
Geliefde vrienden,
De afgelopen maanden heeft het werk weer voortgg
gang mogen vinden. In deze brief treft u het laatgg
ste nieuws hiervan aan.

Kinderclubdagen
Op 19 en 20 april hebben we weer kinderclubdagg
gen gehouden, en deze zijn goed verlopen. 

We hadden meer dan 70 kinderen, er waren deze 
keer ook veel nieuwe gezichten bij! 

Gelukkig regende deze dagen niet. We activiteiten 
die betrekking hadden op Pasen en ook allerhande 
spelletjes. De kinderen deden goed mee en zo te 
zien vonden ze het leuk. We hadden ongeveer 
25 helpers, een aantal van hen komt ook op de 
jeugdbijeenkomst op zaterdagavond. Er zijn nu 
ongeveer 50 buitenkerkelijke gezinnen die hun 
kinderen naar deze kinderclubdagen sturen. We 
willen deze gezinnen graag gaan bezoeken om 
zo een goed contact met hen op te bouwen. Het 
afgelopen jaar hebben we door deze kinderkamgg
pen het vertrouwen gewonnen en we willen daar 
nu graag een vervolg aan geven en ook de ouders 
met het Evangelie in aanraking brengen. Het is de 
bedoeling hiermee in mei te starten.  
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Concert
We hebben de ouders van de kinderen uitgenodigd 
voor een Paasconcert (21 april), dat werd gegeven 
door een koor van de Faro eilanden in Denemarkgg
en. We konden hiervoor gebruik maken van de 
nieuwe sporthal van de gemeente. Daarmee hebgg
ben we gelijk een mooie ingang bij de gemeente 
om ook voor de kinderclubdagen van deze hal gegg
bruik te maken. Het was een goed en stichtelijk 
concert; er waren meer dan 100 luisteraars.

Vernieuwde Arabische website
In april zijn Chris met zijn vrouw uit München op 
bezoek geweest, Chris is degene die het technisch 
onderhoud van de Arabische website doet. Samen 
hebben we een dag aan een nieuw format gewgg
erkt, dat Chris had opgezet voor zijn Duitse versie 
en dat we ook voor de Arabische website www.
lifeismore.net wilden gaan gebruiken. Aan het 
eind van de dag konden we de vernieuwde webgg
site online laten gaan en spoedig daarna zagen we 
dat het aantal bezoekers al behoorlijk steeg. De 
website ziet er aantrekkelijker uit en is gebruiksgg
vriendelijker. Bid dat de Heere deze website wil 
gebruiken om Zijn Woord tot in de uithoeken van 
de Arabische wereld te brengen.

Emmaus naar een buurland
Het is meer dan vijf jaar geleden dat we een 
reis naar Jordanië hebben gemaakt. Eind mei 
hebben we dit land opnieuw bezocht om te 
bezien hoe het met de verspreiding van de Bigg
jbelcursussen aldaar staat. We hebben goede 
ontmoetingen gehad en we waren zeer verheugd 
dat de Bijbelcursussen worden gebruikt in Bigg
jbelstudiegroepen in Jordanië en Egypte. Bid 
dat de Bijbelcursussen ook op andere plaatsen 



weer herstart mogen worden en dat daarvoor de 
juiste persoon gevonden mag worden.  

Registratie van het aangekochte land
Ondertussen hebben we niet stil gezeten wat 
betreft het probleem met de registratie van het 
aangekochte land voor het nieuwe jeugdcengg
trum. We hebben de advocaten die we op dit dosgg
sier hebben gezet regelmatig bezocht en er sterk 
op aangedrongen dat ze de zaak voortvarender 
moeten aanpakken. Maar dat heeft niet veel regg
sultaat gehad, daarom overwegen we momenteel 
een andere advocaat in te schakelen, die meer op 
afstand staat van de tegenpartij en die ervaring 
heeft met dit soort situaties. Bid voor ons voor 
wijsheid in deze zaak. 

Financiële situatie 
Het afgelopen jaar zijn de inkomsten voor ons 
werk afgenomen. Samen met het gegeven dat de 
Amerikaanse dollar en andere buitenlandse valuta 
zijn gedevalueerd ten opzichte van de Israëlische 
shekel, betekent dit een aanzienlijke verslechtergg
ing van onze financiële situatie. De verkoop van 
souvenirs via de website en via de souvenirshops 
is ook afgenomen. Bid dat dit de rest van het jaar 
weer mag verbeteren. 

Nieuwe medewerker
We hebben een nieuwe medewerker aangenomgg
en voor praktisch werk, zoals onderhoudswerkgg
zaamheden, Bijbelverspreiding, het organiseren 
van boekentafels bij conferenties of andere bigg
jeenkomsten. Zijn naam is Salvator en hij komt 
uit Haifa. Bid dat er in zijn salaris mag worden 
voorzien.

Er is nog veel werk te doen
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 
grafisch werk, werk aan de website, secretariaatswg
werk in het Engels en jeugdwerk kunnen doen. 
Minimum verblijftijd is drie maanden. Als u iegg
mand weet, neem dan alstublieft contact met ons op. 
Onderwerpen van gebed

g de kinderen die de kinderclubdagen hebben begg
zocht;

g de jongeren die de jeugdbijeenkomsten bezgg
oeken, met name Basil, Waseem M, Waseem B 
en Hadeel die hun betrouwen op de Heere willen 
stellen;

g onze broeder uit Haifa die bij ons wil komen 
werken om praktische werkzaamheden, Bijbelgg
verspreiding en de organisatie van boektafels ter 
hand te nemen

g Basmah en de andere gelovigen in Egypte die 
vervolgd worden en het moeilijk hebben;

g Bijbels en literatuur die naar nog onbereikte 
gebieden gebracht worden, in bijzonder naar het 
noorden van de Westbank;

g de boeken en Bijbelcursussen die worden 
klaargemaakt om te drukken;

g het probleem betreffende de registratie van het 
aangekochte stuk land. 

Laat ons dit werk in Gods Koninkrijk voor de 
Heere des oogstes neerleggen.

Gode bevolen,
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