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MIJN VERHAAL.
De duisternis lijkt op veel plekken van deze wereld de
overhand te hebben. Het lijkt soms zo sterk dat er bijna
geen licht meer door kan komen. Je kunt er moedeloos
van worden… Toch zijn juist wij geroepen om als
kinderen van het licht Gods licht te laten schijnen.
Misschien wel juist op die meest donkere plekken!! Waar
dan ook, in Nederland, Zuid-Afrika of ergens anders op
deze wereld. We kunnen dat alleen doen in de
wetenschap dat God zelf Licht is, dat Hij in ons leeft en
dat Hij de duisternis heeft overwonnen!
In die kracht sta ik en weet ik me geroepen om naar
Zuid-Afrika te gaan. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik
ben Geanne van Maanen en ik ben 21 jaar oud en op dit
moment studeer ik nog Taalwetenschap aan de
universiteit van Leiden. Vanaf deze zomer hoop ik voor
een jaar te gaan werken op Melusi, een kleine
zendingspost in het Zuid-Afrikaanse plaatsje Dundee. Al
lang heb ik het verlangen om in Gods dienst te staan en
in de zending te gaan werken. Nu werd dat verlangen
steeds concreter, ook na verschillende eerdere reizen
naar Afrika en Roemenië. Voor de zomer hoop ik de
bachelor van mijn studie af te ronden. Het werd een
grote strijd toen ik afgelopen winter moest beslissen wat
ik daarna wilde gaan doen. Langzaam werd duidelijk dat
God iets anders van me verlangde dan verder te studeren
voor een master. God wees een andere weg. Terug naar
Zuid-Afrika... In die wetenschap, dat Hij het Licht is en
ook een licht op mijn pad, zal ik gaan waar Hij zendt.

MIJN TAAK OP MELUSI.
Op Melusi zal mijn taak voornamelijk liggen in het
kinder- en jongerenwerk. Elke week wordt er op diverse
manieren het evangelie gebracht onder kinderen en
tieners in de meest arme gebieden van Dundee. Er wordt
met hen gespeeld, gesport en ook Bijbelstudie gedaan of
een Bijbelverhaal verteld. Daarnaast mag ik ook
meehelpen op de missie zelf in praktisch werk onder
verslaafden en daklozen en onder de mensen die op
Melusi werken vanuit de township.

www.geanneinafrika.nl

MELUSI.
Melusi Christian Community is een kleine
zendingspost in het Zuid-Afrikaanse
plaatsje Dundee. Op het terrein wonen en
werken verschillende mensen en gezinnen
uit allerlei landen. De missie van Melusi is
heel kernachtig samengevat in korte zin:
‘Serving Christ, serving others’. Het doel van
Melusi is het dienen en helpen van de
kansarmen in Dundee en hen boven alles
vertellen van de liefde van Jezus.
Om dat werk gestalte te geven zijn er
verschillende projecten op Melusi.
- Outreaches: wekelijks worden
meerdere malen families in de
townships bezocht voor praktische hulp
en Bijbelstudie.
- Kids- en tienerclubs: door middel van
sport en spel wordt contact gemaakt
met kinderen en jongeren en wordt zo
het evangelie gedeeld.
- Temple Gate Ministry: op het terrein
van Melusi worden diverse dakloze en
verslaafde mannen opgevangen. Zij
vinden er een veilig thuis en worden
begeleid.
- Food4Work: elke dag werken er een
heel aantal mensen uit de townships op
het terrein van Melusi in de tuin of de
keuken. Zij krijgen daarvoor eten om
hun gezin te voeden.
- Care Center: in het care center worden
mensen opgevangen met HIV/AIDS.
Tegelijkertijd worden daar vrouwen uit
de township getraind om zieken te
verplegen.
Voor meer en uitgebreidere informatie:
www.melusi.com en www.geanneinafrika.nl.

BEMOEDIGING.
De komende periode zal behoorlijk
spannend en intensief zijn. Veel
dingen zijn nog onduidelijk en er
moet nog heel wat gebeuren voordat
ik eind juni kan vertrekken… Een lied
dat de me de afgelopen weken heel
erg bemoedigde wil ik met jullie
delen:

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength
For each new day
He will make a way
He will make a way
By a roadway in the wilderness
He'll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and earth will fade
But His Word will still remain
He will do something new today

TFC.
Als Thuisfrontcommisie willen we Geanne graag steunen in het
werk dat ze gaat doen. Wij vinden het bijzonder om het
zendingsproces van Geanne van dichtbij mee te mogen maken.
Het is belangrijk dat ze weet dat de gemeente achter haar staat.
Geanne’s TFC bestaat uit:
- Corinne Boon: voorzitter van de commissie.
- Wilbert Boon: financiën.
- Gerrit Kuiper: gebedscoördinator en vertrouwenspersoon.
- Dita Kuiper: gebedscoördinator en vertrouwenspersoon.
- Willeke Heijkoop: PR en communicatie.

GEBEDSGROEP.
Geanne’s werk kan niet zonder gebed. Er staat een groep
biddende mensen om haar heen. Wil u, wil jij hier deel van uit
maken? Stuur dan een mailtje naar geanneinafrika@gmail.com.
Je ontvangt dan de gebedsmail met concrete gebedspunten.

UITZWAAIDIENST.
Op zondag 21 juni om 16.45 in de Oude Kerk is er een
kerkdienst waarin aandacht is voor het vertrek van Geanne.
Wees welkom en zet um alvast in je agenda!

FINANCIËLE STEUN.
Wilt u, wil jij Geanne’s werk steunen met een gift? Dat kan! Geld kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer: NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Barneveld, o.v.v. Geanne.

ACTIE: PANNENKOEKENPARTY!.
Op zaterdagavond 30 mei organiseren we als TFC een pannenkoekenparty in de Garve (Lange Voren 86)
om geld op te halen voor Geanne’s werk. Het feest vindt plaats van 17.30 uur tot 19.30 uur. Iedereen is
welkom! Prijs: €10 per persoon en €7,50 voor kinderen tot 12 jaar. Je kunt voor deze prijs onbeperkt
pannenkoeken eten, inclusief drinken en een lekker toetje. Aanmelden kan via geanneinafrika@gmail.com.
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