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Ik ben een machtige God ( Lukas 1:27; 2 Korintiërs 12:9)
Voor Mij is niets onmogelijk. Ik heb zwakke mensen zoals jij uitgekozen om mijn doelen te volbrengen. Jouw
zwakheid is bedoeld om je te openen voor mijn kracht. Wees daarom niet bang voor je beperkingen, en kijk
niet of je wel sterk genoeg bent voor de eisen van vandaag. Wat ik van jou verlang, is dat je met Mij verbonden
blijft. En volledig vertrouwt op mijn onbeperkte middelen. Als je voor onverwachte uitdagingen komt te staan,
is dat geen reden voor paniek. Onthoud dat Ik met je ben. Praat met Mij en luister naar Me, terwijl Ik je door
elke lastige situatie heen loods. Ik ben geen roekeloze God. Als Ik het toesta dat er moeilijkheden op je pad
komen, zorg Ik er ook voor dat je ze aankunt. Ontspan in mijn nabijheid, vertrouw op mijn kracht. Sarah Young:
Dicht bij Jezus

Vaak worstelen wij met het bovenstaande. Wij gaan dan op “eigen kracht” proberen onze problemen op te
lossen. Toch kunnen wij dit beter overlaten onze hemelse Vader voor wie niets onmogelijk is. Dit mochten
Marja en ik de afgelopen maanden steeds weer ervaren. Geweldig toch!
Onderstaand treft u een stukje aan van Audrey McCracken uit Noord Ierland van haar bezoek aan ons project
in Ethiopië. Dit wilden wij u niet onthouden.
Tien jaar geleden (2007) stonden mijn man Gary en ik op een kaal stuk land in Debre Zeit met Co en Marja
Tollenaar. Het was hun visie om een stuk land in te richten om wezen op te vangen, om groenten te
verbouwen, om kippen te houden en om hun steun aan weduwen en ouderen uit te breiden. Ze zouden het
stuk land ‘New Creation’ noemen.
Na een korte strijd tegen kanker overleed Gary in juni 2015. Hij zou zo trots zijn geweest op de voortgang van
Gods werk bij New Creation. De vorige keer dat ik in Ethiopië was, is al bijna 7 jaar geleden, dus ik had
gemengde gevoelens over mijn bezoek, maar ik voelde me ook erg bemoedigd.
Het was zo fijn om te zien dat zes kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar het zo goed doen bij New Creation, in
een tweelinghuisje dat is gedoneerd door de brandweermannen uit Comber, Noord-Ierland. Deze kinderen
ontvangen een kans op succes in het leven door onderwijs en een stabiele, liefdevolle thuisomgeving.
De ouderen kwamen dinsdagmiddag op bezoek. Na de gebruikelijke koffieceremonie werden ze weer naar
huis gereden, en kregen ze geld voor voedsel en noodzakelijke sanitaire producten.
De kinderclub op zaterdagochtend was een groot feest. Dertig kansarme kinderen uit de omgeving kwamen
voor spelletjes, bijbelverhalen, zingen en lekkere koekjes en sap. Het was opbeurend om te zien dat deze
kinderen die arm zijn, zo genoten, lachten, deelden van de simpele dingen in het leven.

We hebben ook een tocht naar Langano gemaakt om de plaatselijke school in Bishingary te bezoeken. Dit
gebied is getroffen door hongersnood na de droogte dit jaar. Toen we begonnen aan de 4-uur durende rit,
stopte Co bij de bakker om wat vers brood te kopen voor de kinderen. Er waren die dag 150 op school. De
school had 2 kleine klaslokalen met erg weinig onderwijsmaterialen.
Een groep kinderen zat onder een grote boom en werd geleid door een vrouw met een baby op haar rug. Ik
was geroerd hoe blij en dankbaar de kinderen een klein stukje brood in ontvangst namen. Het was alleen
verschrikkelijk dat we niet genoeg hadden voor iedereen en hoe de gezichtjes van de kinderen die geen brood
kregen, betrokken. Toen herinnerden we ons dat ons eigen brood nog in de wagen lag, en we hebben dat
eerlijk verdeeld onder hen. Ik had die dag voor een keer honger. Hoe moet het zijn voor deze kinderen om
steeds de pijn van de honger te ervaren? New Creation biedt elke morgen voor schooltijd, met de
ondersteuning van donoren, een soort havermoutpap aan deze kinderen aan. Maar vaak is er te weinig en
moeten kinderen zonder ontbijt naar school.
Na een week was ik emotioneel en fysiek uitgeput, maar ook bemoedigd door het werk dat New Creation
uitvoert. Dit echtpaar doet fantastisch werk en verdienen alle steun die wij, als broeders en zusters in
Christus, kunnen geven.
Gary had het er vaak over hoe hulp er toe doet, ook al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat. Dus als wij
Gods werk kunnen blijven ondersteunen, in welke mate dan ook, dan kan dit het verschil zijn tussen leven en
dood voor dat ene kind of die ene oudere.
Bid alstublieft dat dit fantastische werk zegen blijft ontvangen.
In de liefde van Christus, Audrey
Setotaw Godana: Setotaw had bij zijn geboorte een naam van een “occulte” god. Nu betekent zijn nieuwe
naam “cadeau van God”. Het gebied waar hij is geboren is overwegend moslim gebied. Bij zijn geboorte is
zijn moeder overleden, terwijl zijn vader, bij ons, onbekend is. Omdat zijn grootvader niet voor hem kon
zorgen (geen voedsel) is Setotaw in de SIM kliniek in Langano terecht gekomen waar Audrey op dat moment
voor een maand was om een project voor baby’s op te zetten waarvan de moeder is overleden. Setotaw’s
eerste start was goed maar na 8 maanden kwam hij opnieuw in de kliniek, zwaar ondervoed. Audrey en Gary
wilde hem eerst adopteren, maar dit lukte niet. Bij een bezoek aan Langano, wij (Co en Marja) hebben hier
drie jaar gewerkt, kwamen wij Audrey en Gary tegen en zij vroegen aan ons of wij Setotaw in ons programma
in Debre Zeit zouden kunnen opnemen. Na ampele overwegingen en gebed hebben wij Setotaw in ons eigen
huis opgenomen, Setotaw was toen pas 1 jaar geworden. Hieronder zien jullie enige foto’s hiervan. Inmiddels
is Setotaw een sterke jonge knul van bijna 11 jaar, met wie we veel plezier beleven.

Voor uw/jullie support in ons werk, zowel in gebed als met materiële hulp, willen wij u/jullie hartelijk danken!

In verband hiermee ( AVG ) hebben wij uw toestemming nodig om u (mail) adres te mogen blijven gebruiken voor het toesturen van de
nieuwsbrief en eventueel andere zaken. Wanneer u geen nieuwsbrief e.d. wilt ontvangen, laat het ons dan per omgaand bericht weten.
Wanneer we niets van u horen, gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met toezending.

