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AMBULANTE HULPVERLENING EN PASTORALE COUNSELING
IN AFRIKA, INDIA, ANTILLEN, PHILIPPINES

“Op uw muren heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de
Heere doet denken”… “Predikt het Woord” (Jes. 62:6; 2 Tim. 4:2).
Burundi, een land vol onrust, politieke spanning, armoede en malaria slachtoffers
In onze vorige nieuwsbrief schreef ik over mijn door ziekte onverwacht langere verblijf
in het zeer onrustige Burundi. Ondanks mijn aanvankelijke onwilligheid, wist ik mij vanuit
o.a. bovenstaande tekstgedeelten geroepen om toch weer te vertrekken, mede omdat
ik wist dat ik door vele gebeden was en ben omringd.
Intussen vonden tienduizenden gesponsorde Nieuwtestamentische City Bijbels in de
Engelse, Franse, Swahili en Luganda taal hun weg naar de huizen van studenten en
seminar bezoekers. Daar bracht het Licht van het Evangelie Gods vrede in het hart en
herstel van gespannen en zelfs verbroken relaties.

Uit een recent verslag uit Burundi
Onze Burundese Adullam coördinator Mathias memoriseerde hoe blij hij en zijn Burundese Adullam
teamleden waren toen ze mij opnieuw op het vliegveld mochten verwelkomen. Uit zijn brief neem ik enkele gedeelten over. "On Friday, September 23, 2017, our International Adullam Director arrived at Bujumbura International Airport. Our Burundi Counselling team welcomed him, along with the police hospital
director, Dr. Michel Nsabiyumva, responsible for the health of the Burundese National Police. The visa
was willingly provided by the head of the airport, partly because the security service officer appreciates
the Burundese Adullam counselling work."
Ook de directeur van het Politiehospitaal waar mathias les geeft schreef mij in een WhatsApp bericht:
"Ongeveer 25 politie officieren bezochten het seminar over "healing traumas" en hoe om te gaan met
"confession and forgiveness." Na deze seminars gaf een Moslim agente haar leven aan de Heere Jezus!
(Tijdens mijn vorige bezoek bekeerde een andere Moslim agente zich).

Het ontstaan van nieuwe (huis)gemeenten
Na het bestuderen van de counselling lessen over het Bijbels functioneren van
((huis)gemeenten, was het een verassing dat deze studenten unaniem hun eigen
oudsten en diakenen hadden erkend en officieel aangewezen tijdens een van de
seminars die ik in Bujumbura mocht houden. Dit gebeurde in overeenstemming met
wat er in Handelingen 14:23 staat beschreven.
Zelfs in de bergdorpen worden er, na het bestuderen van de “Church plant” lessen
die volgen na de counseling cursus, kleine huisgemeenten gestart. De studenten
brachten, net als in India gebeurde, de lessen in praktijk. Dat betekende wel dat de
meeste studenten hun charismatische gemeenten verlieten, wegens het daar gepredikte z.g. “Prosperity Gospel” en occulte vermenging.

Training in Discipleship
Paulus en Barnabas trainden jonge volgelingen in het discipel zijn van de Heere Jezus. Ook
wij gaven lessen en trainingen in “discipleship” en gehoorzaamheid. Het waren dezelfde lessen die wij doorgaven in Zuid India. Ik was verheugd om te zien dat onze Afrikaanse studenten
op hun eigen manier de Bijbellessen in praktijk brachten en aan hun landgenoten doorgaven.
We zijn dankbaar de Heilige Geest aan het werk te zien in deze jonge gegradueerde counseling studenten. Het is verheugend te horen dat veel studenten vanwege hun diploma ook een
baan vinden bij Christelijke organisaties, scholen en zelfs overheids betrekkingen.

.Counselling seminars in de bergen van Kimenyi en Rutambwe
Opnieuw maakten we de soms gevaarlijke reis van vier uur naar de Kimenyi. Daar wachtten ongeveer 220 gelovigen op ons. Velen hadden uren gelopen of gefietst om het seminar
te bezoeken. De onderwerpen gingen o.a. over de betekenis van het Evangelie van Gods
genade, de terugkomst van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk in het duizend jarig vrederijk.
Na de ochtenddienst verlieten we de samenkomst om naar het berggebied van Rutambwe, waar we verwelkomt werden met muziek en dans. In dat dorp hadden de gelovigen reeds het fundament gelegd voor een nieuwe huisgemeente. Op dat fundament gaven we de les over “churcplanting” en gehoorzaam en toegewijd discipelschap. Dat laatste
onderwerp bleek erg belangrijk omdat veel dorpelingen alcohol en drugsverslaafd bleken.
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Bezoeken aan twee Congolese vluchtelingen kampen.
We kregen toestemming om opnieuw het Musasa en het nieuwe vluchtelingenkamp Gasogwe te bezoeken, waar de kerkleiders ons hadden gevraagd om het
onderwerp te doceren over hoe om te gaan met verwerping, zonde, belijdenis en
vergeving. Er kwamen na de dienst verschillende bezoekers naar voren om openlijk
hun zonden te belijden en zich te bekeren tot de Heere Jezus. Het bleken heel belangrijke onderwerpen te zijn want de duizenden vluchtelingen hadden door de binnenlandse Congolese oorlog hadden ze alles verloren wat hun dierbaar was, familieleden, vrienden, huizen, akkers en werkgelegenheid
In het Gasogwe vluchtelingen kamp leven tienduizend vluchtelingen die van de UN en andere niet overheid gebonden organisaties
(NGO’s) slechts voor twee weken voedsel ontvangen. Ook hier kwamen mensen naar voren voor gebed en om hun heil te zoeken
bij hun Verlosser, Jezus Christus. De prediking was erop gericht om deze slachtoffers van geweld uit de Bijbel te bemoedigen met
de beloften van de Heere Jezus als Goede Herder, Die Zijn leven gaf voor Zijn vermoeide schapen. De kampcommandant en zes
andere bewakers hadden zich ook voor de cursus opgegeven, zoals dat ook gebeurd was in het Musasa kamp.

Introductie van nieuwe seminars in het Burundese leger
Na jaren gebed en gesprekken met officieren en met de toestemming van de President die we ooit bezochten en de counselling boeken overhandigden, kregen we toestemming van de legerarts en counselor
deccounselhg cursus ook daar te doceren.
Samen met onze coördinator Mathias en de directeur van het politiehospitaal ontvingen een 50 legerofficieren en enkele lagere rangen de eerste introductie counselling lessen. Het was opvallend dat de
meeste vragen door vrouwelijke militairen werden gesteld. Deze vragen mochten, onder leiding van Gods
Geest, de vraagstellers zelf vanuit de aangereikte teksten beantwoorden.

Een nieuw Adullam counselling kantoor en onderwijs centrum geopend
Tot onze verrassing gebruikte de Heere Jezus een katholieke priester om het door Mathias
en Maria gebouwde huis van een bevriende investeerder te kopen. Deze priester kreeg
de beschikking over een groot geldbedrag, maar kon dat niet voor hem of zijn familie gebruiken. Via de schoonzus van Mathias, een katholieke non, hoorde de priester dat het
huis in de verkoop was gekomen. Hij kocht het om het vervolgens voor twee jaar gratis ter
beschikking te stellen als training centrum en Adullam kantoor. Mathias mocht het nu voor
twee jaar gratis beheren en zo kon het kantoor uit het arme Kanyosha naar een buitenwijk
verplaatst worden.Een groot wonder!
Ik verwonderde mij over de groeiende veestapel van Mathias. De biggen kregen tientallen
kleintjes. Ook worden er nu door studenten handgemaakte stenen voor de verkoop gemaakt. We bezochten ook een naai atelier, waarop een gehandicapte studente en enkele weduwen op de geschonken naaimachines
graduatiekleding en schooluniformen maakten.

Nieuwe seminars in Uganda en Kenya
Onze Keniaanse Adullam directeur, Robert Simiyu Kakai, had een gedetailleerd
overzicht gemaakt van de vele bezoeken die we samen aan Kenia en Uganda en
Burundi hadden gebracht. Hij becijferde hoeveel studenten de afgelopen veertien
jaar de cursus hadden gevolgd. Samen met Gilbert, onze Ugandese Adullam vertegenwoordiger, konden we de volgende onderwerpen doceren. Het waren onderwerpen over de verantwoordelijke van de kerk en de individuele christen, en hoe
de veelkleurige wijsheid van God te verkondigen.
In een zondagse eredienst mocht ik over het onderwerp “Onderscheiding van geesten” prediken. En
in de plaats Luuka in het Busia Uganda district over “Leiderschap in een locale Christelijke gemeente.”
Een ander belangrijk onderwerp was hoe om te gaan met conflicten (Biblical Conflict Treatment). Het
volgende thema gaven we in het Sibona district en in Masafu waar we konden spreken over hoe
valse leer en boze geesten te onderschiden (Recognition of false doctrine and evil spirits).
In de plaats Buyunda mochten we het onderwerp hoe om te gaan met belijdenis en vergeving (Confession and Forgiveness). Sommige studenten ontvingen reeds tijdens een vorig bezoek hun diploma’s, maar wilden verder studeren op het onderwerp “Churchplanting.”
Na een dag rust, reisden we naar het Funyula district en bezochten de plaatsen Budokomi, Siaya,
Buhembe, Nang'oma, Funyula, Nambobodo en Uganga. De onderwerpen varieerden van “Bidden
naar Gods Wil”, “Omgaan met verwerping”, “De Christelijke Gemeente als Pilaar der Waarheid”, het
belang van belijdenis en vergeving, Christeljke gemeenschap in de Gemeente (Praying for God's
will, Dealing with rejection, The Church as a Pillar of Truth, The Importance of Confession and
Forgiveness and The Church, and Christian Communion). Zo’n 430 Uganda en Keniaanse mensen bezochten de Bijbelseminars die we in diverse plaatsen hielden. Soms reden we over nauwelijks begaanbare en gevaarlijke wegen. Sommige wegen waren door de hoge waterstand van een meer ondergelopen en moesten we een omweg maken en diverse hindernissen nemen.
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Vanwege het mismanagement van een Ugandese medewerker moesten vorig jaar en begin dit jaar tot tweemaal toe geplande seminars
en graduaties afgezegd worden. Hierdoor konden 447 studenten in Tororo, Sibona, Towhee, Busiro, Bulundila, Taban, Lutolo,
Hasebere, Nyakalado, Sichehe, Muramba Busia in Uganda hun lessen niet afmaken en dus wachtten zij op een nieuwe kans. Deze
periode was erg moeilijk voor ons en daarom waren we dankbaar voor de vele gebeden die tot de troon der genade waren en worden
opgezonden. Hierdoor konden door Gods genade de tientallen seminars in goede gezondheid en vernieuwde kracht toch doorgaan.
Maar het meest dankbaar waren we toen we als team Gods genade zagen
in de berouwvolle bekentenis van de medewerker die verkeerd met de financiën was omgegaan, waardoor honderden studenten gedupeerd werden.
Hierdoor konden we nieuwe plannen voor het einde van dit jaar maken, zodat
de gedupeerde studenten toch hun cursus kunnen afsluiten en officieel hun
diploma in ontvangst konden nemen.
We kregen zelfs nieuwe vrienden in twee broeders, die graag ook in hun
Evangelische gemeente en Bijbelschool de cursus geïntroduceerd zagen.
De zoon van deze voorganger was onze chauffeur. Vader en zoon brachten
ons naar de Internationale luchthaven van Kisumu.
De reis erheen was spannend, want rebellen hadden aangekondigd dat ze elke auto met geweld
zouden tegenhouden wanneer zou blijken dat ze niet kozen voor de huidige President. Zo blij als
we waren met de verzoening tussen de broeders, zo gespannen was de situatie op de weg naar
het vliegveld! En inderdaad werden we tegengehouden door met grote stenen gewapende rebellen
en voorstanders van de oppositiepartij. Maar na veel gebed en onderhandelen lieten de jonge mensen ons toch naar het zwaarbewaakte vliegveld verder reizen. Het was opnieuw een indrukwekkende reis, in Burundi dat door de Nederlandse Overheid was aangemerkt als gevaarlijk en
in Kenia tijdens de gewelddaden tijdens de presidentverkiezingen.

Gespaard voor beroving en een hernieuwde start in Rwanda
We danken de Heere Jezus dat Hij ons bewaarde voor beroving in Burundi, waar andere reizigers reeds het slachtoffer van
werden. Maar ook bewaarde de Heere ons voor het geweld van politieke opstandelingen in Kenia op de toevoerweg naar het
Internationale vliegveld van Kisumu, vanwaar ik via Kigali in Rwanda naar Nairobi en tenslotte naar Amsterdam zou vliegen.
We waren verheugd dat we in Rwanda, na erkenning van mismanagement van onze coördinator en mijn voormalige Bijbelschool
student in het Reformed Theological College in Kampala, een nieuwe start konden maken. Enkele nieuwe Adullam medewerkers
bezochten hem en stelden vast dat de onderbroken seminars nu ook in Rwanda voortgezet konden worden.
Laten we doorgaan met bidden voor de meer dan 23 weeskinderen die Mathias en Maria in
Bujumbura dagelijks van voedsel en kleding voorzien zodat zij zonder honger en in nette schooluniformen, schoenen en schoolmateriaal, zoals tassen, schriften en schrijfgerei naar school
kunnen gaan. Blijf ook bidden voor de zieke moeder van Mathias, die door haar zoon dagelijks
van medicijnen wordt voorzien. Zij verzorgt zelf ook enkele wezen en heeft haar twee kleinkinderen in haar huis, waarvoor Mathias ook het schoolgeld en de kleding voor betaald.
In Uganda en Kenya is er ook school- en weeshuis project, een farm, een landbouw en een appartement project, die moeten zorgen
voor een extra inkomen, zodat de Adullam werkers in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, zodat dat dit ten koste
gaat aan hun evangelisatiewerk.

Projecten in Karnataka en Tamil Nadu in Zuid India
Laten we ook blijven bidden voor de zelfhelp (Micro finance) projecten die jonge ondernemers,
afgestudeerde studenten van de Adullam Bijbelschool in Karnataka, hebben opgestart. Ook de
wezen in het Bethel-Adullam gebouw en de bijbehorende Christelijke lagere en hogere school
met meer dan vijfhonderd studenten in Hunsur hebben ons gebed en praktische steun nodig
Voortdurend gebed is ook nodig voor de zwaar getroffen gelovigen
in Tamil Nadu, die door hevige regenval en orkanen hun huizen
verloren en een vergaderlokaal moest worden vernieuwd. Dit alles

vraagt wijsheid in onze reacties, mededogen en support.
Alstublieft, bid met ons mee!
We danken u voor uw gebed en hulp en wensen u namens het hele Adullam team een gezegende Decembermaand toe!
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