ZENDINGSINFO VAN DE WIJKZENDINGSCOMMISSIE WIJK 2 EN 7 VOORJAAR 2021 NR.: 20
GEBEDSAVONDEN
In de afgelopen periode las ik een brief van een evangelist. Aan het einde van deze brief
stond het volgende: “Beste vrienden, wij zijn u zeer dankbaar voor uw hulp. Steunt u
ons ook geestelijk met uw gebeden. God zegene u! En uw Vader, die in het verborgene
ziet, zal het u in het openbaar terugbetalen. (Mt. 6:4)” Dit korte stukje roept ons op om
naast onze financiële/materiële hulp het evangelisatie- en zendingswerk ook te
ondersteunen met gebed. Dit kan op verschillende manieren. Zo is er vanuit de GZB een
app ontwikkeld waarin iedere dag een gebedspunt wordt benoemd. De app is zowel in
Google Playstore als de App Store te vinden onder de naam ‘De GZB’. Een aanbeveling
om deze te gebruiken tijdens uw dagelijks gebed. Binnen onze gemeente vinden er
gebedssamenkomsten plaats, zij het op dit moment in beperkte mate. We hopen in de
komende periode op de volgende avonden elkaar te ontmoeten voor het gebed:
6 april; 1 juni; 27 juli; 21 september; 16 november. Bidt u thuis met ons mee?

OPBRENGST DAGBOEKJES
De opbrengst van de dagboekjes is € 1697,50 Dit is het totale bedrag
van 130 boekjes plus wat giften. Na aftrek van de kosten van de
boekjes (130 x € 4,50) blijf er € 1112,50 voor de zending algemeen
over. Hartelijk dank. Er zijn tal van redenen waarom u het boekje
misschien genomen heeft. U heeft het boekje gekocht om elke dag uit
te lezen aan tafel, ‘s morgens, ‘s avonds of op een ander tijdstip, om
aan iemand weg te geven, of omdat u de GZB en het zendingswerk
door een boekje te kopen op deze mannier steunt, om de
jongerenpagina’s of omdat u een trouwe lezer bent en al jaren een boekje neemt. Ik
hoop dat u ook dit jaar weer gevoed mag worden door een HAND vol KOREN. O, wat
doet u met het oude boekje? Geef dat eens weg aan een naaste die misschien niet
bekend is met het woord van God zodat ook die iets kan lezen van wat Hij voor ons
gedaan heeft.

GZB-voorjaarszendingscollecte D.V. zondag 7 maart 2021
Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!
Op D.V. 7 maart houdt onze gemeente de GZB- voorjaarscollecte voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een
deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp.
Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen, of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze
jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren! De GZB werkt
wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! U steunt
het GZB-werk d.m.v de collectemethode van onze gemeente.
Van harte aanbevolen!

Opbrengst postzegels en kaarten
De landelijke opbrengst was in 2020 € 16.191,00 en is bestemd voor de GZB
(Gereformeerde Zendingsbond) en Kerk in Actie. De inlevering van cartridges, mobiele
telefoons en een tablet vanuit de wijkkerken 1, 2, 5, 7 en 9 hebben samen € 51,25
opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het werk van de IZB, de vereniging voor
zending in Nederland.
De Centrale Zendingscommissie Dordrecht wil u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Naast uw financiële steun willen wij u gebed vragen voor het werk van de zending in
binnen- en buitenland.

MAF
Graag willen we jullie bedanken voor jullie meeleven in de afgelopen maanden! We weten
ons altijd erg gedragen door jullie gebed. We zijn blij dat we nu iets meer kunnen vertellen
over onze verdere toekomst met MAF.
Johan zal de komende maanden begeleid worden om Programma Manager te worden. Als programma manager ben je
eind verantwoordelijk voor het desbetreffende MAF-programma. Over een paar weken zullen we naar Kenia verhuizen,
waar we een aantal maanden zullen verblijven. Johan zal daar met de Programma Manager van Kenia samenwerken. Na
deze voorbereidingsperiode hopen we op verlof te komen naar Nederland, waarvandaan we door zullen reizen naar een
nieuw programma om daar in deze nieuwe functie aan de slag te gaan. Er zijn wel gesprekken geweest over welk
programma dit is, maar hier kunnen we op dit moment nog niets over delen.
De afgelopen jaren hebben we heel wat plannen gemaakt, die anders zijn gelopen dan gedacht. Het is goed om plannen
te maken, om ergens naartoe te kunnen werken en leven. We hebben geleerd dat we ons er alleen niet zo stevig aan
moeten vastklampen, dat we niet van onze plannen af willen wijken. Maar ze maken en vervolgens losjes in onze hand
houden, zodat ze gewijzigd kunnen worden. Vertrouwend dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen en Zijn plannen
boven onze plannen staan. En dat Hij alle dingen ten goede zal wenden.
Een collega hier verwoordde het mooi toen we hoorden dat Johan niet meer kan vliegen voor MAF. Hij zei: ‘Het lijkt nu
misschien dat God overstapt op plan B, maar dit is nog steeds Zijn plan A’. Ook al zitten we nu midden in een fase die we
wellicht niet helemaal begrijpen. Misschien zullen we achteraf zien waarom dingen zo gelopen zijn en misschien zullen
we het wel nooit begrijpen. ‘Hij zal niet loslaten wat Zijn hand begon’, met die belijdenis mogen we verder gaan.
Groeten Johan en Reinate.

GZB
Beste gemeenteleden,
In deze zendingsnieuwsbrief houd ik mijn eigen bijdrage kort, zodat er voldoende ruimte is voor de
onderstaande brief van Jiwan uit Nepal, die ook aan u en jullie is gericht! Ik heb Jiwan inmiddels
enkele keren digitaal gesproken, samen met andere christenen in Nepal. Het is bemoedigend om te
zien hoe zij, onder moeilijke omstandigheden, dankbaar zijn en juist nu de hoop van het Evangelie duidelijk laten
klinken, in daden en woorden. Juist in deze tijd komen in Nepal veel mensen tot geloof!
Wat mijzelf betreft: later deze maand ga ik beginnen met online lesgeven aan een aantal voorgangers in Pakistan.
Hoewel online lessen natuurlijk anders zijn dan de mensen ter plekke te ontmoeten, zie ik er naar uit om met een groep
lokale christenen op te mogen trekken en te horen hoe zij het christen-zijn in dit land ervaren!
Hartelijke groet, Daan.

Brief van Jiwan
Aan onze broeders en zusters in Nederland,
Allereerst een hartelijk, een jaimasie uit Nepal. Dit laatste is de Nepalese christelijke groet. We zijn dankbaar voor uw
meeleven, gebeden en gaven. Ik vind het fijn om u te schrijven over ons wel en wee van de afgelopen maanden.
Er zijn helaas nog steeds veel beperkingen vanwege corona, het virus gaat ook hier nog rond en er gelden allerlei
maatregelen. Maar; God is niet beperkt! We zien juist nu overduidelijk dat Hij doorgaat met Zijn werk. Hij schakelt ons
graag in, maar als wij niet kunnen vanwege restricties dan gaat Hij zélf door. Er zijn de afgelopen maanden, in de
gebieden waar wij werken in de Himalaya, veel mensen tot geloof gekomen. Soms zonder dat wij het wisten. In het ene
dorp 1 man (zie doopfoto), in een andere dorp een heel gezin, en in weer een ander klein bergdorp werden er recent
zelfs 17 mensen tegelijk gedoopt. (zie foto) Vanwege weggevallen inkomsten lijden veel gezinnen honger. Veel lokale
kerkjes in de bergen konden - mede dankzij bijdragen uit Nederland - aan deze en gene voedsel en een woord van
troost uitdelen. We horen nu dat door dit uitdelen, hoe klein het ook was, mensen tot geloof zijn gekomen. Ik bid dat
dit ook voor jullie in Nederland een bemoediging is. Ook al is het maar weinig of klein, deel uit! Wilt u met ons
meebidden of God deze nog maar net tot geloof gekomen mensen vasthoudt en laat groeien en bloeien in geloof?

Veel kerken in de bergen zijn nu opgesplitst in kleine huisgemeenten. De meesten komen nog steeds niet in grote
groepen bij elkaar. Men ontmoet elkaar alleen bij huis of als jeugdgroep. Voor zowel de huisgroepen als onze lokale
voorgangers is dit een intensieve tijd. Veel gelovigen hebben nog niet zoveel kennis van de Bijbel en leiden nu een
huisgroep. Onze voorgangers bezoeken momenteel zoveel mogelijk huisbijeenkomsten om hen daarin bij te staan. Ze
houden in het bijzonder nauw contact met nieuw gelovigen om hen de Bijbelse basis te leren. Ook zij missen de
samenkomsten van de gemeente.
Evangelist Sonam (zie foto) is terug uit India en werkt nu actief met de vele jongeren in zijn regio. Hij is, naast zijn werk
in de kerk, ook begonnen met een online masteropleiding. Wilt u voor hem bidden? Voor
zijn enthousiaste werk met jongeren maar ook voor zijn studie. Online studeren is in Nepal
niet altijd makkelijk vanwege beperkt internettoegang.
Met betrekking tot ons land zelf: helaas merken we dat corona en de maatregelen onze
economie en het toerisme grote schade hebben gedaan. Nepal lijdt eronder. De vele
Nepalezen die net of net ónder de armoedegrens leven zijn er nog verder op
achteruitgegaan. De scholen zijn nog maar mondjesmaat geopend, dat is voor kinderen en
gezinnen zwaar. Onze eigen dochter Jerusha (5) is na maanden net weer begonnen op
school. De scholen bieden wel online lessen - net zoals in Nederland - maar dat is hier
minder makkelijk, ook door de al genoemde instabiele internetverbinding. Wilt u meebidden
voor ons land en voor onze overheid?
Via de GZB en het nieuws horen we dat jullie in Nederland ook zorgen hebben vanwege corona en alle maatregelen. Ik
wens jullie Gods zegen daarin toe! We hebben een almachtige Vader in de hemel!
JiwanBharati
Pokhara Nepal

Wilt u het werk van MAF en GZB en andere zending- en hulporganisaties in uw gebed
meenemen?
Vriendelijke groeten, Anneke, John, Paul, Peter

Ps.
Als u voor iemand in de gemeente de nieuwsbrief regelt, wilt u deze info dan ook uitprinten
indien mogelijk en bij de nieuwsbrief voegen?

