September 2016
Beste vrienden,

Tegen de tijd dat u deze brief ontvangt hopen we in Togo te zijn, voor een
periode van tweeëneenhalve maand. Terugkijkend zijn we dankbaar voor Gods
trouw en denk ik aan de mooie afsluitende verzen van de brief van Judas:
‘De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en
juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus
Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór
alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.’

Enerzijds herinnert het mogelijke struikelen ons aan de realiteit van alledag,
anderzijds is daar de belofte van het onberispelijk voor God te zullen staan,
door Jezus Christus, en de vreugde die beloofd wordt. Bovenal wordt hier God
centraal gesteld. Zo mogen we leven en werken.

Terugkijkend:


mochten we in Madagaskar, Mali en Kameroen aan de slag. Vooral de
maand in Mali was een belevenis: in de taalgroep waarvoor Hans
Handelingen nakeek waren pas, in kleine groepen op verschillende
locaties, honderden mensen gedoopt. Geweldig om voor deze kersverse
christenen Handelingen af te ronden.



kon via Skype Deuteronomium nagekeken worden in het Lama, een taal
gesproken in Noord-Togo.



gingen we naar Frankrijk voor een zendelingenconferentie.



heeft Hans geholpen met de Vakantie Bijbel School in Almere. Op
negen verschillende locaties hebben naar schatting in totaal 400
kinderen het Evangelie duidelijk gehoord. Geweldig! Hans is er speciaal
voor thuisgebleven terwijl Diet in Kameroen werkte.



hielpen we weer bij de conversatielessen in de wijk en zaten we twee
keer per week om de tafel met meest moslima’s. Op verzoek van deze
dames lezen we elke les uit de Bijbel.



Bleven we actief in onze gemeente Silo in Hilversum.

Vooruitkijkend:


hopen we van 2 september tot en met 15 november tweeëneenhalve
maand in TOGO te zijn. Hans werkt daar onder meer voor het eerst aan
het boek Jesaja, en wel in het Lama: een hele kluif, want het hele boek
moet nagekeken worden. En daarnaast nog een aantal andere boeken in
het Kabiyè.



komen er twee Consulenten in Opleiding vanuit Congo naar Togo om
onder supervisie van Hans

de kneepjes van het vak te leren.


zal Diet vanuit Togo D.V. naar Tsjaad reizen om daar een seminar voor
leidinggevenden te organiseren. De rest van de tijd zal ze een aantal
teams aansturen en in de Bijbelwinkel in Kara meedraaien.



zullen we naar het zich laat aanzien actief gaan meedraaien in het
Missiecentrum van de Wegwijzer hier in Almere.



verwachten Chantal en Arnout in december hun tweede kindje.

We danken jullie weer heel hartelijk voor jullie vriendschap en betrokkenheid!
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