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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

Geliefde vrienden in Christus,
In ons nieuws  van vandaag willen wij graag de aandacht vestigen op wat onze Heer zei in Mattheus 25. Hij was bijna aan 
het einde van zijn bediening  en zijn prioriteit was nu om zijn gedachten over te brengen wetende dat er moeilijke tijden 
zouden gaan volgen (zoals beschreven in Mattheus 24). Maar hier zegt de Heer  in Matt. 25:34-40 “Kom gezegenden 
van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk… Want ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te 
drinken gegeven…” Hier zien wij dingen voor ons die wij duidelijk van Jezus kunnen begrijpen; namelijk dat onze opdracht niet alleen is om 
het evangelie te prediken maar ook om te zien naar hen die in nood zijn.  Veel van onze broeders in de wereld zijn naakt, of ziek, of in de 
gevangenis en hebben dorst en lijden honger. Het is zeker zo dat wij niet de hele wereld kunnen helpen want wij kennen ook onze tekorten 
en problemen maar laten wij ons herinneren wat onze Heer deed, want geven brengt vreugde… God gaf zijn eniggeboren Zoon… Jezus 
gaf zijn leven…  Ja de tijden zijn moeilijk en de toekomst is erg onzeker maar ons leven, onze toekomst en hoop zijn verborgen in Christus.  
Laten wij daarom standvastig zijn want de zegen van het Koninkrijk  wacht op ons en Jezus is aan onze zijde. 

Door Emerance Nsadisa

Twee kleine engelen, reis verslag uit Congo
Na een lange zit in het vliegtuig, het is 19.00 uur we komen eindelijk aan in Kinshasa… het is 
zo donker en zo heet maar gelukkig is er ook nog wat wind. Overal lopen massa’s mensen, 
de straat lijkt een grote open bar en uit alle hoeken klinkt muziek.  Dit is niet voor te stellen 
in Nederland waar het zo stil is, hier heerst een echte Afrikaanse sfeer met dansen en 
muziek. De eerste nacht meteen geen stroom dus met een echte olielamp naar bed.
Honoré is voor mij een belangrijke contact persoon, hij stuurt zijn zoon Hervé om een 
bezoek te brengen aan de Nederlandse Ambassade. Op de terugweg zitten twee meisjes 
te bedelen en roepen “blanke vrouw” naar mij “help ons!“ Ik wordt geraakt door deze 
meisjes, zusjes van 10 en 11. Hun moeder is  vier jaar geleden plotseling overleden en de 
zuster die hun moeder hielp in de kliniek heeft zich over hen ontfermd. Paulien heet deze 
moedige jonge vrouw die helaas veel voor haar werk op pad moet. De meisjes, Sarah en 
Clara, heten ze, zingen van de vroege ochtend tot de late avond. Ze lachen en ze dromen 
over hun eigen toekomst. Maar wat voor toekomst zal dat zijn? Wat er morgen gebeurd 
is voor deze twee geen zorg want ze leven nu en dit moment is hun gegeven. Ze wonen in 
een huis van metaal zonder vloer, maar wat maakt dat nou uit zegt Sarah tegen mij “God 
heeft ons het leven gegeven.” Wat zijn dit bijzonder bemoedigende woorden uit de mond 
van een meisje dat kapot kon zijn maar zelfs in haar gebrek blijft geloven in een veel betere 
toekomst.

BERICHTEN UIT KENIA 
Kenia is erg geschokt door de bloedige aanslagen die er zijn geweest met name die in Garissa. Hier werden studenten die niet de koran 
konden citeren gescheiden van de rest en gedood. Dit heeft in het hele land grote gevolgen gehad zo werden ook christelijke somalische 
medewerkers opeens van terrorisme verdacht. Het is daarom belangrijk te bidden voor met name de Christian Somalian Fellowship (Chr. 
Somalische  broederschap) dat zij de moed niet zullen verliezen maar krachtig in de Here zullen blijven staan. Bidt ook dat het evangelie 
door mag breken in de Hoorn van Afrika (Somalië/Eritrea). 

Sarah en Clara
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 ANBI Geregistreerd

• Studenten sponsering programma Kenia
• Bijbelschoolprojekt Kinshasa In Congo
• Diakonaal projekt Congo (dit om in allerlei 

schrijnende gevallen te kunnen helpen)

STUDENTEN
Bidt voor Mahad en de 
grote uitdaging die hij en 
zijn familie aangaan  om 
onder hun volk te dienen 
in een ander land.
Dank ook voor John 
Amor. Het gaat hem 
en zijn gezin erg 
goed, ook dank dat 
de Zuid-Soedanese 
regering hem een baan 
heeft  aangeboden als 
gevangenispredikant.
Stephen Konyi heeft zojuist  zijn derde semester examens afgelegd en maakt goede 
vorderingen met zijn studie in Eldoret. Wij vertrouwen erop dat de Heer ook voor hem en 
zijn gezin de weg zal banen.

Ondersteuning bijbelschool project Kinshasa, Congo
Uit het verslag van Emerance Nsadisa

Met de studenten heb ik goed kunnen praten en 
ook hebben wij samen nagedacht hoe wij ons 
kunnen organiseren om met de hulp van de Heer het 
evangelie in Congo te verspreiden. De school gaat 
zijn deuren dit jaar weer openen maar wanneer is 
nog onduidelijk doordat de  locatie nog niet zeker 
is. Wij hopen zo snel mogelijk een uitweg hierin 
te vinden zodat de school weer verder kan na de 
vakantie. Broeder Bienvenu heeft de praktische 
leiding op school hij geeft eigenlijk al het onderwijs 
op school en hij begeleid de studenten bij al hun 
leerstof.
De studie zelf is mede opgesteld door Christophe 
Kalubi en Emerance Nsadisa (beide uit Nederland) 
zodat er voor de studenten een goed leerplan ligt. 
Bienvenu wordt praktisch bijgestaan door broeder 
Titus, die voorganger is van dezelfde kerkelijke 
gemeenschap; ”Glorie voor God”. Wij zijn erg blij 
met de inbreng van broeder Titus die een goede 
theologische training heeft gehad aan de universiteit 
van Baltimore in de Verenigde Staten.

Ik was geschokt doordat zoveel kerken, die ik tijdens mijn reis uit interesse bezocht, zo verschrikkelijk afdwalen van de boodschap van de 
bijbel. Tijdens de collectes wordt er bepaald door de kerkleiding hoeveel mensen individueel moeten offeren aan de kerk. 
Er was een gebedsdienst waarbij de voorganger zijn voeten zette op de mensen die gebed vroegen, om hiermee tot uitdrukking te 
brengen dat zij bezeten waren door schorpioenen en slangen. Eigenlijk was het te gek voor woorden wat er allemaal gebeurde. Daarom 
is het ons grote verlangen dat er een helder beeld van Jezus Christus geschilderd zal worden, en begrepen zal worden wat Hij heeft 
gedaan. Jezus zei de Waarheid zal u vrij maken. Bidt voor Congo en bidt dat in dit prachtige land de naam Jezus verhoogd mag worden.


