Saron
Maandbrief Decemer 2020
Iedere zondag houden we samenkomst in het gebouw van Stichting de Overbrugging (vh Thomaskerk)
aan de Margrietstraat 2 te Oud-Beijerland. We doen dat weten met inachtneming van de coronaregels.
Hierbij inbegrepen, dat we beperkt zijn in het aantal personen en dat degenen die aanwezig zijn, ook
geregistreerd dienen te worden, voor het geval dat er achteraf iemand toch besmet blijkt te zijn.
In deze samenkomsten nemen we tijd om onze Heer en God te loven en te prijzen d.m.v. liederen, voor
het openen van Gods Woord en voor een tijd van aanbidding.
Ook vieren wij dan (iedere week dus) de “maaltijd des Heren”, waarin wij het sterven èn de overwinning
over de dood, door de Here Jezus Christus, dus zijn opstanding, gedenken.
Dit alles onder de leiding van Zijn Heilige Geest.
De samenkomst begint om 10:00 uur, waarna we (helaas) de deur moeten sluiten. U kunt nog wel aanbellen, en wij de deur
voor u zullen openen om u alsnog van harte welkom te heten.

Uitvoerenden in de diensten deze maand :
Broeder van dienst

Spreker

Zangdienst

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

6 December
13 December
20 December
27 December

Bert Boers
Jaap de Jongh
Korstiaan (Bert)
Frans Kort

Nanne Groot
Cor Barten
Gert Blonk
Ronald Jonker

Peter Verheij
Like (Wia)
Korstiaan (Peter)
Tarita Melisse

Vrijdag

25 December

Verrassing

Rob van Asperen

Verrassing

Wilt u persoonlijke voorbede dan is dat altijd mogelijk. Vraagt u het één van de oudsten of het pastoraat.
Wanneer u dit tijdens èn in de samenkomst zelf wilt, vraagt u het dan even aan de broeder van dienst.
Vanaf woensdag 7 oktober kunt u weer elke 2 weken een studie online vinden zijn van br. Hans Huijzer.
Voor de diverse bidstonden raadpleegt u de website van de Gemeente voor adressen en data.
www.egsaron.nl
Wilt u een verzoeklied opgeven, richt u zich dan tot degene die de zangdienst op die zondag leidt (zie hierboven)
Doet u dat dan uiterlijk 10 dagen voorafgaande aan de zondag dat u het lied wilt laten zingen.

Verjaardagen en Huwelijken
HUWELIJKEN:

Geen

VERJAARDAGEN: 1e Korstiaan Hoogvliet, 12e Like LImberg, 13e Wilma Hokke,
20e Tigo Verheij, 27e Trijnie de Jongh, 28e Ronald Jonker (zending),
28e Liesbeth Verheij en de 31e Tom Monster

STUUR EEN KAARTJE, DAT DOET GOED !!!
Allen (alvast) van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor het nieuwe levens- en/of huwelijksjaar.
Contact met Evangeliegemeente Saron?
Internet: www.egsaron.nl
Emailalgemeen: info@egsaron.nl
Email pastoraat: pastoraalteam@egsaron.nl
Banknummer: NL72ABNA0588033731
(ANBI)
Kopij voor de volgende maandbrief vóór of op de laatste zondag van een hele week van deze maand: bert.boers@upcmail.nl.
Of gewoon even afgeven tijdens een samenkomst eveneens vóór of op diezelfde laatste zondag van deze maand.

OVERDENKING

Aansporen
Vanmorgen werd Tim wakker en hij voelde zich niet zo lekker. Niet iedereen is gelijk het
zonnetje, fris en fruitig als ie wakker is, en zo moeten we ook Tim de ruimte gegeven om
rustig wakker te worden en op te staan. Ondertussen probeert hij wel aan te geven dat hij
liever niet naar school wilt. Maar ‘liever niet willen’ is niet direct een reden om niet naar
school te gaan. Als het echt tijd wordt om naar school te gaan bekijk ik nog eens goed zijn
gezicht, er kijkt een bleek en wat vermoeid gezichtje naar mij terug. Ik stuur hem terug naar
bed en meld school dat hij vandaag niet komt. In de loop van de ochtend krijgt hij meer
praatjes en weet ik dat hij morgen gewoon weer naar school kan. Ik spoor hem wel aan om
zijn huiswerk te maken. Hij moet het uiteindelijk zelf doen, maar is wel geholpen met een
duwtje in zijn rug.
Hoe vreemd het ook mag klinken, ik word deze week regelmatig bepaald bij een tekst die ik als kind vaak heb
gezien. Een geestelijk duwtje in de rug kan ik het wel noemen. In de zaal van de gemeente waar ik opgroeide
hingen 2 Bijbelteksten aan de muur, elk boven een deur.
Eén daarvan was ‘Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, maar elkander aansporen naarmate gij de
dag ziet naderen’, Hebreeën 10:25. Nu ik hierbij word bepaald vraag ik me toch af, hoe kan ik deze Bijbeltekst zien
in het licht van deze tijd? Is deze tekst wel toe te passen in deze tijd?
Om te beginnen is het altijd goed om een tekst niet uit zijn verband te rukken, maar te lezen in de context. Volgens
de NBG staat het in het stuk van Hebreeën 10:19-39, leest u het voor uzelf met mij mee?
Voorafgaand daaraan vertelt de schrijver over het te kort schieten van de offerande in het Oude Testament, in die
zin dat het bloed van stieren en bokken onmogelijk onze zonden kunnen wegnemen (Hebr. 10:3). Juist door het
offer van Christus zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd (Hebr. 10:10). Vanaf vers 19 vervolgt de schrijver met
wat Gods kinderen mogen doen, vanwege dat wat er mogelijk gemaakt is door het bloed van Jezus Christus. Bij
een aantal acties geeft de schrijver de opdracht om ook juist op elkaar te letten, elkaar aan te vuren tot liefde en
goede werken, en elkander aan te sporen de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen (Hebr. 10:24, 25). Dat zijn
op zich toch mooie woorden waar een mens blij van kan worden. Maar let wel op, de schrijver gaat in alle ernst
verder over willens en wetens zondigen en de straf die erop volgt (Hebr. 10:26-31). De schrijver bemoedigt de lezer
en zegt hem de vrijmoedigheid niet prijs te geven (Hebr. 10:35, 19). Dus ‘hou vol!’. En wat heeft de lezer nodig:
volharding (Hebr. 10:36). Waarom? Omdat de schrijver weet dat Hij komt (Hebr. 10:37).
Als ik weet waar het voor is, mag ik dan ook zeggen dat het op mij van toepassing is? Ja, want Zijn offer is ook
voor mij en Hij komt ook voor mij terug. Nu is de tijd van de terugkomst dichterbij dan op het moment dat deze brief
geschreven werd.
Maar wat mij nu zo in het bijzonder trof is dat de schrijver het heeft over de eigen bijeenkomst. Het is in deze tijd zo
mooi dat we techniek hebben die het mogelijk maakt om bijeenkomsten van ik weet niet hoeveel gemeenten van
over de hele wereld terug te kijken of zelfs via life-streams te volgen en zo digitaal bij te wonen. Eerlijkheidshalve
heb ik dan eens hier een preek bekeken en dan bij een andere gemeente. Ik ben er echt wel door bemoedigd.
Maar als ik het niks vond, dan zocht ik ook zo weer een andere op. De Heer heeft mij er zeker nu bij bepaald dat ik
niet voorbij moet gaan aan mijn eigen bijeenkomst, de plek waar ik mijn medebroeders en -zusters ter plaatse mag
ontmoeten om samen met elkaar te volharden in het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood en de
gebeden (Hand. 2:42). Dit vers heb ik vroeger net zo vaak gelezen als Hebr. 10:25, het hing namelijk boven de
andere deur aan de muur in de gemeente. Hand. 2 laat ons het voorbeeld zien van de eerste gemeente, Hebr. 10
draagt ons op hierin te volharden en elkaar aan te sporen. Dit mogen we doen in liefde (Hebr. 10:24). In het Grieks
staat er voor het woord liefde ‘agape’. In onze taal gebruiken we 1 woord voor liefde, het Grieks heeft er meerdere.
Deze vorm van liefde, agape, is een liefde die zelf voor de ander kiest en de ander de keuze laat om deze liefde te
beantwoorden. De liefde waarmee Jezus ons heeft liefgehad en Zijn leven heeft afgelegd is agape liefde.
Maar vandaag de dag leven we in een maatschappij die in de greep is van een pandemie. De overheid heeft
regelgeving en adviezen over o.a. omgangsvormen opgelegd om maar grip op de situatie te kunnen houden. We
krijgen uit zoveel verschillende soorten bronnen informatie over wat mogelijk de gevolgen kunnen zijn van ons
handelen. Het is aan eenieder persoonlijk om te beslissen hoe hij of zij zich beweegt in de ruimte die we hebben.
Voor de één is dat een zeer geïsoleerd leven van alleen maar thuiswerken, boodschappen laten bezorgen, video
bellen en geen uitstapjes buiten de deur om nabij contact met een ander te vermijden om zo besmetting te
voorkomen. Een ander werkt wel buiten de deur, gaat buiten de deur boodschappen doen, spreekt zo nu en dan
met iemand af en wordt misschien alleen geconfronteerd met mensen die afstandelijker zijn en winkels die je niet
binnen willen laten zonder mondkapje. En daartussen zijn nog genoeg keuzes die gemaakt worden, waar eenieder
zijn eigen redenen voor heeft.

De schrijver van de Hebreeën brief wil ons ook vandaag de dag erop wijzen niet onze eigen bijeenkomst te
verzuimen, dáár kan ik in ieder geval niet om heen. Ik wil u aansporen (met mij) hierover na te denken in
het licht van Gods (agape) liefde. Als een soort duwtje in de rug om even na te denken over hoe vorm te
geven aan onze eigen bijeenkomsten in de tijd van nu. Hoe en op wat voor wijze we hier uiteindelijk gehoor
aan geven is aan eenieder zelf. De Here ziet Uw hart aan (1 Sam. 16:7b), welke keuze u en ik ook maken. En
welke keuze we samen met Hem ook maken hoe hier gehoor aan te geven, op afstand te zijn of dichtbij,
volhard. Volhard om samen met de Heer gehoor te geven aan liefde, goede werken en de eigen
bijeenkomst.

Annemarie Govers

Rubrieken
Zending:

West

Escola

Internacional

Brazilie Puraquequara

Ronald & Ruth Jonker – Anna en Esther
November 2020
29-11-2020

Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen
tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te
worden door elkaars geloof, van u zowel als van mij.
(Rom 1:11, NBG)

Een afgelegen dorp

Beste vrienden in Christus,
Paulus verlangde ernaar om de christenen in Rome weer te zien, niet alleen om het evangelie te verkondigen,
maar ook om wederzijds bemoedigd te worden. Zo is het ook met de zendelingen in de Amazone. Langzamerhand
gaan zij weer terug de dorpen in. Er wordt weer taal en cultuurstudie gedaan. Gods Woord wordt weer onderwezen
en het bijbelvertaalwerk gaat door. Het is echter niet alleen geven. De werkers worden bemoedigend te zien hoe
God zonder hun aanwezigheid Zijn werk voortzet.
Dank en gebed voor het werk in de Amazone
• Een zendingshuis vraagt gebed voor onderwijs wat gedaan wordt in een van de dorpen over het boek
Jacobus, door twee zendingsechtparen.
• Een studente gaat in december vanuit PQQ terug naar haar ouders, goede tijd met hen, dit geldt voor alle
scholieren die tijdelijk teruggaan, ook veiligheid om te reizen
• In een van de dorpen is een groep jongeren, zij groeien in hun geloof, dank!
• In een ander dorp heeft het virus krachtig toegeslagen. Gebed wordt gevraagd voor de dorpsbewoners en
het medisch personeel van de gezondheidsposten.
Nieuws uit Puraquequara zelf
• Er is dankbaarheid dat nog niemand ziek geworden is en de Here in alles voorziet
• Het schooljaar loopt ten einde, iedereen heeft energie en Gods genade nodig om alles goed af te ronden.
• Gebed wordt gevraagd voor nieuwe leerlingen die over een paar maanden hopen aan te komen, dat de
Here alles zal bevestigen.
• Gebed voor de ouders van de leerlingen in deze tijd van de pandemie.

Gezinsnieuws
Ondertussen hebben we wat knopen doorgehakt en beslissingen gemaakt. We hebben besloten, zo de Here wil,
tot de zomer van 2023 in Nederland te blijven. We hebben aardig onze draai gevonden. Onze VW-bus in Brazilie
hebben we kunnen verkopen aan MNTB, deze wordt nu gebruikt in Boa Vista om de zendelingen te bevoorraden.
Door redenen waar we allemaal mee zitten gaat alles anders, mijn permanente visum heb ik na 10 jaar niet kunnen
verlengen, ook hebben we op het moment geen concrete reisplannen.
Als het lukt gaat Ruth woensdags naar mijn moeder, zelf ga ik dan zaterdags, soms gaat of Anna of Esther mee.
Een paar weken geleden is mijn moeder 98 geworden, nadat er een week daarvoor
een blaassteen was verwijderd. We zijn de Here dankbaar dat ze het goed maakt
en zich nu thuis voelt op haar afdeling.
We vragen gebed voor Anna en Esther dat ze hier zullen aarden. Anna studeert
gediciplineerd, maar blijft het liefste binnen met haar boeken en viool. We zien met
haar uit naar een weekje stage, wat in januari zal plaats vinden. Ook zal ze een
keuze moeten maken wat na dit examenjaar te gaan doen. Anna heeft 3/4 jaar
rijles gehad, maar ze heeft besloten er voor nu niet mee door te gaan. Soms is het
de tijd nog niet . . . . (Prediker 3)
Afscheid van oma

Esther, altijd actief, heeft nog 3 jaar voor de boeg. Ze
speelt piano en heeft 3 vriendinnen, tijdens de vakanties doen ze samen iets leuks.
Eens in de 2 weken werkt ze als vrijwilliger bij een boer, zwaar, maar gezond werk.
Wat onszelf betreft is er niet zoveel nieuws, werken, thuis zijn, af en toe een kerkdienst
of kringavond. 27/12 spreek ik DV in Oud Beijerland, dank voor uw gebed. We geven
de Here alle eer!
Aan het eind van deze nieuwsbrief willen we jullie danken voor jullie deelhebben aan
de prediking van het evangelie (Phil 1:5). Gods zegen in uw wandel met Hem, als licht
en zout in deze wereld. In het bijzonder tijdens de kerstdagen.
Graag blijven we ook op de hoogte van jullie levens, zodat we ook voor jullie kunnen
bidden.

Ladies only

Ronald, Ruth, Anna en Esther
We hebben geen mntb-email adressen meer, dus gebruik onze gmail –adressen.
Ronald: +31638670449, rhcjonker@gmail.com
Ruth: +31638949713, rsdfjonker@gmail.com
Reijerskoop 151, 2771 BH Boskoop

Zending:
Australië

Discipelschap Training School
We zijn uitgenodigd om samen met twee andere gezinnen leiding te geven aan onze eerste DTS sinds Covid-19
begon. Het wordt een complete Australische school, omdat de grenzen nog gesloten zijn voor andere landen. Op

dit moment hebben we twee aanmeldingen van studenten. We hebben er in ieder geval nog 1 meer nodig om een
hele school te kunnen draaien. Bid en geloof je met ons mee dat er nog veel meer studenten komen? We hebben
geloof dat diegenen die gaan komen daadwerkelijk degenen zullen zijn die door God met een reden geroepen zijn.
We zijn verhuisd!
Ons gezin is verhuisd naar een appartement dat tot onze Jeugd met een
Opdracht basis behoord. Dit besluit is financieel gunstig voor ons maar geeft
ons ook meer mogelijkheid om dichterbij onze gemeenschap te zijn en meer
betrokken bij de school die eraan komt. We hebben een wee lang geklust en
geschilderd voordat we konden verhuizen. Op deze foto zie je onze
geweldige schilderploeg die heeft geholpen.

Heidi is 6 maanden oud!
Ze heeft het geweldig gedaan met alle verhuisdrukte
van de afgelopen weken.

Eerste indruk van een banaan
Heidi’s laatste nieuwtje is dat ze nu twee tanden heeft
en voor het eerst vast voedsel mag ontdekken. Tot nu
toe heeft ze genoten van een banaan, zoete aardappel,
een champignon en avocado sushi.

Gebeds- en dankpunten
•

•
•

Dank jullie voor alle gebed voor Alyssa. Ze heeft counseling gehad die haar heeft geholpen om het trauma
van twee jaar geleden te verwerken. Het bemoedigt haar om te zien hoe God haar geneest en troost door
alles heen. Ook voelt ze zich geliefd en bemoedigd door de verschillende gemeenschappen die zich naar
haar uitgestrekt hebben vanuit Australië, Amerika en Nederland.
Bid mee voor de juiste mensen om mee te gaan doe naan de komende DTS. Bid dat God hun honger om
Hem dieper te leren kennen nu al opwekt.
Bid voor ons als staf dat we mogen luisteren naar Gods stem terwijl we deze school voorbereiden. Bid dat
we bemoedigd mogen worden en visie krijgen hoe de school eruit mag gaan zien.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie liefde en support! Als je gebed wilt, of bemoediging, of bij wilt
praten: voel je vrij om op deze mail te reageren. We vinden het altijd leuk om van jullie te horen!
Leen & Alyssa's post adres is:
PO Box 132
2505 Port Kembla, NSW
Australia
Thuisfront Commissie Leen on a Mission

p/a Kerk met Passie, Pand 9
Van Heemstraweg West 9
Zaltbommel, Gelderland 5301WJ
The
Netherlands

Zending:
Haïti
Wat de toekomst brengen
moge
Tijden veranderen, en nieuwe inzichten komen met de tijd. Wie had verwacht dat een wereldwijde pandemie zo
een impact zou hebben op ons leven? Al langer zijn we als team op Haïti en bestuur in Nederland ons aan het
oriënteren op de toekomst van het project. Een werk, wat met de kennis van toen 40 jaar geleden is gestart,
behoeft een evaluatie. Moderne inzichten over opvang van kansarme kinderen, zijn anders dan in het verleden. Wij
hebben ons als stichting altijd ingezet om zoveel mogelijk kinderen op te vangen, en hen een menswaardig leven
te bieden in een veilige omgeving. Voeding, scholing, opvoeding, gezondheidszorg en geestelijke opvoeding waren
daarbij de drijfveren. We hebben ons altijd gerealiseerd dat het voor de kinderen die bij ons geplaatst werden een
bijzondere kans was, die vele anderen niet kregen. We zijn dankbaar dat we zoveel mensen tot zegen hebben
kunnen zijn in die jaren!
Voortschrijdend inzicht
Toch bleek dat aan deze vorm van hulpverlening ook nadelen zaten. We zien steeds meer dat kinderen, als ze de
leeftijd hebben bereikt om zelfstandig te gaan wonen, moeite hebben zich aan te passen aan een leven buiten de
muren van het dorp. Ook al geven we veel aandacht aan de voorbereiding hierop, het blijkt steeds weer een
moeilijk proces te zijn. Ook nieuwe inzichten vanuit de psychologie geven aan dat kinderen in een gezinssituatie
het beste af zijn. Opvang in kleine groepen, opgebouwd als een gezin, blijkt de beste manier om zicht te hebben op
de behoefte en ontwikkeling van deze kinderen.
In het verleden zijn we nooit zo enthousiast geweest over deze vorm van kinderopvang, ook al werkte dit in andere
landen goed. Haïti heeft een heel eigen cultuur, waarin de invloed van voodoo en verschillende oude Afrikaanse
gebruiken nog aan de orde van de dag zijn. Echter, als we naar onze eigen toekomst kijken en de verantwoording
die het met zich meebrengt om ruim 150 kinderen elke dag weer die zorg te geven die ze nodig hebben, moeten
we realistisch zijn. Johan wordt ouder, en we willen het werk ook voorbereiden op een nieuwe fase. Daarom
denken we dat het goed is een andere weg in te slaan.
Opvang kinderen
We gaan vanaf heden beginnen veilige gezinnen te zoeken, die voor een periode zorg kunnen bieden aan een
aantal van onze kinderen. We zullen deze moeders financieel ondersteunen, en nauw contact houden met de
kinderen en hun opvoeders via onze sociaal werkers en de schoolleiding. De kinderen die aan onze zorg zijn
toevertrouwd, zullen we begeleiden tot ze volwassen zijn en op eigen benen kunnen staan. Dit is natuurlijk niet van
de een op de andere dag geregeld, dus het Kinderdorp zal in zijn huidige vorm voorlopig dus ook nog zeker blijven
bestaan.
De school
Scholing is van cruciaal belang, daar geloven we sterk in. De school is al vrijwel zelfsturend, met een Haïtiaanse
directeur. Wij zullen de school blijven faciliteren, en willen zelfs onderzoeken of we vervolgopleidingen kunnen
gaan aanbieden. Vanzelfsprekend zullen al onze eigen kinderen toegang behouden tot deze school.
Het bejaardenproject
Het bejaardenproject is altijd een geweldig voorbeeld geweest van diaconale hulp. Al een lange tijd nemen we
geen nieuwe ouderen meer op, ook vanwege de hoge financiële last hiervan. Onze eerste focus was bij de
kinderen, ook al realiseren we ons dat velen van u juist ook dit project willen steunen. We onderzoeken of het
project zelfstandig kan voortbestaan, en spreken met mogelijke kandidaten om het geheel in Haïtiaanse handen te
kunnen overdragen.
Vormingscentrum
Ook het vormingscentrum krijgt een andere bestemming. Wij denken dat we de gebouwen kunnen overdragen aan
Haïtiaanse initiatieven, hierbij denken we aan een universiteit of een Bijbelschool of een trainingscentrum voor
verschillende doelstellingen.
We gaan door
Het is in deze fase van verandering bijzonder belangrijk dat we samen met u blijven optrekken.
De zorg voor onze kinderen blijft, zelfs vaak nog na de leeftijd dat we ze volwassen noemen. Zo
snel het mogelijk is om weer te reizen, zal ik zelf Haïti bezoeken om een en ander toe te lichten
aan de betrokkenen, en begrip te kweken voor dit besluit. Mocht u vragen hebben over
bovenstaande, mag u zich altijd tot mij richten zodat ik wellicht een en ander kan toelichten. Ik
reken op uw aller support in deze veranderende tijden!
Gods zegen, Robin Vlug

Johan over de situatie in Haïti:

“Het gaat van kwaad tot erger”
De situatie op Haïti wordt met de dag slechter. Hoewel het in de verwachting lag dat dit voornamelijk door het
coronavirus zou komen, is dit niet het geval. De vele bendes, demonstraties en de corruptie die aan de orde van de
dag zijn, drijft de veiligheid van het land steeds verder de afgrond in.
Corona
Hoewel corona nog in grote mate aanwezig is, is hier niet veel meer van te merken. Mensen lijken het virus te
negeren, de meeste mensen dragen ook geen mondkapjes. 80% van de bevolking gelooft niet dat corona echt
bestaat. Rapporten met de statistieken die in het begin regelmatig verschenen zien we niet meer voorbijkomen. Er
werden veel doden verwacht maar dit is tot nu toe (gelukkig) niet uitgekomen.
De school is weer open
De scholen zijn weer open, ook op het kinderdorp. Hier zijn dus ook kinderen van buiten het dorp bij, maar er is tot
op heden geen enkel geval van corona op het kinderdorp of op de school. Dat de kinderen van het dorp weer naar
school kunnen is een zegen nadat de school maandenlang gesloten was. Eerst was de school al dicht vanwege de
gewelddadige onrusten en toen kwam het coronavirus er ook nog eens bij. Niet iedereen kan echter terug naar
school, want door alles wat er gaande is in het land kunnen veel ouders zich de vergoedingen niet meer
veroorloven, hoe laag deze vaak ook zijn.
Johan vertelt dat hij en Wilcie zelf wel zeer voorzichtig blijven omdat Johan in de gevarengroep zit, dus zij leven
alsof ze omringd worden door corona. “We houden afstand, dragen mondkapjes en nemen geen enkel risico.”
Veiligheid
De veiligheid van het land lijkt met de dag wel te verslechteren. Veel bendes zijn momenteel actief in het land.
Vooral Portau-Prince wordt zwaar geterroriseerd door bewapende bendes. Deze bendes ontzien niemand. Ze
ontvoeren mensen (zelfs kinderen), ze steken huizen in brand en de bewoners leven in constante angst. Vrijwel
elke dag zijn er protesten en demonstraties die vaak uitlopen op veel geweld met brandstichtingen en
schietpartijen. Dit met alle gevolgen van dien. Zelfs een deel van de politie doet hieraan mee. De bevolking denkt
dat ze aan niemand verantwoording af hoeft te leggen, al helemaal niet aan de regering. “De regering is misschien
zichtbaar in de media maar de beloftes die ze doen zijn slechts loze woorden en verdwijnen in het niets”, vertelt
Johan. Het gaat van kwaad tot erger, er is corruptie in het land van hoog tot laag. Al deze dingen hebben een
verlammende invloed op de gehele bevolking en het dagelijkse leven. “Mensen zijn ontmoedigd en bang. Velen
vragen zich af hoe het verder moet.”
De muur is weer heel
Doordat het steeds gevaarlijker wordt in het land, is het ook extra belangrijk dat de veiligheid van het kinderdorp
gewaarborgd blijft. Enkele delen van de muur om het kinderdorp waren beschadigd maar inmiddels wordt dit
hersteld. Hoewel tot op heden het kinderdorp gespaard is gebleven voor aanvallen van bendes worden er wel
maatregelen genomen. “We verhogen de muren, maken nieuwe ijzeren deuren bij de ingangen en er komt
prikkeldraad op de muren. Als het erop aankomt -en een bende echt binnen wil komen- dan kunnen wij daar niets
tegen doen, maar we vertrouwen God dat Hij ons hiervoor zal bewaren.”

Bid mee voor Haïti
•
•
•
•

Bid om wijsheid voor het team in Nederland en in Haïti. Dat de beslissingen die voor de toekomst genomen
moeten worden, de goede zullen zijn.
Bid voor Johan en Wilcie: voor gezondheid en veiligheid.
Bid voor het land Haïti: voor politieke stabiliteit en rust.
Dank dat het kinderdorp tot nu toe veilig is gebleven en er ook geen gevallen van corona zijn
geconstateerd.

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti
Fondation Coeur pour Haïti
Johan Smoorenburg
B.P. isggg
Petion – Ville

Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685 (BIC: INGB NL2A)
IBAN: NL24 DEUT 0501162194 (BIC: DEUT NL2N)
Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Pijnakker.

Vervolgde
Christenen
“TOEN JEZUS DAT ZAG, NAM HIJ HET ZEER KWALIJK EN ZEIDE TOT HEN : LAAT DE KINDEREN TOT MIJ
KOMEN, VERHINDERT ZE NIET ;WANT VOOR ZODANIGEN IS HET KONINKRIJK GODS. VOORWAAR, IK
ZEG U: WIE HET KONINKRIJK GODS NIET ONTVANGT ALS EEN KIND, ZAL HET VOORZEKER NIET
BINNENGAAN.
(MARCUS 10:14, 15)
EN WIE ÉÉN VAN DEZE KLEINEN, DIE GELOVEN, TOT ZONDE VERLEIDT, HET ZOU BETER VOOR HEM
ZIJN, DAT EEN MOLENSTEEN OM ZIJN HALS WAS GEDAAN EN HIJ IN ZEE WAS GEWORPEN.
(MARCUS 9:42)
DECEMBERMAAND:

Sinterklaas…………..Kinderfeest
Kerstmis……………..Geboorte Kind Jezus

Open Doors vraagt deze maand extra aandacht voor kinderen, die op één of andere manier ook te maken hebben
met vervolging, zoals: gepest worden op school, of verstoten worden uit de familie of gemeenschap omdat ze in de
HERE JEZUS geloven; zien hoe hun ouders doodgeschoten, meegenomen of gemarteld worden; moeten vluchten
met of zonder familie; het geluk hebben als ze opgevangen worden door een instantie zoals Open Doors en niet in
handen vallen van mensensmokkelaars.
SEJUN, een boeddhist uit Nepal wordt op zijn 15e christen; wordt daarom mishandeld , vlucht, wordt opgevangen
door SDOK en bidt nu dat zijn familie de HERE JEZUS mag leren kennen.
“Elke vorm van vervolging hoort bij dit leven. Vergeleken met het lijden van JEZUS, stelt onze vervolging niets
voor” zegt hij.
TIMÓTEO, 11 jaar uit Colombo was arm, maar bleef toch trouw aan de HERE GOD, ondanks verleidelijke
aanbiedingen door guerrilla troepen om , d.m.v. drugshandel, een beter leven te krijgen.
“Ik ben niet bang voor guerrillastrijders , want ik weet dat de HERE GOD altijd bij mij is” zegt hij.
FAKHRI 11 jaar, DIMA 9 jaar, MARINA 8 jaar, MARK 10 jaar , LYDIA 10 jaar, SAM 10 jaar.
Namen van kinderen uit Irak. Laten we b.v. één van de namen in onze gedachte nemen en hen in gebed voor de
troon van onze Hemelse Vader brengen. Het zal zeker vrucht afwerpen!

Tini Fredriksz.

Contact met Evangeliegemeente Saron?
Internet: www.egsaron.nl
Emailalgemeen: info@egsaron.nl
Email pastoraat: pastoraalteam@egsaron.nl
Banknummer: NL72ABNA0588033731
(ANBI)
Kopij voor de volgende maandbrief vóór of op de laatste zondag van een hele week van deze maand: bert.boers@upcmail.nl.
Of gewoon even afgeven tijdens een samenkomst eveneens vóór of op diezelfde laatste zondag van deze maand.

