Even voorstellen…

Aris Hofland

Open Doors

Aids is een gigantisch probleem in Malawi.
Veel jongeren moeten zien te overleven zonder hulp
van hun ouders, omdat ze die zijn kwijtgeraakt aan
aids. In Ekwendeni steunt de GZB een 2-jarige
opleiding tot timmerman/meubelmaker.
Tijdens deze opleiding leren de aidswezen niet
alleen een goed beroep zodat ze straks in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien, maar ze horen er
ook het evangelie. Daarnaast leren ze hoe ze
kunnen voorkomen dat ze HIV/aids krijgen. Na afloop
van de cursus krijgen de jongeren de werkkleding en
een koffertje met gereedschap mee, zodat ze alvast
een basisuitrusting hebben waarmee ze aan de slag
kunnen: in een straatarm land een luxe!

In veel landen van de wereld worden christenen om
hun geloof vervolgd. De organisatie Open Doors zet
zich al jaren in om hen te ondersteunen, te bezoeken
en gebed te mobiliseren.

Aris Hofland is in januari 2014 naar dit
project in Malawi toegegaan om daar les te geven
aan de opleiding tot timmerman/meubelmaker.
Een mooie uitdaging voor hem om zo iets voor een
ander te kunnen betekenen. Hiervoor kan hij uw hulp
en gebed gebruiken.
Website:www.aristimmertvoormalawi.wordpress.com
F-book: www.facebook.com/aristimmertvoormalawi

Giften zijn welkom op rek.nr.
NL27 RABO 033.50.31.846 t.n.v. Herv. Gem.
Oudewater-Hekendorp inzake Malawi

Nacht van Gebed: bidden voor vervolgde
christenen
Eén keer per jaar wordt er een Nacht van Gebed
georganiseerd waar medechristenen waken en
bidden voor hun vervolgde geloofsgenoten.
Ook in Oudewater-Hekendorp doen we daar aan
mee. Deze gebedsnacht start op vrijdagavond na
Pinksteren. U kunt ook dagelijks mee bidden voor de
vervolgde christenen door een gebedskalender aan
te vragen via: info@opendoors.nl
Website: www.opendoors.nl

Antonie & Cora Treuren

Wim & Cathy
Groenendijk

Giften kunt u overmaken op rek.nr.
NL08 INGB 000.00.07.733 t.n.v. Open Doors

Deze folder wordt u aangeboden door
de zendingscommissie van de Hervormde
Gemeente Oudewater-Hekendorp.
Website: www.hervormdoudewater.nl
Alle giften uit deze folder zijn belasting
aftrekbaar.
Versie 2014-01

Dwight, Letty, David en Ruben Grismore

Antonie en Cora Treuren

Wim en Cathy Groenendijk

Dwight en Letty Grismore

Antonie en Cora Treuren zijn in april 2014 door de
GZB uitgezonden naar Colombia waar zij de diaconie
van de Presbyteriaanse Kerk van Colombia gaan
ondersteunen.
Samen met de kerk in Colombia gaan zij visie en
missie ten aanzien van diaconaat ontwikkelen,
noden en behoeften van de samenleving in kaart
brengen en adviseren bij de uitvoering van diaconale
projecten.
Colombia heeft een lange geschiedenis van interne
conflicten met als gevolg dat miljoenen mensen in
armoede leven en moeten vluchten voor geweld.

Zij hebben al jaren met GZB en ZOA in Afrika
gewerkt. Sinds 2006 wonen en werken ze in Juba,
de hoofdstad van Zuid-Soedan. In dit land heeft ruim
20 jaar een Burgeroorlog gewoed, die een spoor van
verwoesting heeft nagelaten.
Wim werkt als adviseur van ontwikkelingsprojecten
gericht op de wederopbouw van het platteland, bij
het bouwen van scholen, klinieken, het slaan van
waterputten e.d.
Cathy heeft zich het lot van de vele straatkinderen in
Juba aangetrokken en het als haar roeping gezien
om hen een nieuwe kans te geven. In Juba leven
duizenden kinderen op straat onder zeer slechte
omstandigheden! Daarom is in 2006 de stichting
CCC (Confident Children out of Conflict) opgericht
met als doel: eten, verzorging,
onderdak, scholing en
uiteindelijk werkgelegenheid
aan deze bieden.
Sinds enkele jaren is er een
opvanghuis voor meisjes, zodat
voorkomen wordt dat zij doelwit
van prostitutie worden.

Dwight en Letty Grismore hebben met hun gezin tien
jaar kinderevangelisatiewerk gedaan in Alaska.
In juli 2009 zijn ze teruggekeerd naar Nederland om
voor Youth for Christ op de NAVO legerbasis in
Brunssum (Limburg) te gaan werken.
Dwight is als jeugdpredikant op de basis en
organiseert er de wekelijkse clubs voor kinderen en
jongeren, van wie vader en/of moeder als militair zijn
uitgezonden. Ook is hij druk met werkprojecten
waarbij een groep jongeren meegaat naar het
buitenland om bijvoorbeeld kleding te sorteren voor
arme gezinnen en maaltijden voor hen te bereiden
en rond te delen.

Website: www.geloofincolombia.nl
F-book: www.facebook.com/geloofincolombia

Nederlandse stichting
‘GZB Deelgenoten’: wat houdt dat in?
Dit programma heeft de GZB ontwikkeld om
kerkelijke gemeenten te helpen bij de Bijbelse
opdracht om ‘het Evangelie door te geven tot aan de
uitersten der aarde’ (Hand. 1:8).
Door een zendingswerker te adopteren, helpen we
mee om het Evangelie in dat land en onder die
mensen bekend te maken. We doen dit door mee te
leven en voorbeden te doen, maar ook door
financieel te ondersteunen. De GZB zendingscollectes in onze gemeente zijn bestemd om het
werk van Antonie en Cora Treuren te ondersteunen.
Website: www.gzb.nl

In 2010 is er een Nederlandse stichting opgericht om
het werk van Cathy en de straatkinderen met gebed
en financieel te steunen.
Voor hun digitale nieuwsbrief mail naar:
info.nl@confidentchildren.org
Website: www.confidentchildren.org
Wilt u een gift overmaken? Dat kan op rek.nr.
NL19 RABO 011.4 3.44.671 t.n.v. Stichting
CCC Nederland

Afgelopen jaren zijn er werkprojecten geweest naar
Roemenië en Tsjechië.
Verder gaat hij vaak naar de internationale school
naast de basis en bezoekt hij schoolactiviteiten zoals
sportwedstrijden, toneelstukken en concerten waar
de jongeren aan deelnemen, om zo contact met hen
te maken.
Letty is betrokken bij Bijbelstudies voor meisjes in de
leeftijd van 12 tot 14 jaar en de Bijbelkring voor
vrouwen. Daarnaast helpt ze Dwight met
administratieve taken en gaat ze vaak met David en
Ruben mee naar de club en andere activiteiten.
Wilt u mee leven met hun werk vraag dan hun
nieuwsbrief aan: grismore4@gmail.com
Voor giften: rek.nr. NL17 RABO 031.41.30.004 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Dirksland

