Nieuwsbrief december 2017
Geachte vrienden,

'Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn
goedertierenheid is in der eeuwigheid' (Ps. 107:1).
We krijgen veel antwoord op het gebed, waar we
de Heere voor willen danken en prijzen. Het werk
gaat voort en daarom ook de noodzaak voor gebed,
maar we willen ook een moment stilstaan bij Zijn
goedheid en trouw.
Publicaties
Looft de Heere: alle boeken die we in de vorige
nieuwsbrief noemden zijn verstuurd en hebben
hun bestemming bereikt (behalve Syrië) en wij
ontvingen hier in Nazareth Bunyans Heilige Oorlog
(foto hieronder) en vijf nieuwe cursussen. En deze
boeken zijn ook in Egypte, Jordanië en Libanon
aangekomen. We zijn nu met twee andere
cursussen bezig en zes andere willen we in 2018
herdrukken.

De Heilige Oorlog van Bunyan

Libanon
Looft de Heere: het nieuwe programma om te
onderwijzen in het christen-zijn blijkt erg gewild te
zijn en wordt in veel evangelische kerken gebruikt.
Het omvat cursussen over hoe je de Bijbel moet
bestuderen, hoe je anderen het Evangelie kan
brengen en anderen daarin kan begeleiden.
Bid dat de Heere dit wil gebruiken om een sterke
geestelijke groei in de kerken in Libanon te geven.
Egypte
Looft de Heere: het drukken van de boeken in
Egypte zorgt dat het drukken en verspreiden
efficiënter is. Dat betekent ook dat de opslagruimte
overvol raakt en dat br. Hani meer ruimte nodig
heeft omdat we binnenkort nog meer gaan
drukken. Graag uw gebed hiervoor.
Jordanië
Looft de Heere: in november was ik in Amman en
de Heere zegent het vele werk dat daar wordt
gedaan. Men besteedt veel tijd aan persoonlijke
bezoeken aan vluchtelingen en de lokale
christenen.
Velen komen tot geloof, ook vanuit het 'andere
geloof', en de kerkzaal is vaak gevuld met meer dan
100 man waarbij velen moeten staan. Het is
hoognodig dat men een grotere ruimte kan huren.
Bid dat men zo'n ruimte vindt en dat de Heere in de
huur voorziet. Bid ook om officiële registratie van
de gemeente, wat het publiceren van boeken en

Emmaus app

Smartphone en tablet app
Looft de Heere: de app is in de lucht en
beschikbaar in diverse talen, waarvan de
belangrijkste het Arabisch is. Er zijn 36 Bijbelstudies
op beschikbaar. We hebben dit nieuws via veel
facebook-groepen verspreid.
Bid dat velen de app zullen gebruiken, met name
vluchtelingen. Adres: https://emmaus-app.com/ar/
Bijeenkomst in A.

het ontvangen van giften zal vergemakkelijken.
In april willen we in Jordanië een regionale
conferentie voor Emmaus-leiders houden om het
huidige en toekomstige beleid te bespreken. Bid
voor de voorbereidingen hiervoor.

Emmaus boekentafel

Zuid-Sudan
Looft de Heere: de luchthaven is open gegaan en
de boeken zijn aangekomen. Een Amerikaanse
broeder doet nu daar het werk, maar bid dat een
Sudanese gelovige hierbij betrokken kan worden.
Nazareth
Looft de Heere: hoewel we het kinderkamp in de
zomer moesten afzeggen, kunnen we met Kerst
(eind december) toch zonder problemen een
kinderkamp gaan houden. Bid voor de
voorbereidingen waar we mee bezig zijn.

hebben ontvangen. We zijn nu bezig met de
eigendomsregistratie. En voor de veiligheid wordt
het geld op een speciale rekening bewaard onder
ons beheer, totdat de registratie is afgerond. We
hebben echter al de sleutel en we hebben al wat
boeken daar opgeslagen. De twee verdiepingen
zijn leeg, dus we moeten er nog veel aan doen om
het 'bewoonbaar' te maken. We hebben veel
ideeën hoe dit pand te gaan gebruiken, als kantoor,
conferentieruimte, boekwinkel/bibliotheek, media
studio, kinder- en jeugdwerk en als opslag.
Komende bestuursvergadering gaan we dat
bespreken. Bid dat de Heere ons leidt in deze
beslissingen en voorziet in wat we nodig hebben.
Toekomst van de ministry in Nazareth
Looft de Heere: ten slotte hebben we nieuws over
de rechtszaak met betrekking tot de vergoeding
voor het land dat we in het verleden hebben
gekocht. Op 19 november hebben we - buiten de
rechtszaal - een overeenkomst kunnen sluiten met
de hulp van een officiële mediator die hiervoor
door de rechter is aangewezen. De vergoeding
bedraagt 30% van wat we hebben gevraagd en we
zullen dat de komende maanden ontvangen. De
rest zal later worden betaald op basis van
rechterlijke uitspraken. Deze eerste betalingen
helpen op z'n minst om de renovatie van het
gebouw te starten.
Komende tijd zal ik tijdens diverse reizen spreken
over ons werk, namelijk in Australië (januari) en in
Engeland, Wales en Noord-Ierland (eind februari,
samen met broeder Ibr.). We zijn ook bezig een reis
te plannen met broeder Ibr. om Oost-Canada en
Midden/West-Amerika
te
bezoeken
in
september/oktober 2018.
Graag wens ik u Christus' rijke zegen toe, met Kerst
en voor het komende jaar.
Mocht u een gift willen geven, dan zouden we het
op prijs stellen als u daarbij één van de volgende
doelen zou willen aangeven: drukwerk/publicaties,
renovatie gebouw Nazareth; huur kerkzaal
gemeente
Jordanië;
opslagruimte
Egypte;
levensonderhoud G&R; algemeen.
Hartelijk dank!

Het nieuwe gebouw

Looft de Heere: De Heere heeft onze gebeden van
maanden en jaren verhoord en we hebben de koop
afgerond die we in de vorige nieuwsbrief hebben
genoemd. We hebben twee verdiepingen gekocht
(700 m2) van de giften die we de afgelopen tien jaar
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