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A f r i c a n  C a r eA f r i c a n  C a r e

“Indien gij dan met Christus  opgewekt zijt, 
zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus 
is, gezeten aan de rechterhand Gods.”  
Kolossenzen 3:1
Voor Abram was het duidelijk, hij moest zijn 
stad en land verlaten om naar een land te 
reizen wat God hem had beloofd.  De zegen 
lag daar voor Abram, in het beloofde land 
Kanaän. Voor ons staan de zaken er anders 
voor  maar, er is genoeg reden om toch 

ernstig rekening te houden met de les die hier 
in zit.  Voor ons liggen er allerlei geestelijke 
zegeningen in de hemelse gewesten  in 
Christus (Ef.1:3).  Niets op deze wereld kan 
daar tegen op. Vaak worden wij echter van 
onze eenvoudige toewijding aan Christus 
afgeleid.  Dit overkwam ook Abram die 
daardoor in Egypte terecht kwam en zelfs zijn 
vrouw moest afstaan aan de Farao. Gelukkig 
nam God de regie over en werd Abram 

vermaand en teruggestuurd naar Kanaän.  Het 
is daarom belangrijk voor ons om te weten 
dat wij geroepen zijn als “hemelburgers” en 
dat de zegen daar is, bij Christus, die ons daar 
plaats en toegang geeft. Laten wij daarom 
onze aandacht serieus richten op Christus, 
dan zijn wij gezegend, ook in 2014.

Herman Kesting

Ingaan In de zegen

Wat is het een mooie reis geworden. Wat 
heeft God ons bewaard en gezegend!
De deelnemers zijn Peter Kuipers 
(schoonzoon Foekje), Herman Kesting en 
Foekje Koerselman.
In Kenia had onze vertegenwoordiger 
Jonathan Kangogo er voor gezorgd dat we 
een goed onderkomen kregen in het Mayfield 
Guesthouse, in Nairobi. Laat in de avond van 
5 juni kwamen we daar aan. Een prima plek 
om te bivakkeren, contacten te ontvangen 
en vandaar uit andere bezoeken te brengen. 
Die bezoeken waren lopend te bereiken en 
als alles te ver was om te lopen  huurden we 
een taxi.
Het is een reis geworden waarin we heel 
verschillende emoties ondergingen: heel 
verdrietige, maar ook heel blije. 
 De reis was o.a. georganiseerd rondom het 
afstuderen van onze Somalische student M. 
aan de Internationale leiderschap Universiteit 
in Nairobi, de ILU.   
De Somaliërs wisten wanneer we er zouden 
zijn, daarom  kwamen ze ons de volgende 
morgen al bezoeken. Eerst I., werkzaam bij 

International Aid Sweden. Met hem hebben 
we vrijdags zijn kantoor bezocht. Er hing een 
bedrukte stemming: Keniase medewerkers 
waren op reis in Somalië en zijn daar 
gekidnapt. Ze zaten al een jaar vast , zonder 
dat er enig uitzicht was op bevrijding. Wat 
doet dit met jou als slachtoffer, met je familie 
en collega’s? 
Stille ellende voor veel van onze mede- 
wereldburgers, want kidnapping is aan de 
order van de dag daar in Somalië.
Bij Trans World Radio hebben we een gesprek 
gehad met de directeur Bernice Gatere.
A.F werkt daar voor de uitzendingen van 
het Evangelie in de Somalische taal. We 
ondersteunen A.F., maar ook, via TWR, een 
Somalisch gezin. Deze familie wacht al meer 
dan twee jaar om door de UN geholpen te 
worden om te gaan naar een veiliger plek, 
ergens op de wereld. Op de vlucht voor 
bedreigingen van Al-shabaab en moslim 
familie  van de kant van de vrouw. 
Deze Som. familie hebben we zondags 
bezocht. De moeder is zo bang dat haar 
kinderen gekidnapt worden (wat ook al 

gebeurd is,  in een vluchtelingen kamp nota 
bene!). Daarom houdt zij de acht kinderen 
angstvallig bij zich in de buurt. Daarom 
gaan ze ook niet naar school. Eigenlijk een 
uitzichtloze situatie, mede in verband met 
het feit dat zoveel landen hun grenzen 
gesloten houden, zeker voor Somaliërs. 
Het feest rondom het afstuderen van M.M was 
geweldig. Eerst mochten we al deelnemen 
aan een maaltijd en na twee dagen de 
werkelijke uitreiking van zijn Bachelors. Veel 
contacten gezien en gesproken. 
We hopen door te gaan met dit instituut 
door een Sudanese student te ondersteunen 
bij zijn studie in Counseling en Psychologie: 
St. K., een Sudanese man die met zijn gezin 
woont in Eldoret en studeert aan het ILU in 
Eldoret.
 Na het afronden van zijn eerste studie aan 

Kenia-Reis, juni 2013

Foekje in het Baringo Bible college

Studenten van de ILU maken zich klaar voor hun ‘graduation’



danK aan onze hemelse VadeR, VooR alle tRouwe 
biddeRs, geVeRs en degenen die met ons meeleVen VooR de 

suppoRt. zondeR die hulp en bemoediging was dit weRK 
niet mogelijK geweest. mede namens onze Keniaanse

bRoedeRs en zusteRs, het bestuuR.

gebed VooR oost afRiKa
Kenia: De afgelopen maanden is Kenia opgeschrikt door zeer zware terreur in het hart 
van het land. Dit heeft echter het volk wel dichter bij elkaar gebracht. Bid voor Kenia 
en haar bestuurders en vooral ook voor de kleine Somalische christelijke gemeente. De 
bedreigingen en gevaren zijn voor hen zeer reëel.

somalië: Bid dat er een doorbraak komt van het evangelie in dit land. Bid voor de 
christelijke radio uitzendingen die plaatsvinden. Bid ook dat de regering van dit land 
bescherming zal bieden aan alle inwoners.

soedan: Bid voor de regering van Zuid-Soedan, dat alle bevolkingsgroepen zich kunnen 
vinden in de nieuwe staat. Bid voor opbouw van de kerk en van het land.

Dit is een uitgave van:
Stichting African Care

Leliestraat 10,
2931 TN, Krimpen aan de Lek

ISSN: 1389-3408
Tel.: 0180-521966
www.africancare.nl

africancare@hetnet.nl

African Care maakt deel uit van 
Eastern European Outreach 

International

Postbankrekening 928
ABN AMRO 61.42.50.633

t.n.v. African Care, Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel nr. 41025376

 ANBI Geregistreerd

Van het 
bestuuR:

Mw. Foekje Koerselman heeft na vele 
jaren van grote inzet het bestuur van de 
Stichting African Care verlaten. Zij was 
onze voorzitster nadat haar man Gerrit 
plotseling  in  2000 door een ongeluk 
in Kenia om het leven kwam. Onder 
haar leiding  ging het werk in Afrika 
gewoon door en kwamen de eerste 
vruchten van het werk tot bloei; jonge, 
goed opgeleide predikanten en leiders 
die zich gingen inzetten voor hun volk 
en kerk. Foekje neemt gelukkig niet 
helemaal afscheid. Zij zal op enige af-
stand betrokken blijven want Afrika 
zit gewoon in haar hart, maar zal 
gaandeweg haar taken overdragen. 
Wij willen als bestuur Foekje hartelijk 
danken voor het voorbeeld wat zij heeft 
gesteld en wensen haar van harte Gods 
rijke zegen toe.

eVen VooRstellen,
onze nieuwe bestuuRsteR

Emerance is geboren in Kinshasa, Kongo en woont al 22 jaar in 
Nederland. Zij is getrouwd en heeft 5 kinderen  en is dienende als 
evangeliste in haar gemeente.

De bijbel zegt: “God doet alles op zijn eigen tijd”. Ik herinner  mij nog 
de dag van  12 augustus 2012, toen ik een sms binnenkreeg waarin 
stond: ”Zuster Yvonne, wilt u mij dringend terugbellen, Matthias. PS. 
Het maakt niet uit  hoe laat ”. Toen dacht ik wie is dat, wie is zuster 

Yvonne? Heeft hij niet het verkeerde nummer gedraaid? Later die dag kreeg ik Matthias 
aan de lijn. Wat ik toen niet begreep was dat het God was die ons samen had gebracht 
in zijn liefde. Die dag was het begin van een nieuwe vriendschap en samenwerking.  
Als christen leren wij dat vriendschap en samenwerking op vertrouwen gebaseerd is. 
Tegenwoordig is het heel moeilijk om iemand te vertrouwen, die je niet kent. Maar dat 
was bij ons niet het geval.  Ik werd met open armen ontvangen.  De allereerste les die 
ik heb geleerd in deze samenwerking is dat vertrouwen je kracht geeft om door te gaan 
en het beste laat schijnen uit je leven. Kortom:  14 maanden na onze eerste ontmoeting 
ben ik tot secretaris van de Stichting African Care benoemd en daar ben ik heel blij mee.  
Niet alleen voor de functie, maar vooral voor de waardering en het vertrouwen. De 
toekomst kan niemand voorspellen, maar als wij vertrouwen hebben in de Heer zullen 
we overwinnen. Het is een nieuw begin en het opent veel deuren. Ik weet dat de Heer 
met ons is en dat we Zijn liefde met de ander kunnen delen. Ik prijs de Heer voor alles en 
dank het  hele team voor deze  mogelijkheid en voor het vertrouwen.

Emerance Nsadisa Shako

RITT, werd hem de toegang tot zijn land, Zuid 
Sudan, geweigerd. Zijn broer n.l. is leider 
van een rebellengroep en moet zich schuil 
houden. Het gevolg is dat ook de familie niet 
gewenst is. 
Onze trip bracht ons verder in een noorde-
lijker gedeelte van Kenia: de streek rondom 
Eldoret. We bezochten de dependance van 
de ILUniversiteit van Nairobi, we zagen onze 

bekende Roy Ajwala en na een heel lange 
tocht bereikten we Baringo Bible College. 
Hier studeren drie Sudanese mannen. Ze 
zijn bijna klaar met deze studie: diploma in 
theology, zeg maar, van evangelist.
Conclusie: Een fijne reis. Goede, soms ver-
rassende onderkomens, ook in Eldoret. Een 
betrouwbare, kleine personen-bus met een 
voorzichtige en betrouwbare chauffeur. 

Kortom, een reis om 
dankbaar op terug te 
kijken. Met gebeden in 
ons hart voor de mensen 
die het zó moeilijk hebben 
daar.

Foekje C.Koerselman-S


