment even
uitgesteld. Hij was al jaren op zoek naar
zijn herkomst. Zijn vader stierf toen Moses 1 jaar oud was.

Zijn moeder vertrok met hem naar een
krottenwijk bij Nairobi, waar nog 3 kinderen geboren werden. Zowel de kinderen als zijn moeder stierven aan aids.
Ik ontmoette Moses, 8 jaar oud, enkele
weken voordat hij wees werd.

Jarenlang zocht hij naar de achtergrond
van zijn vader. Uiteindelijk vond hij zijn
vaders geboortedorp Kogello in het Siaya
district en is er gaan ‘kijken’. Vroegere buren van zijn ouders lieten hem kennismaken met een broer van zijn opa. Die vertelde dat Moses nog iets te erven had: een
stukje grond in het dorp. Moses legde zijn
‘vondst’ voor aan zijn kerk in Nairobi.
Mozes vertelt: ‘Mijn kerk
hielp me op weg. Sommige
leden kwamen zelfs met
spijkers, golfplaten, palen,
en zoveel andere benodigdheden.
Ik stond perplex!
Met alle deze hulpmiddelen ging ik terug naar
Kogello. De oude buren in
Kogello hielpen me met het opzetten
van het frame, waar later de golfplaten op
kwamen. Ook de broer van mijn opa
kwam meehelpen en hij bracht zijn vrouw
en een zoon mee.
Ik voel me thuis in dit dorp en bij de mensen die mij zo welkom hebben gewenst.

Ja, ik moet nog afstuderen en een baan 9
zoeken. Maar… Kogello is mijn dorp!’

Het is heel bijzonder dat een stuk erfenis
ruim 25 jaar bewaard is in de hoop dat de
erfgenaam het eens zou opeisen. Moses
hoefde niets te eisen of te vragen. Hij
kreeg het ‘in de schoot’ geworpen!
Bijzonder is ook dat hij de enige gelovige
in dit dorp is. Er ligt dus nog een oogst te
wachten!
Een nieuwe deur naar de toekomst is
open gezet.
Marianne Loggers

Rijpende oogst in Bangladesh
Beste broeders en zusters,
Het is bijzonder jammer dat ik al een poosje niet naar de Bijbelschool ben geweest.
Natuurlijk jammer voor mij, omdat ik het
graag doe… maar het is vervelender voor
de Bijbelschool zelf. Er zijn gewoon geen
studenten die een volledig studieprogramma volgen.
Er zijn wel een paar studenten, maar die
volgen ook middelbaar- en hogeronderwijs
op andere scholen. Deze jonge mensen
komen van ‘s morgens acht tot negen uur
voor Bijbelstudie en gaan dan naar hun
andere scholen.
Voor mij is het niet te doen om voor één
uur per dag naar die school te gaan. Heen
en weer ben ik zeker drie of meer uur

onderweg. Gelukkig is er een leraar die
bij de school woont en de leerlingen op
kan vangen.
Het is onbegrijpelijk dat het zo moeilijk
is om leerlingen op de school te krijgen.
Dit is niet alleen bij ons. We horen hetzelfde van andere Bijbelscholen. Hoe kan
dat??
We wonen midden in een 160-miljoen
zielen tellende oogst!! Bidt met ons
mee opdat de Heer arbeiders uit gaat
sturen.
Hoe gaat het met onze veiligheid? We
hebben geen idee. Volgens berichten in
de krant en wat we horen van mensen
die meer kunnen weten, zijn er toch wel
zorgen.

De Amerikanen hier waren blij dat de
strenge veiligheidsmaatregelen wat versoepeld zouden worden. Er werd zelfs
over gesproken dat hun familie
en/of kinderen weer hier naartoe mogen
komen. Maar dat gaat niet door.
We spraken met iemand die hier voor
een oliemaatschappij werkt. Hij woont in
een sterk bewaakte wijk en mag alleen
maar overdag in de straten rond zijn huis
lopen. Helaas zijn daar geen winkels, dus
is hij afhankelijk van anderen.
Onze huisbaas zei een poosje geleden
tegen Freek dat hij ‘s avonds niet buiten
moet gaan lopen. “Je weet nooit” zei hij,
“Misschien komt er iemand die een
‘ongelovige’ aanvalt.”
Dit komt natuurlijk hard aan. Vooral Mina maakt zich zorgen. Ze wil niet dat
Freek ‘s avonds alleen naar buiten gaat
om lopend naar bijeenkomsten in de
buurt te gaan.
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Het heeft lang geduurd, maar het
blijkt nu toch te gaan gebeuren. Als
alles goed gaat, worden wij in april oma
en opa van een kleindochter. Het liefst
zouden wij nu al in Nederland zijn,
maar dat lukt even niet. We komen
echter wel in april.
We moeten dit nieuwe bundeltje
leven toch vast kunnen houden.

Onze dochter Cathy zei: “Ik wil dat
zij de Heer Jezus kent.” Wat geweldig
om dit te horen. Wij zullen er dan ook
alles aan doen om ons steentje bij te
dragen.
Maar tot april zijn wij nog hier en wij
zeggen tegen de Heer dat wij ook zo
graag willen dat de mensen om ons
heen de Heer leren kennen.
Veel dank voor jullie gebeden en gaven
en bemoedigingen. Jullie zijn geweldig
Freek en Mina

Terug uit Nepal
Jan en Aukje melden dat ze nog steeds erg moe zijn na hun laatste
Nepal-reis. Niet verwonderlijk: ze zijn allebei al 3/4 eeuw oud. Dus dan mag je moe
zijn van het reizen, de sterk wisselende indrukken, afscheid nemen, temperatuurverschillen overbruggen en je lijf gelegenheid geven weer even ‘gewoon’ Nederlands
te worden. In overleg staat hier een indruk van hun terugreis.
Donderdag 31 oktober
Het is donderdagochtend 07.50 uur. We
lopen allebei nog een beetje te zweven.
Ik heb net Sanne onze hond uitgelaten
en alle klokken op de juiste tijd gezet.
Brrrr, wat is het koud buiten, van +30°
naar -1° is toch wel een hele sprong,
maar de zon schijnt gelukkig (bijna).
Zondag 27 oktober
Zondagochtend was dat nog heel anders.
Na een rumoerige avond, met zingen op
straat vanwege Tihar, was er de rust van
zondagochtend. Weinig verkeer, (bijna)
iedereen is vrij, een lekkere temperatuur,

Ze hadden voor deze jonge mensen een
uitje georganiseerd, wat vaker gebeurt
tijdens de (Hindoeïstische) Tihar feesten.
Er is ruimte voor ongeveer 100 mensen
(incl. overnachting en koken), dat was
bekend bij de organisatie.
Grishma was poolshoogte wezen nemen
waarbij bleek dat er ‘iets’ meer jongelui
waren gekomen, 380 om precies te zijn! Ze
waren de dag ervoor uit Kathmandu vertrokken en waren pas om middernacht in
Pokhara aangekomen.
Het moet trouwens een hele kunst geweest
zijn om die jongelui in 6 bussen te krijgen.
Drie op een bank misschien, 12 uur lang.
Er is uiteindelijk een oplossing gevonden
door op het terrein van de kerk een grote
(primitieve) tent te maken, waar ze 2 nachten onder/in geslapen hebben.
Maandag 28 oktober
Na een goede nachtrust hebben we op uitnodiging van Grishma en Laxmi bij hen
ontbeten. Ze hebben erg hun best voor ons
gedaan en het was heel gezellig. Hun zoon
Bisesh en zijn vrouw waren er ook bij; zij
wonen bij Grishma en Laxmi in. Dat is overigens niet ongebruikelijk in Nepal om bij
je ouders/schoonouders in te wonen. Na
afloop hebben we nog samen met en voor
elkaar gebeden.

vrij heldere lucht met een lekker zonnetje en … als kers op de taart een mooi
uitzicht op de bergen.

Inchecken via Internet bij Air India voor
onze terugreis lukte tot mijn stomme verbazing achter elkaar!
We hadden plekje aan de linkerkant, de
kant van de bergen. Terwijl we zaten te
eten gebeurde er nog iets merkwaardigs.

Langs onze straat stonden plotseling zes
grote bussen geparkeerd, een ongewoon
gezicht. De oplossing diende zich even
later aan. Tegen achten kwam Grishma
naar boven met zijn ochtendkoffie in de
hand en hij vertelde me het volgende
verhaal: Er was een aanvraag van
jeugdgroepen van een aantal kerken uit
Kathmandu of ze een paar dagen van de
accommodatie van Naya Gaun Church
gebruik mochten maken.

Ondanks dat het vliegveld rondom is afgezet met een groot hek, liepen er plotseling
twee jakhalzen op de baan rond, gelukkig
wel bijna aan het eind van de baan! Eerst
werd geprobeerd om ze er met harde knallen te verjagen, toen dat niet hielp ging de
sirene van het vliegveld af en toen dat ook
niet hielp, werd er een Landrover op af gestuurd. Pas toen verdwenen ze in het hoge
gras langs de baan. Jakhalzen zijn over het
algemeen erg schuw.
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De reis naar Kathmandu verliep verder vlot. We werden daarna in recordtempo door een taxi naar het hotel gebracht. De chauffeur had er duidelijk zin
in met zijn oude busje. Na een paar minuten heb ik voor de zekerheid maar mijn
veiligheidsgordel omgedaan…

Dinsdag 29 oktober
Na een goede nachtrust en na afscheid
genomen te hebben van Tilak die nog
even langs kwam, zijn we om 11.00 naar
het vliegveld gegaan. Alles verliep daarna
min of meer volgens plan. We hadden een
goede plek aan de rechterkant in het
vliegtuig, zodat we na vertrek nog een
groot deel van de Himalaya (inclusief de
Annapurna) hebben kunnen zie
Op het vliegveld van Delhi hadden we een
‘sleeping pod’ gehuurd. Een soort hok
met 2 bedden en een TV (wat moet je
daarmee als je wilt slapen?). De wanden
van deze sleeping pod en de deur waren
goed geluiddicht. Alleen het plafond niet,
dat bestond uit 2 over elkaar heen gespannen doeken. Het resultaat doet zich
raden: alle geluiden in de vertrekhal waren duidelijk in deze cabine te horen.
Maar daar was een oplossing voor. Er
stond een ventilator voor wat frisse lucht,
als je die aanzette hoorde je niets meer
van buiten…
Woensdag 30 oktober
Na een ontbijt (2 dikke goed belegde
sandwiches en een kop koffie) zijn we aan
boord gegaan van een oude KLM 747. We
hadden een mooie plek en de verzorging
onderweg was prima in orde. Goed gedaan KLM! Bijna op tijd landden we op
Schiphol, 07.30 in de morgen. Na onze
koffers opgehaald te hebben en na aangepaste kleding aangedaan te hebben
(i.v.m. de kou buiten) wachtte ons bij de
uitgang een verrassing, niet alleen Laura
(onze dochter) stond er maar ook 4 van
onze kleinkinderen, compleet met spandoek en niet te vergeten Sanne onze
hond! Door vermoeidheid had ik eerst
niet eens in de gaten dat ze er stonden,
wat een leuke verrassing!

Michael en Hanneke in Ghana
Familiebanden
Een Nederlandse traditie is het vieren
van verjaardagen. Als God mijn moeder
zo lang laat leven, zal ze volgend jaar (5
november 2020) 100 jaar worden. Mocht
dat zo zijn, dan hopen we die verjaardag
volgend jaar in Nederland
te vieren.
Bid voor onze moeders. Mijn moeder is oud
(nu 99 jaar) en is bijna
alles vergeten.
Bid voor
de zorg die Olden Kinholt haar Biedt.
Michaels moeder is voorlopig weer terug naar
haar dorp. Bid dat er
mensen om haar heen
zijn die gezelschap en zorg geven.
God houdt van de hele wereld
Hanga is de taal van een minderheidsgroep in Ghana met ongeveer 10.000
leden. Ze hebben geen eigen dorpshoofden; hun dorpshoofden komen uit een
andere groep, de Gonja’s. Hun taal is
geen officiële taal voor onderwijs. De toegangswegen tot de dorpen zijn onverhard. Toch is dit volk niet minder dan
andere volken.
In 1981 was het Hanga NT klaar. God was
naar hen toegekomen en sprak hun taal.
Er waren toen slechts 3000 christenen en
er werden 500 NTs voor hen gedrukt. In
2010 was er minstens 1 kerk in ieder
Hanga dorp en ontwaakte het verlangen
om ook het OT te vertalen. Ze vroegen
hulp van de inmiddels oudere, maar nog
actieve Britse vertaler, Geoffrey Hunt, die
hun taal op schrift had gesteld en het NT
samen met hen vertaald had.
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Het Hanga project heeft geen donor.
Geoffrey voorziet in een klein salaris voor
de twee vertalers en gaf hen computers.
Het werk gaat langzaam want de capaciteit van het team is klein.
Binnenkort zal er een vertaler toegevoegd
worden. Als jonge man hielp hij Geoffrey
bij de vertaling en later werd hij coördinator van het leesonderwijs. Zo’n 20 jaar
geleden nam hij afscheid van het werken
bij GILLBT. Nu is hij voor het Hangaproject opnieuw gevraagd mee te werken.
Al jaren ben ik (Hanneke) betrokken bij
dit project om hen met het Hanga leesonderwijs te helpen. Een Nederlands echtpaar en een basisschool hielp met fondsen voor leesboeken. Momenteel werken
we aan een bijbelstudieboek met 20 lessen. Die kunnen samen met het lerenlezen boek gebruikt worden binnen de
kerken. Zo wordt de bijbel beter toegankelijk voor de Hanga.
Bid voor de Hanga-bevolking, dat ze
meer capaciteit zullen krijgen om de bijbelvertaling te voltooien.
Bid voor het klaarmaken van het
bijbelstudieboekje en dat dit gebruikt
zal worden voor bijbelstudie en leeslessen binnen de Hanga kerken .
Bid dat er een donor wordt gevonden, die hen kan helpen om het NT te
reviseren en opnieuw verspreiden en om
het OT te vertalen, zodat ze een volledige
bijbel zullen krijgen.
Bidt voor de vertalers Matthew,
Barnabas, David en voor Geoffrey Hunt.
Michael en Hanneke Awimbilla

Vanaf terugkomst van hun Roemeniëreis hebben Henk en Diny Herbold het wat zwaarder te verduren gekregen. Diny werd flink ziek in het ziekenhuis opgenomen. Na 1,5
week mocht ze weer naar huis, maar… is nog steeds heel zwak en ziek. De oorzaak van
de ziekte is nog steeds niet bekend. Langzaam maar zeker neemt Henk weer wat verantwoordelijkheden op zich, zoals spreken in diverse gemeenten, maar alleen als er
iemand voor Diny komt zorgen. Meestal is dat hun dochter. Logisch? Ja en nee, want
ook hun dochter heeft ook een gezin, dat haar nodig heeft!
Ouderenzorg
Ouderen in Roemenië
hebben het niet gemakkelijk. Men is
vaak aangewezen op
hulp van familie. Verpleeghuizen zijn er
wel, maar de kwaliteit is slecht. Daarom proberen we
waar mogelijk te helpen.
Humanitaire hulp
In Roemenië leven nog
steeds gezinnen in armoede. Ons doel is om
de armoede te bestrijden, o.a. door het sturen van geld voor
voedsel, scholing en
medische hulp. We
hebben daarvoor een
noodfonds.
Evangelisatie
Naast humanitaire hulp is onze belangrijkste roeping is om te
evangeliseren in Roemenië. We gaan daarvoor ook zelf naar
moeilijk bereikbare
plaatsen om te getuigen van Gods liefde.

Ook ondersteunen we inheemse predikers.
Kansen voor kinderen
Onze stichting
draagt bij aan een
dagelijkse maaltijd, scholing en
kleding, voor
kansarme kinderen. Tevens
krijgen ze onderwijs op basisniveau en... leren
ze wat de Bijbel zegt. We willen
ze graag een kans geven.
Kerstfeest 2019 komt er aan en we willen
dan speciaal de kinderen in Roemenië
niet vergeten. Gewoonlijk sturen we elk
jaar geld om wat fruit en een cadeautje
voor ze te kopen, misschien een voedselpakket. Maar onze mogelijkheden raken
ook uitgeput. Misschien kunt en wilt u
ons nog helpen. Deze kinderen komen
van arme gezinnen en leven niet in de
overvloed als waar onze kinderen in leven. Laten we ze niet vergeten. Uw gift
komt bij ons altijd goed terecht en wordt
100% besteed.
Henk en Diny Herbold
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