Wim (en Anita) en Gerard Hoddenbagh
Verslag van een reis naar Ethiopië van 9 t/m 21 maart 2014
Het hoofddoel was een conferentie voor de medewerkers van de Emmaus Correspondence
School (ECS) in Debre Zeit (ongeveer 2 uur rijden vanaf Addis Ababa).
Voor en na die tijd hebben Wim en ik elk een eigen programma gehad en zijn we onafhankelijk van
elkaar op pad geweest.
Van 10 - 14 maart was ik in Hosanna en Soddo (resp. 250 en 330 km ten zuiden van Addis). In
Soddo heb ik een gevangenis bezocht waar 35 gevangenen een ECS diploma of certificaat kregen
(een diploma voor 24 lessen en een certificaat voor 12 lessen). Ik heb daar voor ongeveer 600
mensen in de kerk van de gevangenis het evangelie gebracht. Er stonden ook luidsprekers buiten
de kerk en een groot deel van de 1592 gevangenen heeft meegeluisterd. De hele ceremonie
duurde van 10.00 - 14.00 uur. Een gevangene gaf naderhand een mooi getuigenis. Hoewel hij 24
lessen had gemaakt, had hij tot dan toe geen zekerheid dat God hem had aanvaard. Door de
boodschap had hij begrepen dat hij welkom was bij God en mocht komen zoals hij was (ik heb
gepreekt n.a.v. de reiniging van de melaatse in Lk5:12,13: ‘Indien U wilt, kunt U mij reinigen’, en
Lev.14, de reiniging van de melaatse).
De commandant van de gevangenis is christen en promoot het werk van ECS.
In Hosanna heb ik een ontmoeting gehad met enkele kerkleiders en studenten en een bijbelstudie
gegeven over het fundament en de bouw van de gemeente. Rond Hosanna zijn 25 gemeenten
met elk rond de 200 tot 2000 leden. Het onderwijs is echter karig en de ECS cursussen zijn
daarom heel belangrijk (in Ethiopië volgen inmiddels 35.000 gelovigen een cursus en sinds het
begin van het ECS werk in 2004 zijn er al 1,5 miljoen lessen verspreid waarvan 90% gemaakt is).
Na dit bezoek ben ik
weer teruggekeerd
naar Addis voor een
ontmoeting met een
groepje
gemeentestichters
en evangelisten. Ik
heb in vogelvlucht
1Timotheüs met hen
doorgenomen.
Na een dag van
voorbereiding begon
de conferentie in
Debre Zeit met 84
deelnemers uit heel
Ethiopië. Ik heb daar
in 5 sessies het boek
Ruth doorgenomen
en Wim het thema ‘Maar
jij’ uit 1 en 2 Timotheüs. Tussendoor zijn er getuigenissen gegeven o.a. van 2 ex-gevangenen die
als crimineel de gevangenis binnenkwamen en als evangelist de gevangenis verlieten. Heel
indrukwekkend.
Na de conferentie zijn Wim en ik weer elk onze eigen weg gegaan. Mijn programma was een
bezoek aan een armoedig stadje hoog in het bergland. Ik heb daar tot 3 maal toe een boodschap
kunnen brengen voor grote gezelschappen (tussen de 200 en 400 mensen). Ze zijn christen, maar
niet diep geworteld in de genade en heel slecht onderricht. Ook daar waren ECS studenten en heb
ik reclame gemaakt voor de cursussen. Vanuit dit stadje ben ik weer doorgereisd naar een ander
dorp en daar heb ik nog voor een kleine groep studenten een boodschap gebracht. Vandaar weer
naar Addis. De laatste dag zijn door Wim intensieve gesprekken gevoerd met diverse mensen over
de voortgang van het ECS werk in Ethiopië en zijn we nog uitgenodigd bij een echtpaar dat
meewerkt. Voldaan en enigszins vermoeid, maar dankbaar dat we gezond gebleven zijn, zijn we

weer teruggekeerd naar huis. We zijn dankbaar voor de gebeden en vragen u te blijven bidden
voor dit mooie werk in dit arme land.
Gerard
Naast het werk voor ECS waren Anita en ik (Wim) drie dagen op pad voor de 1 Euroschool. Twee
hele dagen waren we samen met de medewerkers van “Noble Action”, onze partner organisatie in
Ethiopië. Aan de hand van Bijbelstudies
en groepengesprekken hebben we
de doelstellingen van deze
organisatie onder de loep
genomen. Dat was voor allen heel
verhelderend. Verder waren we een
dag in Monopole en bezochten de
school. Alle klassen waren vol met
kinderen – alles bij elkaar 417! We
zijn blij dat het werk op school nog
steeds doorgaat. Jammer genoeg
niet zo, zoals we ons dat
voorgesteld hadden – de school
wordt op het ogenblik door de staat
ondersteund. We bezochten ook de
burgemeester van het dorp. Deze kon
ons meedelen, dat “Noble Action” zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd de verantwoording voor
de school weer over mag nemen. Dat zou betekenen dat we de school nu – na twee jaar – weer
terug zouden krijgen. Het ziet er inderdaad zeer positief uit. We kunnen er dan weer een christelijk
school van maken. We zien daar echt naar uit.
Wim en Anita Hoddenbagh

