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Dank u dat u de tijd neemt om
voor het werk in Gods koninkrijk
te bidden. Uiteindelijk is wat wij
als mensen bereiken maar weinig,
zeker als het zonder gebed
gepaard gaat.

‘Daar zijn we weer!’ Tijdens ons verlof in Nederland hebben we dat vaak gezegd. Maar ook toen we
daarna weer terug kwamen in Namibië. En ook nu, nu we onze eerste gebedsbrief van 2018 schrijven.
We kijken terug op een goed verlof met fijne ontmoetingen, zowel met familie en vrienden als in de
verschillende deelgenoten gemeenten waar we presentaties hebben gegeven. Het was goed om weer
even mee te doen in het ‘Nederlandse leven’. Bitterballen eten, de kou voelen, file rijden – dat soort
dingen 😉 Maar we merkten dat het ook weer goed was om terug te gaan naar Namibië. Inmiddels zijn
we alweer bijna zes weken aan de slag en zijn we ook dankbaar voor het leven dat we hier hebben en het
werk dat we mogen doen. We bidden dat de komende tijd ook gezegend zal zijn!

Dank met ons mee voor:

Bid met ons mee voor:

>> Dank voor ons verlof, waar we positief op
terug kunnen kijken. Dank er ook voor dat we ons
snel weer thuis konden voelen in Namibië.

>> Voor de uitwerking van verdere plannen bij
het Trauma Healing Network. We hopen de
komende tijd meer lokale kerken te kunnen
betrekken bij ons programma, zodat we nog
meer ‘impact’ kunnen hebben.

>> Eind maart hebben Judith en haar collega een
training gegeven in Rundu (vlakbij Angola). Ze
hebben voor het eerst een nieuwe manier van
trainen gebruikt en dit sloeg goed aan. Dank ook
voor de hoeveelheid mannen (acht!) die
deelnamen. Bid dat de deelnemers ook in de
praktijk zullen brengen wat ze hebben geleerd!
>> Dank voor meer dan 20 studenten die
binnenkort hopen af te studeren. Sommigen van
hen ronden hiermee hun theologische studie af,
anderen willen nog verder studeren. Dank God
dat Hij hen tot op dit punt geholpen heeft!

>> Bid ook voor besprekingen over het
onderwijsprogramma van NETS. De komende
maanden bespreken we met elkaar hoe we ons
onderwijs kunnen verbeteren zodat het beter
aansluit op de praktijk van kerken in Namibië. Bid
dat we hierin Gods leiding mogen ontvangen.
>> Bid voor een conferentie van enkele lokale
partnerorganisaties en enkele medewerkers van
de GZB, komende week. Er wordt onder andere
besproken hoe lokale organisaties meer samen
kunnen werken.
>> Bid in het algemeen voor christenen in
Namibië, dat zij verder mogen groeien in hun
leven met God en dat zij het Evangelie in
woorden en daden kunnen delen met de mensen
om hen heen!

Op de Paasmorgen hielden we vroeg in de ochtend een dienst op
de begraaf- plaats. Bijzonder maar ook heel krachtig, om te
spreken en te zingen over de Opgestane, te midden van de doden!

