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Geachte vrienden,
De afgelopen drie maanden waren zeer
bemoedigend, als we zien hoe God de Emmaus
cursussen gebruikt om mensen tot geloof te
brengen of te doen toenemen in het geloof. De
vijand slaapt natuurlijk niet en hij probeert het
werk te hinderen waar hij kan.
We loven de Heere voor de bemoedigende
conferentie met de Arabische regiomanagers, die
vorige maand in Jordanië is gehouden. De
regiomanagers uit Egypte, Libanon, Jordanië en
Israël/Palestina en de internationale manager Jim
Fleming waren aanwezig. Het doel was om elkaar
op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in
ieders werkveld, om de procedures en nieuwe
ontwikkelingen binnen Emmaus met elkaar door te
spreken en om problemen en de onderlinge
communicatie te bespreken. Graag willen we wat
van dit nieuws met u delen.
Egypte
In de grote steden zijn de kindercursussen erg
gewild en soms heeft dit ertoe geleid dat ook de
ouders aan de studie gingen. Er zijn
opleidingsgroepen waarin per gemeente twee
mensen deelnemen om opgeleid te worden om de
cursussen te corrigeren en te distribueren. In Caïro
is er dringend behoefte aan een nieuwe
opslagruimte,
met
daarbij
kantooren
boekwinkelruimte. In Opper Egypte hebben de
cursussen veel impact op jongeren; sommige
studenten zijn docent op een school en nemen de
cursussen mee naar school. Overal waar de
cursussen worden gebruikt, wil men ook nieuwe
gemeenten stichten en de cursussen ook onder
gevangenen verspreiden.
Libanon
Werkelijk honderden mensen bestuderen vandaag
de dag de Bijbelcursussen in Libanon. Zowel in
groepsverband als individueel, in de lokale kerken.
Er is zelfs een groep van meer dan 80 mensen!

Vluchtelingen uit Syrië en Irak, van beide soorten
godsdiensten, worden bereikt. Een ex-moslim uit
Irak is onderwijzer in een klas met moslims, drie
van hen zijn tot geloof gekomen en de rest is
bijzonder geïnteresseerd. Prijs de Heere!
Jordanië
Tijdens de conferentie zijn vijf gelovigen gedoopt,
twee van de 'andere' godsdienst. Tevens was er
diploma-uitreiking aan 60 studenten die 12
cursussen hebben afgerond. De meesten zijn
Irakese vluchtelingen, maar er waren ook een paar
Jordaniërs. Wat een zegen om hierbij aanwezig te
zijn!
Het team traint ook gelovigen uit omliggende
steden om de cursussen te gebruiken. Daarnaast
gaat men er ook mee naar vrouwengevangenissen
en er is een Bijbelstudiegroep op kantoor van een
van de broeders gestart.
De broeders in Jordanië zijn nog steeds wanhopig
op zoek naar een groter gebouw voor hun
samenkomsten om de groeiende menigte te
herbergen. Bid hiervoor en voor de veiligheid en
geestelijke groei van de vele nieuwe gelovigen in
alle gebieden.
Zoals gezegd, de vijand is hard bezig en veroorzaakt
problemen met de nieuwe app die we hebben
ontwikkeld. Vanwege nieuwe wetgeving op het
gebied van privacy kunnen we niet langer de
contactgegevens zien van onze studenten op de
website en de app. We kunnen alleen hun naam
zien en hoeveel boeken ze hebben bestudeerd.
Onze webbeheerder in Duitsland is bezig om te
zorgen dat we die contactgegevens toch legaal
kunnen zien. Gebed is noodzakelijk!
Drukwerk
In 2017 hebben we twintig titels gedrukt of
herdrukt. Het is heel veel werk voor ons in
Nazareth om de vertaling, correctie en opmaak
daarvan te doen. Het grootste gedeelte van onze
inkomsten wordt daaraan besteed. Dank de Heere
voor Revival Press in Noord-Ierland, die momenteel
zes boeken drukken en zeven andere gaan volgen.
Dat was antwoord op ons gebed!

Nazareth
Met Pasen hebben we een goed tweedaags
kinderkamp gehouden. We zijn nu bezig om het
zomerkamp te plannen. We moeten aan nieuwe,
ingewikkelde en dure wettelijke bepalingen
voldoen om een vijfdaags kamp te houden, maar
voor een tweedaags kamp hoeft dat niet. Dus dat
gaan we komende zomer proberen. Bid dat er veel
kinderen komen.
De plannen voor het nieuwe gebouw zijn klaar en
we wachten nu op de vergunning om de renovatie
te gaan starten. We kunnen dat aanvankelijk
betalen uit wat we gespaard hebben en we gaan
ermee door voor zover de Heere erin voorziet.
We nodigen u uit bij te dragen aan ons werk, om
het mogelijk te maken het drukken en verspreiden
van de cursussen verder uit te breiden. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen.

In juni reizen we naar Duitsland voor de
internationale Strategy Conference die over de
digitale ontwikkelingen m.b.t. de cursussen gaat.
Daarna gaan Ros en ik twee weken naar ZuidEngeland en Wales om in diverse gemeenten te
spreken. In het najaar hopen we naar de VS te
gaan, naar Iowa, Missouri en Illinois.
We waarderen uw gebeden en belangstelling voor
ons werk zeer. Wees met ons verblijd voor de
vrucht die de Heere op Zijn Woord geeft in het
Midden-Oosten.
In Christus verbonden,

George, Ros
en de staf in Nazareth

Persoonlijk verhaal
H. uit Jemen moest uit Saudi-Arabië naar Jordanië
vluchten toen hij tot geloof kwam. Zijn vrouw en
kinderen mochten niet mee. In Jordanië, waar hij
nu de samenkomsten bijwoont, is hij bijna om zijn
geloof gedood. Maar de Heere heeft hem
beschermd. Inmiddels zijn door middel van hem
twee andere Jemenieten tot geloof gekomen, één
van hen is vorige maand gedoopt. Bid voor hun
veiligheid en getuigenis.
Onderwerpen van gebed:
Jordanië: een groter gebouw is nodig.
Egypte: uitbreiding met nieuwe studiegroepen; een
grotere opslagplaats en kantoor.
Libanon/Jordanië: de vele vluchtelingen die de
cursussen bestuderen.
Irak/Syrië: nieuwe afdelingen van Emmaus die
gesticht moeten worden
Nazareth: de aanstaande renovatie van het nieuwe
gebouw. Het kinderkamp in de zomer en dat velen
het Evangelie in hun hart mogen horen.
App/website: een oplossing voor het probleem dat
we de contactgegevens niet meer zien.

