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WE HEBBEN EEN ZEEPFABRIEK!
DE VERHUIZING WAS EEN UITDAGING
KORT NIEUWS

WE ZIEN DAT GEBED
ONMISBA AR IS

LEONARD ELKERBOUT
Voorzitter VPE-Zending

BESTUUR COLUMN

GEBED VOOR ONZE ZENDELINGEN

Ook in deze MI uitgave willen we je meenemen in de verhalen
over onze zendelingen wereldwijd.Er zijn confronterende situaties
van tegenslagen, tekorten aan middelen en van ziekte. Maar ook
omstandigheden waarin God op een bijzondere manier ingrijpt
en voorziet in de levens van mensen. We zien dat God in alle
situaties zichtbaar is en voor onze zendelingen zorgt, uitkomst
geeft en in liefde hen omgeeft.
GEBED
Het blijde Evangelie, dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven
aan het kruis om een verloren wereld te redden
Joh. 3-16), is het fundament onder al deze verhalen.
In alles wat we lezen, zien we dat gebed onmisbaar. We willen je,
als VPE-Zending, vragen om met ons te blijven bidden voor onze
zendelingen en om de projecten te blijven ondersteunen.
OPWEKKINGEN
Naast al de updates van onze zendelingen kunnen we elkaar ook
bemoedigen met de toekomstverwachting die God in zijn Woord
aan ons allemaal, in onze eigen situatie, heeft gegeven.
We lezen over opwekkingen op veel plaatsen in de wereld en de
vrijmoedigheid van kerken om massaal naar buiten te treden. Met
prediking en lofprijzingsdiensten om mensen te bereiken met het
Evangelie van Jezus Christus.
Dank aan God voor alle situaties waarin Hij voorziet of gaat
voorzien. We kijken met elkaar uit naar wat Hij in onze tijd en in
onze wereldwijde samenleving gaat doen.
Ziet onder de volken en let op, en verbaast u, ontzet u, want
Ik (God) doe een werk in uw dagen, dat gij niet zoudt geloven,
wanneer het verteld wordt (Habakuk 1:5).
Gods zegen en Shalom
Wil je deze zendelingen of projecten financieel steunen? Ga voor
een online gift naar onze vernieuwde website www.vpe-zending.nl

2

MAL AWI CHRIS ONDERSTAL

WE HEBBEN EEN ZEEPFABRIEK!
In het Ahava project is een kleine
‘zeepfabriek’. Chris Onderstal hoopt
in oktober training te geven aan twee
weduwen en een medewerker van
Ahava voor het maken van zeep. “We
maken die met natuurlijke producten
die groeien op Ahava zoals Aloë Vera,
Neem en Moringa. De medewerkers
mogen, na aftrek van de gemaakte
kosten, de totale opbrengt houden
zodat ze een inkomen hebben
waarvan ze in ieder geval eten kunnen
kopen.” Verder wordt er hard gewerkt
aan een omheining en het onderhoud
van de gebouwen.

waarvan de moeder was overleden.
Met hulp van medewerkers van een
kindertehuis gaat het nu goed met het
kleine meisje. Wil je bidden voor haar
gezondheid? Ook vraagt Chris gebed
voor liefde en eenheid in het team en
bescherming van Ahava.

PREMATUUR
Chris kreeg ook onverwacht de
zorg voor een prematuur kindje
Het prematuur geboren meisje

PAKISTAN LIAQUAT EN HENNY QAISER
“Vanwege de coronasituatie hebben
we hier net als overal in de wereld te
maken met steeds wisselende regels
en voorschriften. Er zijn lockdowns
in meer of mindere mate en veel
mensen hebben hun baan verloren.
Er is geen hulp van de overheid
en veel gezinnen lijden honger en
hebben achterstand met het betalen
van huur en schoolgeld. We zitten
nu – in september - in de vierde piek
van de coronacrisis en er is opnieuw
een lockdown voor het onderwijs

aangekondigd. Liaquat heeft in het
voorjaar corona opgelopen en is daar
erg ziek van geweest. Inmiddels is hij
weer opgeknapt maar doet nog rustig
aan op voorschrift van de dokter.
Ondertussen gaat het werk door: we
mochten spreken op conferenties
en onderwijs en trainingen geven.
Ook werd de Rastaschool uitgebreid
met meer lokalen. We zijn dankbaar
dat de Heer in dit alles zo ruim heeft
voorzien.”
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ZWEDEN FRITS EN MARLEEN OCKEL S

We hebben een warm hart voor de Sami-bevolking in NoordZweden. Hun cultuur en leefwijze die ze vanouds hadden, staan
onder druk. Het is ons verlangen om in die situatie de liefde van
de Here Jezus bekend te maken aan de Sami.

ER IS VEEL LEED ONDER DE SAMI
“We zijn nu een paar jaar aan het
werk in Lapland. De coronatijd hebben
we goed kunnen benutten door thuis
te raken in Åsele en de beginselen van
de taal en cultuur onder de knie te
krijgen. Nu wij weer vrij kunnen reizen
merken we dat er meer vaart in het
werk komt.
BREVLÅDA
De Sami-conferentie in Laksjohka
(Noorwegen) afgelopen juli heeft
bijzondere contacten opgeleverd.
We zijn daar in contact gekomen
met Kerstin en via haar met de actie
Brevlåda. Deze actie heeft als doel
om in Zweden huis aan huis Nieuwe
Testamenten te verspreiden. In 2022
is Lapland aan de beurt!
KINDERMATERIAAL
In gesprek met Kerstin is het
idee geboren om daarbij ook
kindermateriaal in de Samitalen
beschikbaar te maken. Daarvoor
moeten vertalers gevonden worden
en de nodige rechten en middelen
verkregen worden.
In contacten zijn we vaak pastoraal
bezig. Er is veel leed onder de Sami:
alcoholisme, disfunctionele gezinnen,
identiteitsproblemen door miskenning
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en discriminatie. Ook onder jongeren.
Heel pijnlijk!
GEBED
In Nederland is een groep van
zo’n vijftig bidders die we via een
gebedsbrief op de hoogte houden.
Voor de Sami-evangelisten is het
bemoedigend als ze horen dat er in
het verre Nederland specifiek voor
hen gebeden wordt.
Bid je mee? Dat we precies díe
contacten krijgen waarin we
de verzoenende, helende en
levensveranderende boodschap
van Jezus vrijmoedig kunnen
verkondigen; dat de nodige rechten
voor Sami-kindermateriaal en NieuwTestamenten beschikbaar komen;
dat kerken en gemeentes in de regio
zich eensgezind achter deze actie
scharen.”

Ontmoeting met lokale bewoners

ZENDELINGEN KORT NIEUWS

FR ANKRIJK MENNO EN ANJE MENNINGA
en samenkomsten. Gelovigen en nogniet-gelovigen komen ondanks de
crisis, of juist daardoor, toch bij ons
langs.

“We zijn ondanks de coronacrisis
actief gebleven. Onze samenkomsten
konden bijna normaal doorgaan. We
hebben in deze periode een zaal
gemaakt voor feesten, vergaderingen

Normaal gaan we 1 a 2 keer per jaar
naar Afrika om discipelen en leiders
te trainen. Dat was door corona
niet mogelijk. Graag willen we de
projecten daar blijven steunen en er
ook zo gauw mogelijk weer naartoe.
Wil je hiervoor bidden?”.

ZUID-AFRIK A THEO EN JINKE DE JONG
In december is het 10 jaar geleden
dat we verhuisden naar Zuid-Afrika.
Aan de kinderen en de jongeren met
wie we werken vertellen we dat God
ons riep omdat Hij de inwoners van
Karatara op het oog heeft. Zij zijn zo
bijzonder in Gods ogen dat Hij mensen

vanuit een ander land stuurt om hen
te helpen een betere toekomst op te
bouwen. Een Afrikaans lied zegt dan
ook: ‘Hy is die God wat my sien, die
Eén vir wie ek saak maak.’ (Hij die mij
belangrijk vindt).

PAKISTAN WALTER EN CORIEN WAHEED
“Het aantal scholen die Walter
ondersteunt is verder uitgebreid: er
zijn inmiddels zes lagere scholen
in verschillende plaatsen opgezet.
Daarnaast ontwikkelen we een aantal
trainingen in het Tameerproject.
Christenen in Pakistan krijgen vaak
te horen dat de Bijbelse tekst niet
de echte tekst is en ze vinden het
moeilijk om daar een antwoord op
te geven. We hebben daarom een

seminar ontwikkeld dat hen helpt om
te weten dat de Bijbel wel echt en
betrouwbaar is om hen daarmee meer
zelfvertrouwen te geven.”
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RUSL AND ARIANA EN VOVA SHEKHONIN

‘WE HEBBEN ECHT DE GOEDHEID
VAN DE HEER GEZIEN’

“Wat hebben we veel om dankbaar
voor te zijn! Wat is de Heer goed voor
ons! We zijn nog altijd betrokken bij
een aantal vrouwen die bij ons hebben
gewoond. Met de meesten gaat het
goed. Zij hebben een plaatselijke
gemeente gevonden en dienen de
Heer op de plek waar ze zijn.
Een van hen is Natasha, die samen
met haar zoontje Denis bij ons heeft
gewoond. Ze kwam bij ons als nieuw
christen en wilde groeien in haar
geloof. Inmiddels woont ze alweer
een paar jaar in het noorden van
Rusland. Ze heeft werk gevonden en
er komt een huisgroep samen in haar
flat. Ze heeft contacten met meerdere
gemeentes en afkickcentra.
We kregen een gift om mensen die
getroffen waren door de coronacrisis
een helpende hand te bieden. We
zijn heel dankbaar dat we in deze
tijd mensen kunnen helpen met
voedselpakketten of medicijnen.
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CORONA
Te midden van alle bezigheden
kreeg Vova het coronavirus. Hij heeft
anderhalve maand in het ziekenhuis
gelegen, waarvan zeker twee
weken volledig aan het zuurstof. De
beschadiging aan zijn longen liep op
tot 72%, maar de Heer heeft hem
erdoorheen gehaald! We hebben echt
de goedheid van de Heer gezien. Vova
is nu aan het revalideren en het gaat
naar omstandigheden goed met hem.
We zijn dankbaar voor de inzet van
artsen, maar we zijn ons ook steeds
meer bewust van de behoefte aan
Goddelijke genezing en daar blijven
we voor bidden. Bid je mee?”

Natasha met haar huisgroep

We wonen in Armavir, in de Russische Kaukasus. Een deel van
onze missie bestaat uit het Huis van Gebed en het andere deel
is het opvangen van vrouwen die op een of andere manier in een
moeilijke situatie zitten. We helpen ze om hun leven weer op de
rit te krijgen en vertellen over de liefde die Jezus voor hun heeft.

ZENDELINGEN KORT NIEUWS

NEDERL AND NYNKE BLOM
ons heen werkte op outreach. Bovenal
ben ik trots op onze studenten - dat
ze zijn uitgestapt in geloof en dat ze
dichter naar Jezus zijn gegroeid.

“Eind augustus hebben we met
vier studenten de DTS in Oekraïne
afgerond. Ik ben dankbaar dat ik
met deze bijzondere groep mensen
heb mogen optrekken. Er zijn zoveel
mooie getuigenissen hoe God door

Momenteel werk ik op de basis
van Jeugd met een Opdracht. In
november zal ik een training voor
leiderschapsontwikkeling volgen ter
voorbereiding van de volgende DTS,
volgend jaar april.”

FILIPIJNEN KINDERTEHUIS SUNSHINE CORNER
Het kindertehuis heeft voor de tweede
keer een grote voedseluitdeling
gehouden onder 600 straatkinderen
in de buurt. De oudere kinderen van
de huisouders waren er deze keer bij
betrokken en ze waren erg geraakt
door de armoede. Ze beseften dat hen
dit ook had kunnen overkomen als ze
niet in Sunshine Corner terecht waren

A ZIË

gekomen.
Vijf stafleden en acht kinderen liepen
in de afgelopen maanden corona op.
Een aantal van hen moest worden
opgenomen in een kliniek. Inmiddels
is de periode van coronabesmettingen
achter de rug en konden de kinderen
deze zomer zes dagen op kamp. Dat
was een geweldige tijd voor hen.

FREEK EN MINA VAN DER SPEK

Freek en Mina zijn momenteel op
verlof in Nederland en ondertussen
proberen ze op afstand de mensen
waar mogelijk te ondersteunen. “Bid
je met ons mee dat we in oktober
weer terug kunnen gaan? Er zijn daar
nog taken die we af moeten maken.
Eén daarvan is de bouw van een kerk.
De huur voor het huidige gebouw
is opgezegd per eind dit jaar. We
moeten dus op zoek naar ruimte die

groot genoeg is voor een kerk en een
school.
We hebben veel contact met de
Bijbelschool. Er zijn vier mensen
die graag komen studeren. Dit is
bijzonder want het aantal studenten
liep erg terug. Het probleem is dat
het financieel niet goed gaat met de
school. Bid je met ons mee dat God
toch een mogelijkheid schept om
meer studenten toe te laten?”
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ITALIË JACOLINE VAN DER KR A AN

DE VERHUIZING WAS
EEN UITDAGING
Jacoline is in de afgelopen maanden druk geweest
met de verhuizing van de TV-studio. Omdat de
nieuwe ruimte veel kleiner is, moest er veel
materiaal weggedaan worden. Ondertussen
gebeuren er nog steeds veel bijzondere dingen.
Jacoline vertelt: “Zomaar wat reacties die we
krijgen op onze uitzendingen: een jonge vrouw die
onze video’s heeft ontdekt en vraagt om een Nieuw
Testament; een man die God heeft leren kennen,
vraagt om hulp om van de heroïne af te komen; een
blinde vrouw die blij is met onze uitzendingen. God
zoekt de mensen op waar ze zijn en gebruikt onze
video’s daarvoor.”
Ondertussen krijgt Jacoline steeds meer contact
met kinderen en tieners in haar eigen omgeving.
Wil je bidden voor deze contacten?

AFSCHEID

JOYCE WEIJS
Per 1 september heeft Joyce Weijs, na zeven
jaar, haar taak als bestuurslid neergelegd. Als
VPE-Zending danken we haar hartelijk voor haar
inzet. Naast haar taak als bestuurslid heeft zij de
coördinatie van de contacten met de zendelingen,
de reizen naar locaties en de taak communicatie op
een deskundige en liefdevolle wijze uitgevoerd.
Wij wensen Joyce en haar gezin Gods zegen toe en
succes in haar verdere werkzaamheden.
Namens alle medewerkers en betrokkenen van
VPE-Zending: dank je wel Joyce voor al je inzet!
Leonard Elkerbout, voorzitter
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