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De genade van God 
is verschenen 

aan alle mensen 
(Titus 2:11) 

A 
Lieve broeders, zusters en vrienden. 
     
GENADETIJD 
We zijn al weer bijna aan het eind van het jaar 
2014. Een jaar waarin we, denk ik, allemaal onder 
de indruk gekomen zijn van het hele 
wereldgebeuren. We horen dikwijls zeggen: “De 
wereld staat in brand.” Maar het is door Gods 
goedertieren- en barmhartigheid nog steeds 
genade tijd en we mochten ook het afgelopen jaar 
op heel veel plaatsen in Nederland Gods Woord 
brengen. En de Heer heeft een grote zegen 
gegeven. Leyla en ik zijn dankbaar voor uw 
gebeden voor ons en onze kinderen. Ook danken 
we God voor de financiële middelen die u 
gegeven hebt. Zo mogen we dit werk samen voor 
de Heer doen. 
 
VLUCHTELINGEN 
Het afgelopen jaar heb ik één of twee keer per 
maand Bijbelstudies gehouden met vluchtelingen 
in Steenwijk, in een sporthal in Schalkhaar en in 
Emmeloord. Hieronder bevonden zich diverse 
mensen uit mijn vaderland. Heel bijzonder is dat 
we in ons huis ook Bijbelstudies houden met een 
aantal Nederlandse jongeren en vluchtelingen uit 
Pakistan. Deze jongeren en vluchtelingen wonen 
allemaal in ons dorp. De groep uit Pakistan 
bestaat uit ongeveer 12 personen en als ze 
komen, komen ze vaak onverwachts. Meestal 
komen ze s’avonds rond 21.00 uur en blijven tot 
middernacht. Op de stoep voor ons huis staat dan 
een hele rij schoenen. Een schitterend plaatje. 
Hun cultuur is namelijk om binnen geen schoenen 
aan te hebben. Samen zitten we dan op de grond 
en in Nederlands, Engels en Pakistaans wordt 
dan gesproken over Gods Woord en bidden we 
samen. Leyla heeft met deze vrouwen een 
geweldig contact. 
 
LEZINGEN 
De afgelopen maanden heeft de Heer weer 
diverse deuren geopend om lezingen te houden. 
Het is ondoenlijk om alle plaatsen te noemen. Een 
aantal wil ik graag onder uw aandacht brengen. 
In de plaats Uddel  ben ik het afgelopen jaar 
diverse malen geweest en heb daar mogen 
spreken voor volwassenen en jeugd. Ook in 
Elspeet kwamen in een grote kerk heel veel 
mensen luisteren. Daaronder was ook de dominee  
van die kerk. Er werden na afloop van de lezing 
heel veel vragen gesteld over de toekomst. 

    december 2014 
 
MIDDEN OOSTEN 
In verband met de situatie in Syrië, Irak en het 
Midden Oosten werden er veel gebedsavonden 
georganiseerd. Dicht bij Staphorst werd in het 
restaurant bij de Lichtmis een dergelijke 
bijeenkomst gehouden. Alle inwoners uit 
Staphorst en omgeving hebben een uitnodiging 
gekregen. De zaal was dan ook helemaal vol. 
Bijzonder was dat de eigenaar van het restaurant 
de zaal gratis ter beschikking stelde en voor koffie 
en thee zorgde. Door verschillende journalisten 
ben ik geïnterviewd. Er werd over de 
gebedsavonden en de lezing een artikel in een 
aantal kranten geschreven. 

 
Ook werden, namens een aantal Irakese families, 
door kerken dergelijke gebedsavonden 
georganiseerd in Barneveld en Voorthuizen. Ook 
daar mocht het Woord van God gebracht worden. 
Heel bijzonder hoe we samen konden bidden voor 
de situatie in Syrië, Irak en andere landen waar 
veel onrust is. 
In Wijk bij Duurstede werd ik in oktober 
uitgenodigd in de Baptistengemeente. Na de 
lezing hebben diverse mensen hun hart aan de 
Here Jezus gegeven.  
In november werd in het Hoornbeeck College in 
Kampen een bijeenkomst gehouden met diverse 
sprekers. Het thema luidde: “In vuur en vlam.” 
 Ook daar werd stil gestaan bij de diverse 
oorlogen en conflicten die er in de wereld zijn op 
dit moment. Een situatie die je kunt omschrijven  
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als: “Werkzaam in het koninkrijk van satan of 
werkzaam in het Koninkrijk van God.”  
De scholieren werd voorgehouden of ze in vuur en 
vlam stonden voor de moeilijke situatie van vele 
christenen elders op deze wereld. Ze waren diep 
onder de indruk en luisterden muisstil naar dat wat 
we mochten doorgeven. 

Steeds weer heb ik uit gesprekken en schriftelijke 
reacties mogen ervaren dat God een grote zegen 
geeft. Harten van mensen worden geraakt en  met 
verschillenden mocht gebeden worden. Aan Hem 
komt dan ook alle eer toe.  
 
Kortom er ligt een drukke periode achter ons en 
voor het jaar 2015 staan al weer diverse 
afspraken in onze agenda. 
 
GEZIN 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u iets 
geschreven over de gewrichten van Leyla. 
Inmiddels is ze geholpen aan haar rechterknie, 
maar dat heeft niet geholpen. Nu blijkt uit 
onderzoek in het ziekenhuis dat haar knie 
versleten is. Waarschijnlijk zal zij in januari of 
februari 2015 geopereerd worden en krijgt zij een 
kunstknie. 
Heysam is met zijn gezin in Meppel gaan wonen. 
Hij woont in een buurt waar ook veel 
Marokkaanse gezinnen wonen wat niet altijd 
gemakkelijk is. Heysam en zijn gezin bezoeken de 
samenkomsten in Meppel. Aan het eind van het 
jaar is het voor hem altijd spannend of hij kan 
blijven werken. Waarschijnlijk zal hij ook dit jaar 

weer ongeveer drie maanden geen werk hebben. 
Hij vindt dat heel moeilijk. 
Met de andere kinderen en ook de kleinkinderen 
gaat het redelijk goed. 
Zelf geniet ik van een goede gezondheid en ben ik 
dankbaar dat ik iedere keer kracht van de Heer 
krijg om het werk voor Hem te kunnen doen. 
 
 
GEBED 
Dankpunten voor: 
Een goede gezondheid, zodat lezingen gehouden 
konden worden; 
De mensen die tot geloof gekomen zijn; 
Financiële en andere middelen; 
Een gekregen nieuwe I-pad; 
Bewaring op de drukke Nederlandse wegen; 
 
Gebedspunten voor: 
Leyla die een versleten knie heeft en 
waarschijnlijk begin volgend jaar geopereerd moet 
worden; 
De technische staat van de auto, omdat veel 
kilometers afgelegd worden; 
Alert te zijn op de drukke wegen; 
Dreiging van buitenaf nu zoveel lezingen en 
gebedsavonden gehouden worden die gaan over 
o.a. de situatie in Syrië en Irak; 
Wijsheid voor Heysam en zijn gezin hoe om te 
gaan met de Marokkaanse gezinnen. 
 
 
 
Wij wensen u 
allen 
gezegende 
kerstdagen 
en een 
voorspoedig 
2015.  
 
 
 
 
 
Thuisfrontcomité: Wilt u medearbeiders zijn in dit 
werk van de Heer door een gift? De onderaan de brief 
genoemde stichtingen hebben een ANBI-status, dus 
giften hieraan gegeven zijn aftrekbaar voor de 
belasting. U kunt ook uw gift overmaken op de privé 
rekening van br.Avakhti: NL08RABO0360867847 
Als u de nieuwsbrief per email kunt ontvangen, geeft u 
ons dat even door? Dat bespaart tijd en kosten.   


