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Als je als organisatie in deze tijd niet 
meedoet met sociale media, dan hoor je 
er al gauw niet meer bij.
Iedere rechtgeaarde club  móet een website 
hebben, iedereen móet een weblog onderhou-
den, iedereen móet via een site bereikbaar 
zijn en móet een e-mailadres hebben.
Ieder kind van een jaar of elf/twaalf krijgt al 
een mobieltje. 
En dan de uitnodigingen om je aan te sluiten 
bij Twitter, Facebook of Linkedin. Als de bood-
schappen daarop omgezet zouden worden 
in geluid, zou het een oorverdovend geheel 
worden. 
Het gekwetter zou niet van de lucht zijn. Wie 
haalt het in z’n hoofd te beweren dat zíjn me-
dedelingen echt de moeite waard zijn.
Kennelijk heeft alles te maken met bereik-
baarheid, met ’gehoord’ willen worden, met 

‘opgemerkt’ willen worden. In de veelheid van 
aanbiedingen en reclame raakt een mens de 
weg kwijt. Je loopt de kans dat het een chaos 
wordt in je hoofd.     

(Ik weet het, ook ík wil door het blaadje dat u 
nu leest, uw aandacht vragen. Maar, ter verde-
diging, het is voor het goede doel...)

Ik vraag me wel eens af wanneer er een eind 
komt aan alle uitvindingen op het gebied van 
computertechnieken. Hoe ver kunnen wij als 
mensen gaan op het gebied van onderzoe-
ken, op wat voor gebied dan ook? Hoe ver 
laat God ons gaan in het ontwikkelen van 
nieuwe iedeeën.
Hij kán het gebruiken tot eer van Zijn Naam 
en de komst van Zijn rijk.
Aan de andere kant kan de chaos in en buiten 

ons juist ook het werk van satan in de kaart 
spelen.
Hij weet als geen ander dat de mens die 
afgeleid wordt van God, voor hem een gemak-
kelijke prooi kan zijn.

Ik pleit in dit stukje voor meer rust. Rust in je 
hoofd, rust en aandacht voor je naaste. Haal 
niet, als je naast iemand zit, gauw je mobiel 
te voorschijn om te kijken of er misschien een 
boodschap voor je opstaat. Wees niet bang 
voor stilte. 
Zou die tijd niet mooi opgevuld kunnen wor-
den met gedachten aan God, aan Zijn schep-
ping, bijvoorbeeld aan de naaste, dichtbij of 
veraf?
Die rust gun ik u, die dit leest, van harte.

F.C.K-S

Rust vinden...

Trans World Radio
in onze statuten staat omschreven wat onze doelstellingen 
zijn: o.a. het stichten en opbouwen van christelijke gemeen-
ten, en het vertalen, drukken en verspreiden van bijbels en 
christelijke lectuur.

Met dat laatste zijn mensen bezig die werken bij Trans 
World Radio in Nairobi, Kenia.
Naast anderen, werkt daar een Somaliër, A.F, apart gezet 
voor de programma’s in het Somalisch.   
Hij heeft een drukke baan. Hij werkt al jaren aan de cursus 
‘Through the Bible’: het vertalen vanuit het Engels naar het 
Somalisch, het laten inspreken en uitzenden.

‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.’ Matteus 11:29
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Het stichten van kerken 
in Tanzania zijn we als African Care betrokken bij het stichten van kerken. Al ja-
ren kunnen we een Tanzaniaans echtpaar ondersteunen dat zich volledig inzet 
om de jeugd te betrekken bij de kerk. Ze doen dit door cursussen te geven op het 
gebied van huwelijks- en jeugdbegeleiding. Ook zouden ze graag een christelijk 
schooltje willen stichten.

We zijn dankbaar voor ontvangen giften voor o.a. 

TWR •	
Kerkenstichting Tanzania•	
Ondersteuning Soedanese studenten aan Bijbelscholen•	
Ondersteuning Somalische student aan Bijbelschool•	
Incidentele giften aan mensen die het tijdelijk nodig hebben•	

We bidden om de voortgang van dit werk door middel van uw gift.

Het bestuur.

Daarnaast heeft hij veel vragen van luisteraars te beantwoorden, 
ontvangt veel mails, en schrijft rapporten naar sponsors, zoals wij 
zijn.

Somaliërs leven in een land dat ongelooflijk anarchistisch en cha-
otisch is. Daarom leeft het overgrote deel van de bevolking in de 
verstrooiing, velen ook in vluchtelingenkampen in Kenia.

Om de bevolking in het land zelf en in de vluchtelingenkampen 
te bereiken, zijn radio en internet dé aangewezen middelen. 
Zendingswerkers die in het land zelf aan het verspreiden van het 
Evangelie bezig waren, zijn teruggegaan, vaak vanwege doodsbe-
dreigingen.

Wat we mogen opmaken uit de rapporten van A.F., is dat velen 
luisteren. Velen hebben nu een adres waar ze met hun moeiten 
naartoe kunnen. Die gaan er vaak vooral over hoe slecht de uN 
zorgt voor voorzieningen, zoals water en voedsel. Een enkele keer 
stoot men door tot waar het de programmamakers om gaat: het 
geraakt worden door het Evangelie.

We kunnen ons in het vrije Westen nauwelijks voorstellen wat het is 
als je een andere weg kiest dan de meesten uit je omgeving.
Een citaat: 
”Mijn leven is, nadat ik Christus heb aangenomen, niet gemakkelijk.
Familie en vrienden laten me in de steek, en isoleren me. Ze bewe-
ren dat ik betaald werd om me te bekeren tot het christendom”.

Daarom zijn er veel mensen in het geheim christen. Ze willen niet 
in handen vallen van moslims die achter hen aanjagen als op groot 
wild. Ze willen er niet van beschuldigd worden dat ze vanwege geld  
zich hebben bekeerd. 

Wat is het moeilijk voor deze mensen! Maar de vrede en de 
vreugde, die ze gevonden hebben in Christus, laten hen niet los en 
daarom houden ze stand.

ik wil u vragen voor deze geheime christenen te bidden. Laten we 
hopen dat ze in veiliger landen wél voor hun geloof kunnen uitko-
men.


