Een deur geopend...
nieuwsbrief van St. Philadelphia Namibië
‘...zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten...’ (Openbaring 3:8)

Najaar 2015

Van het bestuur
Gisteren, 11 november, is bij de bijbelclub
in Grootfontein-Omulunga het kerstfeest
gevierd.
Zo vroeg al?
Nu, in Namibië is de zomer op komst (met
nu al temperaturen tot 40 °) en volgende
week begint daar de zomervakantie.
Dus werd besloten, voordat de kinderen
misschien naar familie vertrokken, het
Kerstfeest te vieren en hen over de
geboorte van de Here Jezus te vertellen.
Het Philadelphia team had, met behulp
van vrijwilligers, de dagen daarvoor ruim
200 kerstcadeautjes ingepakt, met o.a.
wat snoep, een stukje zeep enz. Leoni had
de avond tevoren 200 worstjes gebraden
en alle kinderen kregen een heerlijk bord
pasta met salade en een beker drinken.
Er werd gezongen, een verhaal verteld, een
kerstfilm vertoond en gebeden.
Het werd een groot feest!
In Nederland traden in het bestuur van
St. Philadelphia Namibië drie nieuwe leden
aan, als lid Gertruud Homan en Elske
Kerkhof, als penningmeester Els Breden.
Hartelijk welkom!
Nu zijn we nog op zoek naar een nieuwe
secretaris.
namens het bestuur,
piet van den berg

Bushmanland
Bushmanland is een uitgestrekt en afgelegen gebied in
het noordoosten van Namibië waar mensen van de San
gemeenschap verblijven. Een organisatie werkzaam vanuit
Grootfontein werkt met de San daar en ondersteunt er ook
enkele kleuterscholen. Na overleg is besloten dat Philadelphia
hen zal helpen met het begeleiden van de kleuteronderwijzers.
Drie keer per jaar zullen al deze onderwijzers voor een week

naar Grootfontein komen en zal Philadelphia een training
aanbieden om zo de kwaliteit van het onderwijs dat zij geven
te verbeteren. Een eerste kennismaking met enkele van de
onderwijzers heeft al plaatsgevonden tijdens een ronde langs
schooltjes om eten voor de soepkeukens rond te brengen. Eind
november zal de eerste training plaatsvinden. De onderwijzers
en wij zien er al naar uit!

Splitsing kidsclub
In de vorige nieuwsbrief is al een en ander geschreven over
de kidsclub en dat hij zo gegroeid is. Er is nu besloten om de
groep met de grotere kinderen (8 jaar en ouder) te splitsen
in twee groepen. Het leeftijdsverschil was namelijk te groot,
waardoor het moeilijk was om bij alle kinderen tegelijk
aansluiting te vinden. Ook is de groep enorm gegroeid en
komen tot 80 kinderen elke dinsdag om het evangelie te
horen.
Er is nu een club voor kinderen van Grade 6 en hoger, die
we de Youthclub gaan noemen, wat door hen positief werd
ontvangen. De jongere groep Grade 2-5 blijft de kidsclub
heten. Zo hebben beide groepen ook weer meer groeiruimte
en kunnen we de kinderen aanmoedigen om hun vriendjes
mee te nemen. Het is mooi om te zien dat er iedere week
nieuwe kinderen bij komen. Er is al grote groei te zien. Vier
weken na de splitsing is de kidsclub alweer gegroeid van 45
tot 85 kinderen! Zo worden al meer kinderen bereikt met de
boodschap van de liefde van Jezus Christus voor hen.

CEF Kamp
Child Evangelism Fellowship (CEF), een organisatie die
zich beijvert voor kinderevangelisatie, regelt elk jaar in de
hoofdstad Windhoek een kinderkamp. Het kamp duurt
een volle week en biedt plaats aan 100 kinderen.
En dit jaar mochten wij 10 kinderen uit onze kidsclub
meesturen.
Het was moeilijk om 10 kinderen te kiezen uit onze grote
groep. Het was een grote organisatie, want de kinderen
komen allemaal uit erg arme omstandigheden en hadden

geen kleren die ze mee konden nemen. Alles wat te klein of
stuk. Dus zijn we meteen voor allemaal kleren gaan kopen
voor 6 dagen. We hadden plaatselijk een sponsor voor al
deze kleren gevonden. Elk kind kreeg een tas met kleren en
toiletartikelen. Ze waren er enorm blij mee.
Na het kamp vertelden ze dat ze moesten huilen omdat ze
niet terug wilden. Er was ook een duidelijke verandering in
de kinderen te zien. Prachtig wat God voor deze kinderen
gedaan heeft in deze week!

Blijft u ons helpen?
Wij vragen blijvend uw steun voor: schoolmaaltijden, schoolgeld en -kleren, materiaal voor de moestuintjes,
school- en sportmaterialen voor de basis- en kleuterscholen en nog veel meer…
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