Nieuwsbrief april 2022

Hallo allemaal!

We groeten jullie in de Naam van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer een tijdje geleden dat we
een nieuwsbrief hebben gestuurd. Door allerlei omstandigheden is dit veel later geworden dan we
wilden.
Voor de maand februari hebben we op de website het beleidsplan van 2022-2023 geplaatst, de
begroting van 2022 en het jaarverslag 2021. Mocht u deze willen inzien, dan kunt u deze bekijken via
de volgende link: https://worldevangelism.nl/anbi/
Begin 2022 hebben we als Stichting World Evangelism met de Raad van Toezicht afgesproken om
kinderen te helpen die een gezwel hebben en al lang in het ziekenhuis wachten op een operatie. Op dit
moment zijn er al meer dan 7 kinderen geopereerd, mede dankzij de giften die we ontvangen hebben
om deze operaties mogelijk te maken. In deze nieuwsbrief zullen we wat foto’s laten zien. Foto- en
videomateriaal dat wij op de website gebruiken is altijd met toestemming van de ouders van de
kinderen gebeurd. Dat geldt ook voor het delen van fotomateriaal in de nieuwsbrieven.
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We hebben nu als Stichting World Evangelism de toegang tot het kankerinstituut in Uganda om
kinderen te helpen. In Uganda mag je niet zomaar kinderen in een ziekenhuis opzoeken of helpen,
zonder een document van het ziekenhuis, dat toestemming geeft om de zaal van de kinderen binnen te
gaan. Wij worden nu ook door de artsen benaderd, als er een kind in een bepaalde kritieke toestand
binnenkomt, met de vraag of wij wat willen en kunnen doen om te helpen.
Op dit moment helpen we een baby die een gezwel onder de tong heeft, waardoor de tong ook
gezwollen is. Het kindje heeft spoedig een operatie nodig, omdat het gezwel verder groeit en sneller
dan de artsen hadden verwacht. Dit maakt de overlevingskans voor de baby kleiner, tenzij hij spoedig
geopereerd wordt. De kans van slagen van de operatie is groot. Elke operatie heeft, zoals we ook
weten, een risico.
In Uganda zijn eind januari de scholen weer opengegaan en WE Care helpt diverse kinderen bij het
betalen van schoolgeld. We zijn erg dankbaar dat, ondanks de grote groep kinderen, er veel naar
school konden gaan. Als het goed is, gaan de kinderen begin mei voor de 2de termijn naar school en
zullen we als WE Care weer zorgen dat dit mogelijk is.
We zien hoe God door de Stichting World Evangelism werkt. In Uganda zijn we op diverse Tv-kanalen
bedankt voor het helpen van de kinderen.
Zoals u misschien weet: World Evangelism bestaat niet alleen uit het project WE Care, waarbij we
alleenstaande ouders, kinderen en ouderen helpen. World Evangelism verkondigt op de eerste plaats
ook het Evangelie. Dit wordt gedaan door middel van straatevangelisatie, deur-tot-deur evangelisatie
en in onze huisgroepen. Afgelopen paasweekend hebben we weer in een huisgroep een grotere
meeting georganiseerd waarbij veel mensen uit de omgeving werden uitgenodigd. Broeder Tom en
anderen van het team in Uganda hebben alles hiervoor voorbereid. Na de samenkomst ging men
gezamenlijk eten. Tom heeft over het verlossingswerk van Christus Jezus gesproken en verteld hoe
belangrijk het is om Jezus aan te nemen als je Verlosser. Het was een geweldige dag en er zijn weer
mensen toegevoegd aan de kring van gelovigen.
Het is belangrijk om te weten dat iedereen bij deze bijeenkomst welkom is. Het maakt niet uit wat je
achtergrond is. Er komen velen die moslim zijn of naar de Katholieke of Protestante Kerk gaan. Deze
mensen horen het Evangelie, maar ze worden niet gedwongen om Jezus aan te nemen. Ze kunnen
vragen stellen. We zijn erg dankbaar dat we dit mogelijk kunnen maken en dat er mensen door deze
bijeenkomsten toch aangesproken worden.
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De rapporten hierboven zijn van Emmanuel, hij is 8 jaar en is één van de jongens waar WE Care
schoolgeld voor betaalt. Hij heeft geweldig zijn best gedaan, met hele hoge cijfers als resultaat.
Hieronder is het rapport van de jongste jongen waar we schoolgeld voor betalen. Hij is 3 jaar en gaat
naar de kleuterschool.
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Dit jaar willen Faith en ik naar Uganda, maar niet om daar te blijven. Faith wil graag haar familie zien
en ik ga voor zowel familiebezoek als voor de bediening. We zullen bij diverse voorgangers in Uganda
langsgaan en ik zal ook een planning maken om gedurende die tijd conferenties en
evangelisatiebijeenkomsten te houden. We zouden ergens in het najaar willen gaan.
Stichting World Evangelism heeft folders gemaakt om ook in Nederland meer bekendheid te geven aan
ons project WE Care. Via ons project ‘WE Sing’, met de WE Worshippers Faith, Michelle en Dunamis en
in samenwerking met Elly Zuiderveld, willen we graag geld inzamelen voor het project WE Care, zodat
we kinderen kunnen helpen met schoolgeld en andere kinderen met de operaties. Tijdens de ‘WE Sing’
willen we ook kleine Oegandese snacks verkopen, waarvan de opbrengst ook voor WE Care is. De WE
Worshippers zoeken plaatsen en gelegenheden waar ze kunnen optreden. Heeft u een idee of
mogelijkheid, neem dan gerust contact op.
Gebedspunten:
• Open deuren voor We Worshippers om op te treden
• Open deuren voor meer bekendheid Stichting World Evangelism.
• Partners in de bediening
• Uitbreiden van WE Care met gevangenisbediening (vooral gericht
gevangenissen).
• Financiën voor financieren van de diverse projecten
• Dat broeder Tom salaris kan hebben uit de stichting
• Meer arbeiders in de oogst
• Goede oogst uit het land, zodat we ook daar mensen mee kunnen helpen
• Werk voor een broeder in Abu Dhabi en gebed voor zijn veiligheid
• Voor onze reis (Faith en Pieter) naar Uganda
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We danken God voor alles wat Hij tot nu toe door de bediening heen doet.
We danken Hem voor alle kinderen die geopereerd zijn en dat de operaties, ondanks de risico’s, toch
goed verlopen zijn.
We danken God voor alle mensen die giften hebben gegeven of kinderen hebben gesteund.
We danken God voor alle medewerkers van de Stichting World Evangelism in Nederland, Oeganda en
andere landen.
Pieter & Faith
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