
Dit is onze laatste nieuwsbrief van 2015. Wij wil-
len u, in welke situatie u zich ook bevindt graag 
bemoedigen met de woorden uit Johannes 15, 
de verzen 1 t/m 5. Hierin zegt Jezus: Ik ben de 
ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 
Wat zijn dit krachtige woorden van onze Heer  

die zichzelf vergelijkt met een wijnstok. Velen van ons kunnen wel 
genieten van de zoetheid van een glaasje wijn. Maar het geheim 
van goede wijn ligt in de wijnstok die de ranken voedt om vrucht 
te kunnen dragen. Terug kijkend op 2015 was het misschien voor 
sommigen een heerlijk jaar, maar is het voor anderen een jaar ge-
weest met veel pijn en moeilijkheden, met gebrek en verlies. Er wa-

JAARGANG 20    NR 2 December 2015December 2015

AfricanCareAfricanCare

Jezus de Ware Wijnstok

Reisverslag uit Congo

ren aanslagen en er is onzekerheid over de toekomst. Maar bij alles 
wat we ook meemaken wil de Here Jezus ons aanmoedigen… Ik 
ben de Wijnstok en wie in Mij blijft (en Ik in hem) die zal veel vrucht 
dragen. Deze belofte hebben wij van Hem. En wat u nu wel of niet 
hebt gekregen is niet meer zo belangrijk, want Hij is in staat om u 
veel vrucht te laten dragen. De apostel Paulus zei het zo: Christus 
is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid… Kolossenzen 1:27 b. De 
Heer wil u verder dragen, u hoop geven, u troosten en ons veilig-
heid geven. Hij is het Kind dat ons gegeven is.

Emerance Nsadisa

Nu leeft Marie samen met haar vader. 
Ik was die middag samen met een aan-
tal andere mensen een stukje land aan 
het bezoeken op ongeveer 50 kilome-
ter afstand van Kinshasa. Daar zat zij 
midden op de straat te spelen met haar 
vriendje Timo. Toen ze mij zag kreeg zij 
grote belangstelling voor mijn hoed. Ze 
schreeuwde: hé Timo... als ik later groot 
ben wil ik ook zo’n hoed dragen. Ik kniel-
de neer bij die twee kleintjes en begon 
een gesprek. Die twee kleintjes trekken 
de hele dag met elkaar op. De vader 
van Marie moet werken en laat haar de 
hele dag op straat. Dit is heel gewoon 
in Congo, waar duizenden kinderen aan 
hun lot worden overgelaten, iedere dag 
opnieuw. Marie heeft nu de leeftijd be-

reikt dat zij naar school kan gaan maar 
dat gebeurt niet omdat de vader dan 
de school moet gaan betalen en iede-
re dag voor eten moet gaan zorgen, en 

het zand en zei:  “ik ga heel veel hoeden 
kopen”. Daar wordt ik nou blij van. En ik 
hoop dat dit verhaaltje u ook aanmoe-
digt. Menselijkerwijs gesproken zou Ma-
rie getraumatiseerd kunnen zijn door de 
dood van haar moeder, nog maar drie 
maanden terug, toen haar hele wereldje 
op de kop werd gezet. Maar zij blijft la-
chen en hopen. De vreugde des Heren 
is onze kracht en in alles waar we door-
heen gaan verheugen wij ons in Hem.

Emerance Nsadisa

Afgelopen mei mocht ik door Gods genade Congo bezoeken. Ik heb toen veel 
meegemaakt en ben ook heel bijzondere mensen tegengekomen. Ik wil jullie 
over zo’n ontmoeting vertellen, het gaat om een klein prinsesje van 5 jaar dat 
Marie heet. Zij droomt ervan om model te worden. In februari dit jaar werd 
haar moeder plotseling ziek. Er was niet genoeg geld in huis om haar naar het 
ziekenhuis te brengen en enkele dagen later werd zij dood in huis gevonden. 

vooral voor meisjes 
komt de school dan 
niet op de eerste 
plaats. Maar toch 
heeft Marie hoop 
voor de toekomst, 
zij wil kleren gaan 
maken en zelf mo-
del worden. Marie 
is vol van hoop en 
kijkt positief naar 
de toekomst. Met 
haar kleine vinger 
zat zij te tekenen in 

Dit keer AfricanCare in een nieuw jasje

n  Emerance met Timo en Marie
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Wij zijn blij dat na controle onze status als 
ANBI gehandhaafd blijft. Ons grote ver-
langen is wel dat er bredere steun voor 
het werk zal komen. In Nederland zijn wij 
nog steeds betrokken bij de opvang van 
enkele Afrikaanse asielzoekers.  Wij ho-
pen en bidden dat er voor hen in het ko-
mende jaar oplossingen gevonden mo-
gen worden. Ondertussen zijn zij wel op 
tal van manieren tot zegen voor het werk 
van Stichting Oosteuropa Zending en 
doet Yvette bijvoorbeeld ook veel werk 
in een Congolese gemeente. Ondertus-
sen blijven de ontwikkelingen in Afrika  
ook veel aandacht vragen. In Lybië werd 
diktator Gadaffi door de NAVO enkele 
jaren verdreven en gedood. De toestand 
in het land is steeds onoverzichtelijker 
geworden en islamitische groepen zoals 
IS hebben daar vaste voet aan de grond 

gekregen. Vanuit Noord Afrika krijgt de 
Islam steeds meer greep ook op de zui-
delijker landen zoals Kenia en Congo. 
Het is belangrijk om voor de kerk in Afri-
ka te bidden, dat zij stand mag houden 

en haar geloof in Jezus Christus niet zal 
verloochenen. In dat verband is ook het 
bijbels onderwijs erg belangrijk zodat 
de kerk in haar geloof mag worden op-
gebouwd en gesterkt. Het is daarom van 
groot belang dat de mogelijkheden om 
dit  te ondersteunen toenemen.
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COLOFON

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Bidt voor Rufas in Nairobi en voor Stephen (en zijn gezin) in Eldoret die met het laat-
ste deel van hun studie bezig zijn. Beide hopen half 2016 klaar te zijn.

Projekten: l  Studenten sponsor programma
l  Bijbelschool GEBIM in Kinshasa, Congo
l  Diakonale hulp armen
l  Somalische werker Trans World Radio

Wij zijn erg blij dat Roy zijn draai heeft 
gevonden in de Anglicaanse kerk in Ke-
nia. John Amor heeft een goede betrek-
king in Zuid-Soedan en is daar erg aktief 
in de verkondiging. Ook broeder Abdi 
gaat door met zijn roeping om zijn volk 
te bereiken via Trans World Radio. Binnen 
de Somalische Christian Fellowship zijn 
veel veranderingen door verhuizingen 
of omdat de situatie in Kenia niet meer 
veilig is. Wij mogen weten dat het werk 

dat God in hen begonnen is Hij ook zal 
voleinden. Wij zien uit naar de vrucht 
die overal  zal opkomen. Goed is om ook 
te horen van imaams die Jezus hebben 
leren kennen als hun Heiland waardoor 
alles anders werd. Toch is het goed om 
juist voor Somalië en de christelijke So-
malische gemeenschap in Kenia te blij-
ven bidden, ook die hier in Nederland is.

Herman Kesting

CONGO

n  Overleg over de bijbelschool in Kinshasa


