
over geploeter maar mét resultaat, inbraak, puppies,
bijna DTS en Nederlands bezoek om naar uit te zien!

Vaak zijn we lang aan het
ploeteren om praktische
zaken voor elkaar te
krijgen: tig keer achter dezelfde

documenten aan, hard werken voor

water en licht, lange vergaderingen

met teams (de Afrikaanse cultuur is

niet zo stipt met tijd als de Neder

landse!) en dan denk ik wel eens: wat

zijn we hier eigenlijk aan het doen???

Maar dan zijn er ook van die dagen

dat alles op zijn plek lijkt te vallen en

die dagen lijken nu even aangebroken

te zijn; heerlijk! Een greep uit de

laatste dagen: Wij sponsoren onze

dagwerker Ámido om naar een

seminar te gaan. Thuisgekomen is hij

weer helemaal enthousiast voor God

en blijkt dat God ook een wonder

heeft gedaan bij zijn schoonfamilie;

waar die eerst een scheiding wilden

forceren, mag hij nu zijn vrouw

meenemen om dit jaar een

Discipelschap Trainings School (DTS)

te gaan doen! Eindelijk weer een

glimlach op zijn gezicht.

Ik rijd naar het huis van onze

nachtwacht Rajabo om zijn moeder

naar het ziekenhuis te brengen. Deze

oude vrouw is aangereden door een

brommer en is achtergelaten op straat

met een kapotte heup. De familie is

zeer dankbaar als 'patrao' ('baas') hen

met de auto komt ophalen want geld

voor een taxi hebben ze niet. Dan heb

ik een gesprek met onze andere

dagwerker. Hij heeft iets van ons mee

naar huis genomen en daar hebben

wij hem op aangesproken. Afgelopen

nacht is hij zo overtuigd van zonde dat

hij nu huilend naast mij op de veranda

zit. Ik vertel hem dat er vergeving is

en dat God zijn karakter aan het

vormen is. Hij is opgelucht en

vastbesloten om dit nooit meer te

doen. Later zit Sandra op dezelfde

veranda met zijn uitgeputte en

zwangere vrouw. Sandra helpt haar

met advies, medicijnen en gebed.

Kijk, daar doen we het voor!
God is aan het werk in de
mensen om ons heen en wij

mogen meewerken met Hem en er is

niets mooiers in de wereld dan precies

dat. Het is niet altijd makkelijk om

zendeling te zijn in een andere cultuur

maar het is het allemaal waard omdat

wij zien dat dingen veranderen. Dus

we gaan vrolijk door en zien uit naar

wat God nog meer gaat doen!

Waar we in de laatste
nieuwsbrief schreven over
pogingen tot inbraak, moeten

we nu helaas vertellen dat er

daadwerkelijk bij ons ingebroken is. Er

is veel geld gestolen, een laptop, een

telefoon en het was gewoon een

vreselijk gebeuren. We voelden ons

slachtoffer van de situatie, maar met

hulp van God en vrienden zijn we

boven de situatie gaan staan.

Concreet hebben we heel wat stappen

ondernomen: we hebben nu 2

nachtwachten ipv 1, we hebben ten

allen tijde een dagwacht, we hebben

(nog meer) sloten op de deuren, 2

honden en we krijgen nog een

alarmsysteem in huis. Wij worden hier

persoonlijk niet heel vrolijk van, maar

we doen er alles aan om dit in de

toekomst te voorkomen. Het

belangrijkste voor ons is onze

betrouwbaarheid. Wij zeggen altijd dat

100% van het geld dat je via ons

investeerd in Afrika, daadwerkelijk op

de goede plek komt. Ook nu willen we

dat waar maken en mede door jullie

hulp lukt het om alle projecten

absoluut door te laten gaan! Bedankt

voor al het vertrouwen dat jullie ons

schenken.

Frank
Sandra

Judah
Obdam
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leiden. Sandra zal parttime

meedraaien. Dit betekent dat we ons

weer opmaken voor 5 zeer intensieve

maanden. Vaak kan de helft van de

studenten bijna of helemaal niet

lezen en schrijven en sommigen

spreken meer stammentaal dan

Portugees, dus je kunt je voorstellen

dat er veel extra tijd gaat zitten in het

ondersteunen van deze studenten. We

beginnen met 3 maanden onderwijs

en we maken het meteen praktisch

door alles samen te doen en

tegelijkertijd de studenten te coachen.

Samen leven, spelen, studeren,

aanbidden, werken, koken, wc's

schoonmaken, voor de kinderen

zorgen enz. zodat we in alle gebieden

van het leven kunnen laten zien wat

het betekent om Jezus te volgen. In

de 2 maanden outreach willen Sandra

en ik een team meenemen naar een

plek (nog meer) in de bush om daar te

evangeliseren en te helpen waar we

kunnen. Dat zal betekenen dat we in

een hutje gaan wonen, op een

houtsvuurtje gaan koken en dus gaan

leven zoals vele Mozambikanen in

onze provincie leven. Wij denken dat

deze tijd voor ons misschien nog wel

een grotere uitdaging zal zijn als voor

de studenten!
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Judah vindt de twee
puppies helemaal geweldig!
Hij heeft er 2 gezellige vriendjes bij.

Meestal gaat dat goed, tenzij de

puppies honger hebben. Dan zijn ze zo

wild en springen ze tegen hem op en

komt Judah huilend naar binnen.... om

1 minuut later alweer met ze te gaan

spelen.

Judah is met een paar peutervriendjes

naar de boerderij van ome Jan

geweest. Daar heeft hij gezien hoe

een koe gemolken wordt. Helemaal

onder de indruk komt hij thuis en

vertelt mij dat "er melk uit het

piemeltje van de koe kwam"!

Judah is het er niet altijd meer mee

eens dat hij nog een middagdutje

moet doen. Één keer heeft hij het een

uur lang volgehouden om uit volle

borst "obrigado Jesus" (dank u Jezus)

te zingen. Jawel; hij houdt van zingen

en heeft dus ook al een repertoire in

het Portugees!

Vanaf juni gaan we van
start met de DTS (Discipelschap

Training School). Dit jaar ga ik (Frank)

in de leer bij mijn Kongolese collega

Victor en zal samen met hem de DTS

Maar voordat het zover is
krijgen we eerst nog bezoek
uit "Neeland" (zoals Judah ons

mooie kikkerlandje noemt!). Sandra's

ouders komen voor een maand op

bezoek en daar kijken we enorm naar

uit! Mooi om onze wereld hier te

kunnen delen met lieve familie en

super leuk voor Judah dat hij alle

aandacht van opa en oma kan krijgen.

Bedankt voor het meeleven met ons,

lliieeffss vvaann FFrraannkk,, SSaannddrraa
eenn JJuuddaahh OObbddaamm

Als het geluk met je is, waarom die haast?

vriendjes Kelubai en Simba

Als het geluk tegen je is, waarom die haast?  Afrikaanse spreuk :)




