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AMBULANTE HULPVERLENING EN COUNSELING
IN
NEDERLAND, AFRIKA EN INDIA

“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonika waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid,
onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden,.. (Hand. 17:11,12a)
Uit een verslag van onze Burundi directeur Mathias van mei 2018
Nadat onze broeder en Internationaal Adullam directeur eerder dit jaar de Ugandese en Kenyaanse studenten had
bezocht en bemoedigd ontvingen wij hier in Burundi op de 14h Mei 2018 onze broeder op het vliegveld van Bujumbura
Burundi. Het verkrijgen van een visum verliep moeizaam. Normaal werd het visa op vertoon van een uitnodigingsbrief
van de Politie hospitaal directeur Michel bij aankomst op het vliegveld van Bujumbura verstrekt.
Maar dit keer was er en andere immigratie officier die geen visa af kon geven.
Via de Minister van veiligheid werd onze broeder Beekhuizen op de dag van zijn
vertrek naar de Ambassade in Den Haag verwezen, waar vervolgens een visa
verstrekt zou worden. De ambassadrice was echter niet op de hoogte gebracht van
zijn bezoek, er lag dus geen visa klaar. Tijdens het interview begreep ze echter wat
broeder Beekhuizen in Burundi deed en gaf ze alsnog de visa. Door dit misverstand
ontstond er echter wel een opbouwende Whatsapp correspondentie met haar en haar
familie in Bujumbura, waar we later veel aan zouden hebben. Ook mocht onze broeder
spreken op een bijeenkomst in Den Haag waar hij de herstelwerkzaamheden van
Nehemia met vele Burundezen, hoogwaardigheidsbekleders en ambassade
personeel mocht delen op deze 56 jarige Burundese onafhankelijkheidsviering.
COUNSELING SEMINARS VOOR DE HUIS-GEMEENTELEDEN IN KANYOSHA BUJUMBURA
Op zondag 15 mei werd het onderwerp de eenheid van het Lichaam van Christus behandeld. Aan de hand van het
functioneren van het fysieke lichaam met de vele leden, kon uitgelegd worden hoe het geestelijk Lichaam van Christus
als Huis van God en Tempel van de Heilige Geest functioneert. Hierbij werd duidelijk dat de leden hun volle aandacht
op het Hoofd van het Lichaam moeten blijven vestigen en niet op elkaar, wat verkeerde verwachtingen en spanningen
kan veroorzaken. Ieder lid van het Lichaam heeft verschillende functies en taken, die echter aangestuurd worden door
het Hoofd, de Heere Jezus Christus. Teksten uit Ef. 1:22,23 en Daniel 7:13-15 maakten duidelijk wie dat Hoofd is.
De volgende dag was dinsdag waarop we het lijden van Job
overdachten. Hij was door de Heere God rechtvaardig
verklaard tegenover Satan, maar tijdens het lijden werd Job
eraan herinnerd dat hij uit genade moest blijven leven en niet
op eigen gerechtigheid of goed werken zijn behoudenis moest
bouwen.
Wij allen zijn als gelovige christenen behouden door genade
en niet door werken. Dat besefte Job opnieuw toen de Heere
God hem daarop wees, wat Job volmondig erkende, waarna
hij voor zijn vrienden mocht bidden en hijzelf volledig in zijn
aardse welvaart hersteld werd (Job 1:8; 42:1-6).
Op de 3e dag werd het onderwerp “discipelschap” behandeld. Het kerkgebouw waarin gelovigen zich verzamelen is
niet het Huis van God of een Tempel, maar de levende stenen waarover Petrus schreef. Deze “levende stenen” getuigen
van Hem Die hen in het Huis voegde en tot een Tempel vormde tegenover mensen die naar dat getuigenis willen
luisteren. Zo kunnen gelovigen discipelen maken, navolgers van Christus, Die als hun grote Voorbeeld de nieuwe
gelovigen door de wedergeboorte en verzegeling met de Heilige Geest Die in hen gaat wonen als levende stenen
invoegt in Gods Huis, Zijn Tempel, de Gemeente van de levende God.
Het onderwerp sprak de luisteraars en counseling studenten bijzonder aan, wat bleek door de vele vragen die vanuit de
Bijbel beantwoorden konden worden. Gedurende de lessen wilden de gelovigen vooral weten hoe je op een Bijbels
verantwoorde manier discipelen kon maken, die door de wedergeboorte en geloof ingevoegd konden worden in
plaatselijke gemeenten. Sinds een aantal jaren gebeurt dit dan ook regelmatig.
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COUNSELING SEMINARS IN DE ONTSTANE HUIS GEMEENTEN IN KIMENYI EN RUTAMBWE
In de Kimenyi en Rutambwe provincies zijn de dorpen en de drie ontstane huisgemeenten moeilijk te bereiken vanwege
de smalle bergpaden en rotsachtige kleine toegangswegen. Tussen de mensen in deze dorpen wonen in kleine hutten
ook de Pygmeeën, waarvan sommigen zich bij de huisgemeenten hebben aangesloten. Deze gelovigen zijn zeer arm
en leven in erbarmelijke omstandigheden. Kinderen sterven vanwege voedsel tekort en slechte leefomstandigheden in
de kleine hutten van riet, boomstammen en bladeren. Maar de grootste nood is dat veel bewoners lange tijd verstoken
waren van de reddende Boodschap van het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Sommigen hadden nog nooit een
zendeling, laat staan een blank gezien. Voor een korte tijd moesten helaas de drie huisgemeenten door de overheid
gesloten worden totdat aan de nieuwe bouwvoorschriften voldaan zou worden, wat inmiddels is gebeurd.
De counseling seminars die aan hen worden gegeven leiden vaak tot ontdekking van zonden en de gelovigen worden
bevrijd van boze geesten en leren tegelijk deze, door het Bijbels onderwijs dat onze Burundese directeur aan hen geeft,
ook te onderscheiden. De spaarzaam aanwezige voorgangers van kleine berggemeenten ervaren de cursussen als
verrijkend en getuigden hoezeer de Bijbellessen hen hadden geholpen hun gemeenteleden beter te dienen. Ook
huwelijken en gezinsstructuren veranderen positief. Voortdurend werd erop aangedrongen dat er meer vervolglessen
zouden worden gegeven. We bidden dat Mathias daarbij hulp van afgestudeerde counseling studenten krijgt en een
gebruikte jeep ter beschikking krijgt om de huisgemeente regelmatiger te kunnen bezoeken. Bij elk bezoek neemt
Mathias op de vier uur durende terugweg naar Bujumbura ook de oogst van het gehuurde stuk land mee. Zijn echtgenote
Maria verkoopt deze oogst dan weer in haar pas geopende winkeltje in Bujumbura.
COUNSELING SEMINARS VOOR POLITIE EN LEGEROFFICIEREN
Op de vierde dag hielden we seminars in het legerkamp MUHA, waar
commando-eenheden van het leger worden getraind. Ook officieren van de
politie-eenheden waren uitgenodigd, waar velen het christelijk geloof
beleden, maar veel vragen hadden hoe dat in de alledaagse praktijk
functioneert in het leger, het politiehospitaal, in het veld, het buitenland, het
gezin en de dorpen waar ze wonen. Vooral de cursus over Bijbels
leiderschap en training werden met grote aandacht gevolgd, lessen die ook
vaak gecombineerd worden met disaster- en conflictmanagement.
De mensen zagen in dat echte autoriteit en leiderschap gefundeerd moet worden op een nederige en van Gods leiding
afhankelijke houding en gezindheid (Mat. 8:5-13; Numeri 14:38; 2 Tim. 2:22-26).
De kenmerken van vruchtbaar Bijbels leiderschap
1. Bewogenheid voor mensen in een lagere en afhankelijke positie, gelovend in Jezus’ liefde en kracht (Mat.8:6).
2. Een dagelijks gebedsleven en een zich willen laten leiden door Gods Geest en Woord (John 14:16-18; 26; 16:8-15).
3. Geloof in God en Zijn beloften (James 1:5-8; 5:14,15)
4. Het hebben van een natuurlijke autoriteit zonder dwangmatigheid (1 Pet. 5:1-4)
Lukas 3:14
1.
2.
3.
4.
5.

Dien God en mensen niet vanwege je salaris,
Gebruik je autoriteit niet op een verkeerde manier om jezelf te verrijken
Beschuldig een person niet zonder oorzaak
Wees betrouwbaar en aanvaard geen smeer- of zwijggeld.
Wees tevreden met wat God je heeft gegeven.

Meer dan 40 politie en legerofficieren volgden de counseling lessen. De leiders verzochten ons de
lessen voort te zetten en aan te vullen. We hebben de beschikking over honderden lessen die
zowel in de maatschappij als in de kerken met vrucht gebruikt kunnen worden.
De directeur Michel van het Politiehospitaal, die deze programma’s voor het leger en de politie
coördineert getuigde dat de lessen een zeer positieve impact hebben op de officieren en
studenten, wat inmiddels ook bekend was bij de ambassadrice in Den Haag, die tijdens haar
speech de aanwezigen tijdens het lustrum gelegenheid gaf om voor haar land te bidden
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COUNSELING SEMINARS IN DE MUSASA EN BWAGIRIZA VLUCHTELINGEN KAMPEN
We bezochten opnieuw de Musasa en Bwagiriza Congolese
vluchtelingenkampen met duizenden vluchtelingen. In de ene 7000
mensen en de andere 10.000, vol met slachtoffers van de binnenlandse
oorlog die in erbarmelijke omstandigheden leven. Mensen verloren
familieleden, huizen, akkers hun inkomen door handel te drijven en in de
kampen ontvangen ze vaak maar voor twee weken voedsel. De counseling
lessen, geven nieuwe hoop en innerlijke zekerheid van vergeving en
eeuwig leven in een nieuwe hemel en aarde, waar gerechtigheid zal
heersen. Sommige vluchtelingen in het Bwagiriza vluchtelingenkamp leven
al meer dan 12 jaar in een uitzichtloze situatie. Velen van hen hebben geen
hoop meer vanwege de slechte situatie waarin ze nu leven.
ADULLAM BURUNDI VEESTAPEL PROJECTEN
De “veestapel” van Mathias, variërend van konijnen, kippen, hamsters, geiten
en biggen, groeit gestaag. Ook dit winstgevend project moest uiteraard
worden bezocht. Naast de landbouwprojecten in de bergen en in de
buitenwijken van Bujumbura, waar de gehuurde stukken land voor het vee
liggen, hebben Mathias en Maria nog 21 weeskinderen te verzorgen. Voedsel
en kleding, schoenen, medicijnen en lesboeken moeten er komen, naast elke
dag een lunch en schoolgelden die betaald moeten worden. Ook moet er
regelmatig tijdens de ritten door de stad dure brandstof voor de brommer
getankt worden. Vandaar dat de brommer alleen gebruikt wordt voor
huisbezoeken en boodschappen binnen Bujumbura. Speciale aandacht wordt aan de zieken gegeven, evenals de HIV
besmette moeder van Mathias. Zij en haar twee kleindochters en de zus van Mathias, die nog studeren, worden door
Mathias en Maria onderhouden, evenals de betaling van de huur van het huis waar ze wonen. Ik mocht Mathias
bemoedigen om ondanks ziekte en tegenslagen toch door te gaan. God is getrouw, Hij zal Zijn werk voleindigen (Fil.1:6)!

SEMINARS EN GRADUATIONS IN UGANDA EN KENYA
Vanwege de opname van Margreet in het hospitaal werden al mijn reizen naar Afrika afgezegd. Maar gelukkig
konden onze drie ingewerkte Afrikaanse medewerkers de lessen overnemen. Ongeveer 385 mensen konden
met het Evangelie worden bereikt en aan 41 studenten kon een counseling diploma worden uitgereikt. De
lessen gingen o.a. over gebed, christelijke verantwoordelijkheden, belijdenis en vergeving, hoe het Evangelie
te verkondigen, conflict hantering en Bijbelse eenheid.
DANKZEGGING EN WAARDERING
-

We danken de Heere voor Zijn bescherming en leiding, financiële hulp en het herstel van Margreet Beekhuizen
We danken voor de hulp van de Burundese ambassadeur voor de vriendelijke en snelle verstrekking van het VISA.
We danken voor de heropening van de drie door de overheid gesloten huisgemeenten

P.S.: Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u lezen op: https://www.adullam.nl/privacybeleid/. Mocht u daarnaast geen
behoefte hebben om de nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u dat eenvoudig aangeven middels ons contactformulier
op: https://www.adullam.nl/contact/ (Onderwerp: Afmelden van nieuwsbrief).

Namens het bestuur van de Stichting Adullam voor Ambulante Hulp in binnen- en Buitenland:
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Marcel van Keeken - Penningmeester
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Cornelis Beekhuizen – International Directeur & Veldwerker
Dirk van den Brink – Veldwerker & Project Coördinator
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Websites: www.aduliam.nl & www.radioadullam.nl
ABNAMRO IBAN Bank account Nr. NL59 ABNA 0573046980 Kamer van Koophandel Veluwe & Twente, Nr. S-41180004
De Stichting Adullam heeft een ANBI-Status
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