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Hallo Alllemaal
We groeten jullie in de naam van onze Here Christus Jezus. Er is het
afgelopen jaar veel gebeurd en veel veranderd. Wij als World
Evangelism gaan gewoon door met het werk, waartoe we geroepen zijn.
Onze website is vernieuwd: www.worldevangelism.nl
En we hebben een blog op de website onder het project WE Care. Hier
zullen we actuele berichten, situaties in Uganda posten. Er staan al een
aantal foto’s op van kinderen die door ons Project WE Care, door
verschillende mensen worden gesponsord.
De situatie door Corona is dat er veel mensen niet te eten hebben.
Kinderen die niet naar school kunnen en thuisstudie nodig hebben.
Kinderen die voor hun examen van afstuderen zaten (voortgezet
onderwijs). Nu niet doorging en thuis zitten te wachten op wat nu.
Het bestuur en de raad van toezicht kijkt en zoekt naar mogelijkheden
om deze kinderen te helpen. Dat is voor ons nu ons doel.
World Evangelism in Uganda doet op dit moment veel aan evangelisatie.
Er zijn diverse leden van WE die uit gaan om het evangelie te
verkondigen, omdat kerken op dit moment nog niet open zijn of alleen
kleine groepjes mogen toelaten, zijn we hierdoor huis- groepen gaan
opstarten in diverse gebieden waar men evangeliseert en mensen tot
geloof komen. We willen zorgen dat deze nieuw wederomg eboren
Christenen Bijbelsonderwijs krijgen, waardoor ze geestelijk kunnen
groeien en een degelijk fundament krijgen. Dit alles gebeurd onder leiding
van onze plaatsvervangend directeur Tomusange Julius, of te wel broeder
Tom.
Hij regelt voor
World Evangelism alle
financiële zaken van
World
Evangelism
Uganda. Ook stuurt hij de
teams in Uganda aan voor
Evangelisatie en bezoekt
de diverse huisgroepen om te zien hoe het gaat.
Er is een huisgroep dat geleid wordt door Mevrouw Nabaggala
en daar zijn meer dan 27 kinderen die meer willen leren over
Christus en de Bijbel. Ze komen nu 1x per week samen.
Broeder Tom gaat geregeld ernaar toe om te kijken hoe het
gaat.
De andere groepen variëren in aantal tussen de 5 en 15 personen. We zijn erg dankbaar dat God voor ons weer
nieuwe deuren opent, zodat we mensen Jezus kunnen laten zien en het Koninkrijk van God kunnen bouwen. We
zijn ook erg dankbaar voor de mensen van World Evangelism in Uganda voor hetgeen zij binnen WE doen.

Giften kunt u overmaken op de rekening van:
Stichting World Evangelism NL12 INGB 0009 1114 02 BIC INGBNL2A
of via PayPal op onze website. We zijn een stichting met ANBI status. Giften zijn belasting aftrekbaar
Contactgegevens: nieuws@worldevangelism.nl Website: www.worldevangelism.nl
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Ook zijn Faith, Michelle en
Dunamis een zanggroep gestart
onder
de
naam
WE
Worshippers. Het doel is dat
kerken
of
andere
samenkomsten hun uitnodigt
om te komen zingen, met de
mogelijkheid om een collecte
op te halen. Met die collecte
willen we vooral kinderen
helpen met eten & drinken en
schoolgeld. Als er mensen zijn
die liever een bepaalde gift
willen doen kan dit natuurlijk
ook. Dit valt geheel onder het
project WE Care, dit wordt door
Faith Jansen en Elly Zuiderveld
geleidt. Wilt u stukje horen dat kan als u op de volgende link klikt: https://worldevangelism.nl/we-sing/
Alle dingen die we voor het Koninkrijk van God doen komen tot stand door middel van gebed. Wij van World
Evangelism, bidden voor Zijn wil wat we doen en Gods leiding in hetgeen we doen. We hebben ook uw gebed
nodig. Daarom als u met ons mee wil bidden.
Graag bidden voor:







Gods leiding voor de Stg. World Evangelism ( we willen onze tenten wijd maken jes 54:2)
Evangelisten van Uganda die evangelie verkondigen
Onze huisgroepleiders voor wijsheid
Mogelijkheden voor ondersteuning WE Care project
WE Worshipteam voor de liederen de songs en dat er uitnodigingen komen om op te treden
Financiële ondersteuning

Gods zegen,
Pieter & Faith Jansen
Stichting World Evangelism
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