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HALLO ALLEMAAL!.
‘Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en voor wie
alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te
hopen op de Heer die redding brengt. ’ –
Klaagliederen 3:25-26
Volgens mij is het wel weer eens tijd voor wat
nieuws uit Zuid-Afrika! Vaak is het lastig wat ik
allemaal met jullie kan delen in een paar woorden.
Er gebeuren hier zoveel dingen en elke dag is
weer anders. Toch moet ik het allemaal weer in
een nieuwsbrief passen! De afgelopen twee
maanden waren hectische maanden. We
begonnen met een discipleshipcamp, waarbij we
een aantal van onze tieners een week op de
missie hadden en van alles leerden over geloven,
maar ook over werken met kinderen. Aan het
einde van het kamp organiseerden zij een heuse
funday voor kleine kinderen. Wat een kanjers!
Verder had ik afgelopen maand Nederlands
bezoek en ondertussen gingen alle
werkzaamheden door: werken in de keuken, op
outreach, op de missie en noem maar op. Soms
zijn die gewone dingen zwaar en wil je zo graag
vrucht zien. Dan lijkt het alsof je voor niks aan het
zwoegen bent. De laatste periode sprak God heel
erg tot mij over alles van Hem verwachten en
geduld te hebben. Hij is aan het werk! In deze
nieuwsbrief zomaar een aantal verhalen waarin ik
God aan het werk zag. Veel leesplezier!

NEDERLANDS BEZOEK.
Voor tien dagen had ik zomaar Nederlands bezoek. Wat
was dat leuk! Marije, een oud-studiegenootje, wilde
graag weten wat we allemaal doen op Melusi, dus ze
vroeg of langs mocht komen. We hebben hele fijne
dagen samen gehad. Marije kon elke dag meedoen met
mijn dagelijkse taken op de missie: koken voor 45
mensen, een kinderkamp met een heleboel kleine
schatjes, kletsen met de mama’s op outreach, een uur
kinderen trekken op het skateboard tijdens kidsclub,
prayermeetings en noem maar op. Het was gaaf dat ze er
was en het was voor ons allebei een verrijking!

LOGEERPARTIJTJE.
Elke zaterdag en zondag is het feest in het huis van mama Maria!
Herinneren jullie nog het verhaal over de bruiloft van de vorige
nieuwsbrief? Het leven van mama Maria en baba Eric veranderde
compleet nadat ze Jezus leerden kennen. Nog steeds gaat dat door. Ze
komen elke zondag in de kerk met veel kinderen uit de buurt. Nu
vertelde ze ons dat deze kinderen elke zaterdagavond al bij haar komen.
Ze slapen bij haar in haar kleine huisje en dan neemt ze ze op zondag
mee naar de kerk. De ouders willen namelijk niet vroeg op staan en de
kids klaarmaken voor de kerk. Na de kerk mogen ze nog bij haar eten en
dan gaan ze weer naar huis. Wat bijzonder!! Van het weinige dat ze
hebben, delen ze met deze kinderen. En vooral delen ze het evangelie
met hen! Deze mensen stralen in het midden van alle duisternis!

’KUN JE TOT MIJN MOEDER BIDDEN?’.
‘Kun je voor me bidden tot mijn moeder zodat ze me beschermt en
helpt?’ Ik keek haar aan: ‘Je moeder is overleden toch?’ Deze vraag had
ik niet verwacht. Een van onze tieners die nog maar kortgeleden
betrokken is geraakt bij de kerk en de Bijbelstudie, stelde me deze vraag.
‘Nee, zei ik, dat kan ik niet…’ Veel mensen hier in Zuid-Afrika geloven in
hun voorouders. Deze voorouders moeten ze vereren en tevreden
stellen. Als ze dat niet doen, roepen ze een vloek uit over hun leven. Ook
geloven ze dat hun voorouders hen kunnen helpen in bepaalde gevallen.
Dat verklaarde natuurlijk de vraag van dit meisje. Een van onze andere
tieners was heel direct en zei: ‘Dat kan niet hoor! We kunnen alleen tot
Jezus bidden! Hij alleen is de waarheid…’ Wauw! Wat een getuigenis. Zo
kregen we een heel gesprek en kon ik uitleggen dat Jezus alleen de
Weg, de Waarheid en het Leven is. Bidden jullie mee om licht in de
harten van de mensen waarmee ik werk? Zoveel van hen zitten zo vast in
deze voorouderverering. Lees meer over voorouderverering in de laatste
blog: www.geanneinafrika.nl/blog.

AFWAS.
Het was vrijdagmiddag en ik had
het erg druk. Een aantal van onze
tieners kwamen en ik zou hen
helpen met registreren voor hun
studie. Dat is hier in Zuid-Afrika
een heel gedoe en omdat deze
meiden al helemaal niet gewend
zijn om met een computer te
werken en zoiets nog nooit gedaan
hebben, zou ik hen helpen. Zo
zaten we het zwoegen, maar
uiteindelijk lukte het! Wat waren ze
blij! Ze stonden geregistreerd! Nu
maar bidden en hopen dat ze
worden toegelaten en een beurs
krijgen, want anders kunnen ze nog
steeds niet studeren. Na al ons
harde werken, verzuchtte ik dat ik
de afwas nog moest doen en dat ik
daar eigenlijk geen tijd voor had.
Een van de tieners liep al naar de
keuken: ‘Ik doe dat wel voor je,
Geanne, want jij hebt mij geholpen,
dan kan ik ook jou helpen!’ Het
raakte me. Ze liet mij heel praktisch
zien wat dankbaarheid betekent!

BIDDEN IN DE KEUKEN.
‘Geanne, dit is mijn jaar niet. Alles gaat mis en als ik bid lijkt het wel alsof God me niet hoort!’ Één van de mama’s
met wie ik elke dag in de keuken werk, begon zo haar verhaal. Oef, dat is me nogal een stelling. Ze heeft veel
meegemaakt en haar leven gaat niet over rozen. Toch opende deze zin een deur voor een gesprek en kon ik haar
vertellen over hoe God onze liefdevolle Vader wil zijn en hoe Hij echt luistert naar onze gebeden, maar ook over
dat Hij Zijn tijd heeft om dingen te doen. Aan het einde van het gesprek vroeg ik: ‘Zal ik voor je bidden?’ Ze keek
me aan: ‘Ja, heel graag!’ En daar stonden we samen in de keuken te bidden. Getuigen kan zomaar in de keuken!

HET WERK DAT GOD BEGINT, MAAKT HIJ ALTIJD AF!.
Zoals jullie al lazen hadden we begin juli een discipelschapskamp. Een hectische week waarin we erg druk waren,
maar ook een week waarin we echt zagen dat God aan het werk was! Benieuwd naar meer verhalen? Lees dan de
blog over het kamp: www.geanneinafrika.nl/blog.

HEARTBREAKING.
Naast alle mooie dingen die er gebeuren, zijn er
ook dingen die mijn hart breken. De realiteit is
soms zo hard. Mensen vechten echt om te
overleven. Ik denk aan twee kleine meiden die op
de stoep staan om eten te vragen samen met hun
moeder. De moeder is ontzettend zwak en weegt
nog maar 37 kilo. Menselijk gezien heeft ze niet
lang meer te leven. Wie gaat er straks voor de
kinderen zorgen? Of ik denk aan een zwaar
gehandicapte jongen die elke dag maar voor het
krotje zit waar hij leeft. Zijn moeder probeert voor
hem te zorgen, maar is ook vaak weg en dronken.
Weet hij wat liefde is? Een andere jongen die in
de tuin werkt gaat door mijn gedachten. Hij leeft
met zijn zusje en oma die altijd dronken is in een
van de meest arme en gewelddadige gebieden
van Dundee. Hij is vaak het slachtoffer van
geweld, omdat er niemand is die hem beschermt.
Hij doet zo zijn best om wat van zijn leven te
maken, maar valt aan de andere kant ook vaak
terug, omdat zijn omgeving zo duister is. Wie kan
hem de juiste weg wijzen? Ik denk aan een van
onze mannen die we opvingen en pas overleed.
Hij was nog maar heel jong, maar depressief en
ziek. Hij werd door iedereen afgewezen. Heeft hij
ooit ervaren wat echte liefde is en heeft hij ooit
gezien wie God werkelijk is? Het zijn vragen die je
hart verscheuren. Toch geeft het ook moed om
door te gaan. Dit zijn de dingen die mij bewegen
om hier te werken en Jezus’ liefde te laten zien.
Hij is de hoop van de volken en de Trooster in elk
verdriet!

DANK JULLIE WEL!.
Op 25 juni was het zover: vanuit de TFC van Geanne
organiseerden we het Gemeente Volleybaltoernooi. We
kijken terug op een gezellig en sportief samenzijn. De
dag begon met een drukbezochte volleybalclinic voor de
kinderen. Vanaf 11.00 uur werd de kleedjesmarkt
geopend én het startschot voor het volleybaltoernooi
werd gegeven. De versnaperingen vonden gretig aftrek
en er werden regelmatig nieuwe voorraden hamburgers
ingeslagen  Na een spannende finale tussen team WB
Pannenkoek en team E-Difference, vielen de eerste
spatten regen en keken wij terug op een mooie dag! Het
resultaat? €967,20 voor het werk van Geanne. Dank!
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