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DE HEER IS KONING!.
Hoog tijd voor een nieuwe update vanuit Zuid-Afrika.
De tijd vliegt als er leuke dingen gebeuren! De
afgelopen maanden stonden in het teken van hard
werken, maar ook van dankbaarheid en vreugde. Psalm
97 zegt: ‘De Heer is Koning, laat de aarde juichen, laat
vreugde heersen van kust tot kust. Zijn troon stoelt op
recht en gerechtigheid.’ Dat zagen we de afgelopen
maanden. God is Koning! De duisternis is sterk, maar
Hij regeert! Zo hebben we onze allereerste Melusi
Youth Conference gehouden waar God heel duidelijk
aan het werk was, mochten we een geweldig getuigenis
zien in het leven van Schalk en niet te vergeten: papa
en Willeke waren op bezoek! Lees maar gauw verder!

EEN ONVERGETELIJKE TIJD!.
Op 10 maart was het zover! Wij, Wim en Willeke
(vader en nichtje van Geanne), gingen op weg naar
Zuid-Afrika. Het werd een onvergetelijke tijd! Wat
hebben we veel gezien! We hebben Geannes leven
van dichtbij meegemaakt: om 5.45 uur je bed uit om
het ontbijt voor de residents klaar te maken, elke
middag op outreach in de townships, op bezoek bij
de kinderen in het ziekenhuis, de kerkdiensten op
zondag, de échte Zuid-Afrikaanse braai bij familie Van
de Vlag, de 4 dagen vakantie... We hebben genoten
van het enthousiasme van het Melusi-team, de
Afrikaanse cultuur, de gastvrijheid… Maar bovenal
hebben we ontdekt hoe God werkt, soms dwars door
onmogelijkheden heen. De getuigenissen die jonge
en oude mensen met ons deelden hebben ons
bemoedigd! God is groot!

Wim en Willeke

MYC – KING OF HEARTS.
‘This is our King, the King of hearts…’ hoorde ik ineens toen ik bijna wilde stoppen met het zingen met de kinderen
op outreach. Een paar van de oudere jongens begonnen te zingen. Het was het themalied van de conferentie. Het
had indruk gemaakt. Ze kenden het hele lied nog uit hun hoofd! Van 31 maart tot 2 april hadden we drie dagen
conferentie op Melusi. Veel jongeren kwamen om te zingen en dansen, te luisteren, samen lol te maken en creatief
bezig te zijn. Aan het einde van de dag was je telkens papzat, maar het was zeker de moeite waard. We hadden
mooie persoonlijke gesprekken met de jongeren en het leven van een heel aantal van hen nam een drastische
wending. Ze stopten met het vereren van de voorouders om Jezus te gaan dienen! Dat ging niet zonder geestelijke
strijd. Het was heftig en zwaar. Dat merkten we als team maar al te goed. Maar Jezus heeft overwonnen! We zijn
ontzettend dankbaar. Ben je benieuwd naar de verhalen van de jongeren? Kijk dan even bij de blogs op
www.geanneinafrika.nl. Daar staat een uitgebreid verhaal over de jeugdconferentie!

HET GROTE DOEL VAN SCHALK.
Op de foto zie je een blije en trotse Schalk op de trekker. Voordat het
tot die lach kwam, is er veel gebeurd. Schalk was een van onze
residents, de dakloze mannen die we hier opvangen op Melusi. Een
paar jaar geleden kwam hij hier aan. Hij woonde op straat sinds
ongeveer twintig jaar, had geen contact meer met zijn familie en zijn
leven was een grote puinhoop. Hij zou maar een nachtje op Melusi
blijven. Dat was wat hij zei toen hij aankwam. Het plan veranderde
echter nogal. Het bleef niet bij een nachtje, maar het werd een paar
jaar. Schalks leven veranderde drastisch op Melusi doordat hij Jezus
leerde kennen. Melusi werd zijn thuis. Toen een poos geleden mensen
uit onze partnerkerk in Australië hier waren, vroegen ze, eerst als
grapje, of Schalk langs kon komen bij hen. Het bleef niet bij een
grapje: het werd Schalks grote doel! Van auto’s wassen op de missie
tot zijn kleine uitkering en het geld van een baantje dat hij de laatste
maanden had: alles werd opgespaard voor dat ene doel: een ticket
naar Melbourne. Een maand geleden was het zover: het geld was
eindelijk genoeg!! Na een spannende tijd of hij wel een visum zou
krijgen, kon hij uiteindelijk een week geleden gaan en geniet hij nu
met volle teugen van drie maanden Australië. Een prachtig getuigenis
van een man die door God uit een diepe put werd getrokken!

DISCIPLES.
‘Can’t wait to see you again guys…’ Een berichtje van een van onze disciples in onze groepschat. Het toont wel
hoe erg zij genoten van de conferentie en wat een groep ze zijn geworden. Onze disciples zijn tieners die tot
geloof gekomen zijn en die we nu trainen om te helpen met kids en youthministry. Ze zijn een geweldige hulp en
ook voor henzelf zijn dit prachtige ervaringen. Tijdens de conferentie sliepen ze allemaal op Melusi. Wat kon ik er
van genieten als ik ze ’s avonds nog spelletjes hoorde en zag doen en zag dat ze zoveel lol hadden. Het is echt
een hechte groep geworden. Vrienden. Voor ons zijn ze een teken van Gods werk in de jonge generatie hier in
Dundee. Stuk voor stuk prachtige jonge mensen met veel talenten, mensen die gaan voor Jezus en zo trouw zijn in
het dienen van andere jongeren en kinderen. Natuurlijk hebben ze ook hun eigen strijd en moeiten. Ze komen uit
gebieden van armoede, voorouderverering en duisternis. Sommigen maken dit jaar hun middelbare school af.
Geld voor studeren is er niet echt. Bidden jullie mee voor deze jongeren? Voor hun studies, maar ook om
standvastigheid in hun geloof en kansen om te leren en te groeien?

BIDDEN IS VAN LEVENSBELANG.
Waar God werkt, is de satan er als de kippen bij om het werk kapot te
maken. Dat realiseerden we maar al te goed, de afgelopen maanden. De
geestelijke strijd was soms lichamelijk te merken. Het rijk van de duisternis
laat zijn prooi niet makkelijk los. Zelf zijn we niet bij machte sterker te zijn,
maar in Jezus’ kracht zijn we dat wel. Gebed is daarbij cruciaal! Ik ben heel
dankbaar voor het feit dat mensen in Nederland ook voor mij en het werk
hier bidden. Wil je ook meedoen en concrete gebedspunten ontvangen?
Stuur een mail naar geanneinafrika@gmail.com!

GEMEENTETOERNOOI.
Via deze weg willen we jullie vragen om zaterdag 25 juni met grote letters in je
agenda te zetten. Op deze dag organiseren we als TFC van Geanne het
Gemeente Volleybaltoernooi in en rond de sporthal van de Meerwaarde in
Barneveld. Naast een sportief toernooi wordt er een kleedjesmarkt voor
kinderen georganiseerd en is er allerlei lekkers te koop! Tijd: 11.00-15.30 uur.
Locatie: Rietberglaan 4, Barneveld. Voor aanmelden en info, kijk even op de
website: www.gemeentetoernooi.nl..

GITAARLES!.
Speel jij straks de sterren van de
hemel? Meld je aan voor
gitaarles bij Gerrit Kuiper. Dit
seizoen is de opbrengst voor
Geanne. De kosten zijn 145 euro
voor 25 groepslessen. Vanaf 4
oktober elke dinsdagavond van
20.00-21.15 uur in Rehoboth
(Gasthuisstraat 5, Barneveld).
Meedoen kan vanaf ±13 jaar. We
spelen uit een lesbundel met
christelijke liederen. Je leert o.a.
slaggitaar in diverse ritmen,
finger-picking techniek en basisen barré akkoorden. Aanmelden
kan bij Gerrit zelf
(gerritkuiper@solcon.nl of
06-30460312).
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