Nieuwsbrief december 2021

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en
men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 NBG51

Hallo allemaal!
We groeten jullie in de Naam van onze Here Jezus Christus. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en veel
veranderd. Zelfs nog voor de laatste maand van het jaar gebeurt er van alles, zoals de oudere man in Uganda
die een ongeluk heeft gehad en zijn been heeft gebroken. Hij bezoekt de Good News Home-group en is, toen hij
naar huis ging, aangereden. En dan de baby Asaba Onesmus, waarvan de darmen zijn buik uitkomen en die
geopereerd moet worden. En ook de oudere man met leverproblemen, die gevonden is door ons WE Reachteam… in deze nieuwsbrief vertellen we jullie er meer over.
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We geven u een update over iedereen, ook over de kleine Ruth, die haar verjaardag heeft gevierd en waarvoor
er giften, zowel voor de familie als voor haar, binnenkwamen. Dankzij de giften kon ze dit jaar haar 1ste
verjaardag met een lekkere taart vieren. Met kleine Ruth gaat het goed en we zijn erg dankbaar voor iedereen
die giften geeft of heeft gegeven voor de poedermelk/het eten.
Dan de man met leverproblemen. Hij heeft medicatie gehad en we zijn dankbaar voor de giften, want deze
medicatie sloeg aan en hielp de man om in ieder geval op krachten te komen. Ook hebben wij als WE vanuit WE
Care eten en drinken gegeven. Hij heeft nog wel medicatie nodig en wij hopen dat er mensen zijn die hierin
willen helpen. Op dit moment zijn de geschatte kosten € 200,- en na deze medicatie krijgt hij te horen of hij nog
medicatie nodig heeft of niet.

Als u wilt geven, vergeet dan niet te vermelden: ‘Medicatie oude man’. Dan komt het helemaal goed.
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Over baby Asaba Onesmus: we zijn dankbaar dat er al giften voor
de operatie van deze baby zijn binnengekomen. We krijgen een
update als Asaba geopereerd is en wat het vervolg zal zijn. Hij zal
na de operatie zeker nog de nodige zorg en medicatie nodig
hebben. We zullen u zowel op de blog op onze website als door
middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden. Mocht u een gift
willen geven, dan graag vermelden ‘voor baby Asaba’.

Hieronder zien jullie foto’s van de oude man die na het bijwonen van de Good News Home-group is aangereden.
Hij heeft zijn been gebroken. In Nederland is dit in een ziekenhuis snel verholpen, vaak word je dezelfde dag
geopereerd. In Uganda werkt dit helaas totaal anders. Je moet eerst geld hebben om in het ziekenhuis te mogen
liggen, vervolgens het geld voor de operatie en de middelen die nodig zijn voor de operatie. We zijn zo
dankbaar, want we dienen een machtige God, Die gebeden verhoord en helpt, ook in deze situaties. De oude
man is opgenomen in het ziekenhuis zonder dat we iets hoefden te betalen. Ook hebben ze de nodige medicatie
gegeven voor de pijn en er moesten foto’s gemaakt worden. Er bleek, zoals wij al verwacht hadden, een
operatie nodig te zijn. Wij kregen te horen dat, als we het geld voor het materiaal van de operatie zouden
betalen, ze de oude man zouden opereren. We zijn erg dankbaar dat er mensen waren die het op hun hart
kregen om geld voor deze man over te maken zodat we voor de materialen konden betalen. Na de operatie zal
hij ook nog de nodige zorg nodig hebben.

Mocht u een gift voor deze man willen geven, vermeld dan: ‘oude man Good News Home-group’.
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Wat doen we verder? We sturen als WE Care kleding voor kinderen en helpen ook oudere mensen met
medicatie. Het afgelopen jaar hebben we diverse oude mensen kunnen helpen. Ook gaat ons WE Reach- team
eropuit om het Evangelie te verkondigen. Als ze bij gezinnen komen met een bepaalde nood, zoals eten of
drinken, dan bekijken we hoe we hierin als Stichting World Evangelism kunnen helpen. Dit doen we dan vanuit
het project WE Care.
Als Stichting World Evangelism is het ons doel om nog meer te doen dan we nu al doen. We helpen al veel
kinderen, alleenstaande ouders en ouderen. Ook verkondigen we het Woord van God, wat voor ons als Stichting
World Evangelism de eerste prioriteit heeft. De huisgroepen groeien en we zijn God dankbaar dat we in ons
team diverse mensen hebben die Bijbelonderwijs kunnen geven en ook leiding aan de huisgroepen.
We zijn erg dankbaar voor broeder Tom die heel veel dingen in Uganda voor ons regelt. Alle geldzaken van WE
Care lopen via hem en hij stuurt verder mensen aan voor het uitdelen van kleding en ook voor eten/drinken.
Hij houdt ons op de hoogte van de mensen die door WE Care geholpen worden en hoe bepaalde giften besteed
zijn, zodat we u op de hoogte kunnen houden. Omdat Faith leiding over WE Care heeft, heeft ze dagelijks
contact met broeder Tom. U denkt misschien dat broeder Tom hier salaris voor krijgt of misschien vergoeding?
Op dit moment is dit financieel nog niet haalbaar. Wij van World Evangelism willen er wel naartoe dat broeder
Tom minimaal een vergoeding krijgt voor het werk dat hij voor Stichting World Evangelism doet.
We hebben gebed nodig en we willen God onze plannen bekend maken. Hierin willen we ook u betrekken.
Dus wilt u met ons meebidden voor de volgende punten? Het eerste punt is erg belangrijk, want zonder Gods
leiding gaan we alle kanten op en verliezen we het doel uit het oog. We willen mensen bereiken met het
Evangelie en natuurlijk ook mensen helpen.








Gods wijsheid voor iedereen die betrokken is bij World Evangelism, in Nederland en in Uganda
Gods leiding voor de St. World Evangelism
Mogelijkheden om te groeien als Stichting (we willen onze tentenpinnen wijder zetten, zie Jes 54:2)
Toerusten van leiders met onderwijs (zoals de evangelisten en de huisgroepleiders)
Dat het mogelijk wordt om financieel support aan broeder Tom te geven (bijv. vergoeding/salaris)
Mogelijkheden voor ondersteuning WE Care projecten
Uitnodigingen vanuit Nederlandse kerken en gemeentes voor ons WE Worshipteam om te komen optreden,
om zo ook giften voor WE Care te genereren
 Financiële ondersteuning voor de Stichting WE
We willen iedereen hele gezegende feestdagen wensen. Deze dagen gaan over het Licht der wereld, een baby
die ons vrij wil zetten en die ons eeuwig leven brengt, en dit alles door het geloof in Hem. Hij is het die hoop,
geloof en liefde brengt. Door het geloof in Hem zijn wij kinderen van God geworden, zie Johannes 8:12,
Johannes 17:3, Johannes 3:16, Johannes 1:12.
Gods zegen,
Pieter & Faith Jansen
Stichting World Evangelism

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

Nieuwsbrief december 2021

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

