
nieuwsbrief van St. Philadelphia Namibië 

Een deur geopend...

‘...zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten...’ (Openbaring 3:8)

Voorjaar 2016

Beste donateur,
Goed nieuws vanuit Namibië: na jaren van grote droogte 
en slechte oogsten heeft het geregend. En niet een beetje, 
rivieren vullen zich met water. Een wonder van God!
Vanuit Philadelphia Namibië is nog meer goed nieuws te 
melden. Er is kerst gevierd met de allerarmsten. Jongeren 
die de Bijbelstudie gevolgd hebben, gaan zelf het goede 
nieuws delen met anderen en leren tegelijk anderen te 
helpen. 
Kinderen die het zelf niet kunnen betalen, hebben 
schoolspullen gekregen waardoor ze naar school kunnen 
en kansen hebben. 
Wonderen van God!
Veel om dankbaar voor te zijn!

Het bestuur hier in Nederland is gewijzigd. Na acht jaar 
hebben we afscheid genomen van Arjan van der Woerd. 
Vanaf januari is Gertruud Homan voorzitter. 

Wij bedanken alle donateurs die ons afgelopen jaar 
hebben gesteund, in welke vorm dan ook.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. 
Zonder u is dit werk niet mogelijk. 

Een hartelijke groet van Gertruud, Marian, Els, Elske en Iris

Kerstviering
Om het jaar af te sluiten, hebben we met de tieners van de 
jeugdclub kerst gevierd. Het was een heerlijke avond waarin 
we geluisterd hebben naar het getuigenis van pastor Gideon. 
Hij is in moeilijke omstandigheden opgegroeid, maar heeft 
altijd dichtbij God geleefd. De tieners hebben stil geluisterd 
en waren bemoedigd door zijn boodschap. Het is zo mooi 
om te zien hoe God ook in hun levens werkt en hoe ook zij 
leren om dichtbij Hem te leven. Het sloot goed aan bij de 

kerstboodschap waarin we vieren dat Jezus naar de wereld is 
gekomen: Immanuel – God met ons. 
We hebben een interessante kerstmaaltijd gehad, 
samengesteld uit allerlei dingen die de tieners als 
lievelingseten hadden opgegeven. Genieten dus! De foto’s 
spreken voor zich!
Na samen nog gezongen te hebben, was het uiteindelijk tijd 
om weer naar huis te gaan. Een mooie afsluiting van 2016. 

Gebedspunten
•	 	Lisette	heeft	nog	steeds	geen	nieuwe	

werksvergunning.
•	 	Gezondheid	en	energie	voor	het	team.
•	 	Danken	voor	de	regen.	
•	 	Een	goede	oogst.
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Het begin van een nieuw schooljaar betekent dat er allerlei 
schoolspullen en een schooluniform moeten worden 
aangeschaft. Alles bij elkaar kost dat veel geld en het is 
voor de meeste van de kinderen van de jeugdclub niet 
mogelijk om het zelf te kopen. Een aantal van de kinderen 
is wees, de anderen vallen allemaal in de categorie 
‘kwetsbare kinderen’. We hebben schriften, pennen, 

potloden en gummen uitgedeeld. Ook mochten de 
kinderen een lijstje maken met de dingen die ze het hardste 
nodig hebben. Een selectie daarvan hebben we de week 
erna aan hen overhandigd. Mooi om hun enthousiasme te 
zien. 
We hopen dat het een goed schooljaar voor hen gaat 
worden! 

Nieuwe club en workshop
We zijn dit jaar begonnen met een nieuwe club. De 
jongeren hebben minstens de helft van de lessen van de 
jeugdclub gevolgd. Ze hebben daarin veel geleerd over wie 
God is, hoe je een relatie met Hem kunt hebben en hoe je 
daarin kunt groeien. In deze nieuwe club willen we met de 
jongeren aan de slag gaan, door bijvoorbeeld de straat op 
te gaan en voor mensen te bidden. Om hen hierop voor te 

bereiden hebben we een workshop georganiseerd. Daarin 
hebben we hen geleerd hoe je kunt bidden voor iemand 
die ziek is en hoe je iemand het evangelie kunt vertellen. 
Ook hebben we gesproken over identiteit, vergeving, gebed 
en hoe je Gods stem kunt verstaan. De tieners zijn erg 
enthousiast en we zien er naar uit wat God door hen gaat 
doen! 

Begin van het nieuwe jaar – schoolspullen


