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DDee  ttiijjdd  vvlliieeggtt......
En toen was er alweer bijna een jaar om! Deze 
nieuwsbrief is de laatste voor 2011. In 2012 hopen we 
met een nieuw format voor de nieuwsbrief te komen en 
wordt ook de website helemaal opgefrist. De DTS 
(Discipelschaps Trainings School) is tot een goed einde 
gekomen, we zijn het financiele jaar binnen Jeugd met 
een Opdracht en privé aan het afronden en we zijn aan 
het kijken wat we met vakantie gaan doen. Hier valt de 
zomervakantie namelijk in de maand december. Wij 
zijn heel dankbaar voor jullie steun in 2011. Jullie 
vormen samen een geweldige achterban en alleen 
daardoor kunnen wij doen wat wij hier doen.

EEiinnddee  DDTTSS
Een half jaar geleden kwamen 20 mensen het terrein 
van het trainingscentrum op lopen die meer wilden 
weten over God en over hoe je Jezus kunt volgen in de 
praktijk. Hoe kun je bidden? Wie is de Heilige Geest? 
Wat zegt de bijbel over hoe je een vader of moeder 
kunt zijn? Houdt God van mij? Kun je God dienen en 
tegelijkertijd de geesten aanbidden? Dit en duizend 
andere dingen hebben we onderwezen in het klaslokaal 
en voorgeleefd buiten het klaslokaal.

IIkk  ggaa  oopp  rreeiiss  eenn  iikk  nneeeemm  mmeeee......
Een stapel koffers, een bak administratie, 5 mensen in 
de achterbak en liters water voor onderweg. Direct na 
de DTS gingen we op reis. Eerst naar Marromeu in de 
delta van de Zambezi (900km). Daar hadden we een 
financiele audit van een grote sponsor van Jeugd met 
een Opdracht (JmeO). Maar voordat we daarheen 
konden, kon ik mij eerst een paar dagen begraven in 
stapels bonnetjes, budgetten en financiele rapporten. 
Na twee dagen rijden hadden we een hele goede tijd 
met onze collega's aldaar. De audit ging goed en vlot 
dus we hadden tijd over om bij hen rond te kijken op 
het nieuwe centrum dat zij aan het bouwen zijn.

En nu, na 6 maanden intensieve begeleiding zien we 20 
veranderde mensen weer naar huis toe gaan. De timide 
Idrissa die zo slecht uit zijn woorden kwam is nu een 
vurige evangelist geworden die vol vertrouwen en 
kracht zijn stamgenoten vertelt over de liefde van Isa 
(Jezus). Carlitos vertelde hoe hij eerst helemaal geen 
goede echtgenoot was voor zijn vrouw, maar dat hij nu 
radicaal veranderd is. En we hebben het zien gebeuren; 
ze liepen als een verliefd stel over het terrein. Celestino 
bleef zicht verbazen over de liefde onder de mensen 
hier, ongeacht kleur, rijkdom of status. Op zijn 
bijbelschool aten de leraren altijd apart en moesten de 

studenten het corvee altijd doen. Het gaf hem een 
positieve schok toen hij zag dat bij de DTS ook de staf 
net zo hard pannen staat te boenen en de keuken 
ingaat om eten te koken voor de hele ploeg. Dienend 
leiderschap en 'leading by example' staan hoog bij hem 
op het lijstje nu hij terug gaat naar Montepuez om het 
leiderschap van de kerk weer op zich te nemen. 
Armindo en Rosa: het echtpaar wat hun babytje verloor 
tijdens de school, zijn ook terug naar hun dorp, vol 
enthousiasme om uit te delen wat ze hebben 
ontvangen. Één dag nadat ze terug was stond Rosa al 
les te geven op een seminar van haar kerk in Meponda.

Wij zijn dankbaar voor 20 geslaagde studenten en voor 
20 levens die zo positief zijn veranderd. Wij hebben een 
half jaar lang in ze geïnvesteerd en zij hebben ons niet 
teleurgesteld. Wij zijn dankbaar dat alles goed is 
geëindigd én blij dat we nu weer een beetje rust in de 
tent hebben.
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BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!

              
      CCoollooffoonn  
FFrraannkk  eenn  SSaannddrraa  OObbddaamm  Jovens com uma Missão CP 114 Lichinga 
90100 Niassa, Mozambique info@franksandra.nl 
mmoobbiieell::  00258-846190939    vvaasstt:: 00258-26940044
ggiifftteenn:: tnv Rafael Almere Zending 
rekeningnummer 4108074 ovv Frank en Sandra
nniieeuuwwssbbrriieeff:: Sander en Gwendolyn de Boer 036-5217555 
ggeebbeedd:: Ursula van Schie 036-5335963

TTeerruuggbblliikkkkeenn  eenn  vvoooorruuiittkkiijjkkeenn
En dan is 2011 alweer bijna om. Wij begonnen het jaar 
met 2 maanden stage met het team van de 
gezondheidsschool uit Engeland. Judah was vier 
maanden oud toen hij voor het eerst 'thuis' kwam. In 
april begon Amido voor ons te werken als onze tuinman. 
Hij is een zegen voor ons: hij werkt hard, is trouw en is 
Judah's grootste vriend. Ze genieten ervan om samen 
onze groentetuin water te geven. Ik heb twee keer in de 
week Portugese les voor gevorderden gehad en Sandra 
heeft een begeleidingstraject gedaan met de (niet 
meer) ondervoede Alzira en haar familie en 
verschillende bevallingen gedaan (eentje zelfs in ons 
huis). Daarna begon de voorbereiding voor de DTS: 
vergaderen, plannen en veel praktisch werk op het 
centrum zoals latrines graven en schilderen. Het verhaal 
van de DTS hebben jullie in gedeelten mee kunnen 
beleven. Wij hebben nog een financiele audit te gaan 
van 3 dagen, we willen verder werken aan ons 
communicatieplan, nieuwsbrief en website en dan gaan 
we in december lekker op vakantie!

WWiisstt  uu  ddaatt........
... wij regelmatig studenten met een stoel langs de kant 
van de weg zien lopen, omdat de middelbare school niet 
genoeg stoelen heeft en ze die dus van huis meenemen?
...  wij onze zomertijd nu ingaan; het regenseizoen kan 
elk moment losbarsten?
... Balbina (vrouw van onze teamleid Dinis) zwanger is?
... Judah al een hele vent is geworden; 2 doorkomende 
kiezen heeft, woordjes begint te zeggen, rond rent en 
het liefste speelt met water, vuilnis en dieren?
... wij alweer 3 jaar in Mozambique wonen?
... wij elektriciteitspalen en lijnen 200 meter bij ons huis 
vandaan hebben staan?
... wij pas ergens volgend jaar worden aangesloten? 
(onze koelkast kijkt al heel lang sip want hij is al heel 
lang niet meer 'cool')

......  ddee  rreeiiss  wwoorrddtt  vveerrvvoollggdd
Daarna gingen we door naar de regionale JmeO-
conferentie in Harare (Zimbabwe). Onze regio bestaat 
uit Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi en Mozambique. 
Het was een feest om al onze collega's te ontmoeten en 
uitdagend onderwijs te krijgen over het verslaan van de 
Afrikaanse reuzen: AIDS, corruptie, afgoderij en 
armoede. Ik heb met anderen de aanbidding geleid en 
het was geweldig om met zoveel talen en volken Jezus 
te aanbidden. Dat ging in het Portugees en Engels 
tegelijk en tussendoor zongen we nog liederen in het 
Swahili of Chichewa. En uiteraard wordt er gedanst: 
enthousiast door de Afrikanen en met enige reserve 
door de Europeanen, haha! Wij zijn net weer terug in 
Lichinga. Ik heb als een blok geslapen in mijn eigen 
bedje. Blijkbaar wordt je toch wel moe van veel reizen 
en 3000 km autorijden...

In en rondom ons huis hebben we nog genoeg te doen: 
overkapping voor de auto maken, houten dek achter ons 
huis, gras planten in de achtertuin, kasten maken om 
maar eens wat te noemen. Als er iemand geïnteresseerd 
is om te komen klussen: graag! Als JmeO team willen 
wij nog een familie-blok op het trainingscentrum en een 
nieuw klaslokaal op de basisschool bouwen. Frank zal de 
bouw begeleiden en overzien, dus dat is een belangrijk 
deel van wat wij in 2012 gaan doen. In de 
decembermaand willen we tijd met God nemen en 
wijsheid vragen hoe verder te gaan. Hij heeft ons 
geroepen, Hij leidt ons, wij volgen Hem!

ddiipplloommeerriinngg  DDTTSS




