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de vrouwen                                                                                                       de mannen  
 

 

 

Gemeenteleden , wij wensen jullie een gelukkig en gezegend nieuwjaar. Moge onze 

hemelse Vader u overvloedig zegenen en uw gebied vergroten; moge Zijn liefdevolle hand 

met u zijn en al het kwade van u weren, zodat u geen smart treft. 

Ook aan het begin van dit nieuwe jaar rekenen wij op uw gebeden en engagement.  

 

De eerste maand loopt al op z'n einde. Alle kinderen hebben genoten van een gezellig 

kerstverlof bij familie. Ook voor ons persoonlijk was het een fijne tijd met Uci haar familie in 

het dorpje. Eens terug thuis heeft iedereen weer veel te vertellen na zo'n vakantieperiode , 

en dan lijkt de tijd eens zo snel te gaan. Vele jongeren hebben meegedraaid in het 

kerstprogramma in hun kerk. Ook hebben sommigen het Goede Nieuws gedeeld met 

ouders , familie of vriendjes. Heel wat positieve getuigenissen , uiteraard soms ook wat 

negatieve ervaringen. Bid met ons mee dat God verder werkt in de harten en levens van 

deze jongeren èn hun familie!  
 

 

Belgium , here we come ! Ook al duurt het nog een paar maanden , wij kijken er 

alvast naar uit. Onze tickets zijn geboekt. Op 31 mei landen we in Brussel. We 

hebben geld moeten lenen om deze reis te kunnen betalen. In totaal kost de vliegreis 

ons +2700€ , daar komt nog 200€ bovenop voor Uci's visum èn reisverzekering !! 

Om deze enorme onkost te beperken komen wij slechts eens om de 2 jaren 'naar 



 

huis'. 

Wij zijn u dankbaar dat u vrijgevig bent via een milde gave. Ook willen wij vragen of 

er iemand een 'auto-in-bruikleen' heeft voor de maand juni en juli. Onze oprechte 

appreciatie want u maakt dit haalbaar voor ons. Wij danken onze Vader voor elk van 

u ! 

 

Onze bediening biedt uiteraard ook mogelijkheden om ook in België 'in dienst te 

staan van' de Here Jezus en Zijn New Hope kinder-ministry. Zo willen we tijdens ons 

bezoek beschikbaar zijn om jullie te vertellen over ons land, ons leven en ons werk: 

neem contact met ons op en we proberen iets te regelen! 

 

 

 

 

 

E&R vermaken zich wel in het dorp                                                 oefenen evangelisatie-verhaal  
 

 

Nog slechts 11 weken en dan studeren onze 17 laatste-jaars-studenten af. Zij hebben in 

maart al eindexamen , en met Pasen zit het erop voor hun. De meesten zullen dan terug 

bij hun familie gaan wonen , enkelen zullen hopelijk 'verder-studeren' , en 3 meisjes (tot nu 

toe) hebben al laten weten  dat ze als vrijwilliger willen blijven en zo het leidersteam willen 

versterken. Dat vinden wij natuurlijk een heel slimme keuze ! Zij kunnen hier veel leren als 

jonge leidsters , en wie weet heeft de Heer in de toekomst nog studie- of doorgroei-

mogelijkheden voor hun 'in petto'.    
 

 

 

Hallo ! Ik ben Nomi , een nichtje van 'kaka' Uci. Ik zit in het Bijbelstudie-groepje van 



 

'abang' Daniël iedere maandagavond. Net voor het kerstverlof vertelde ik in ons 

groepje dat mijn papa vroeger naar de kerk ging toen ik nog klein was en ik nog 

thuis woonde. Toen ik 10 jaren geleden verhuisde naar New Hope Ministry vond hij 

het niet langer nodig om op zondagochtend naar de kerk te gaan. Dat maakt me 

verdrietig , want nu drinkt hij veel èn 'speelt' soms zijn geld op. Ik vroeg of mijn 

Bijbelstudie-vrienden wilden bidden voor mijn vader , dat hij deze kerst mee zou 

gaan naar de kerstdienst op maandagochtend. Ik vroeg hun om te bidden voor mij , 

dat ik moedig genoeg zou zijn om mijn vader uit te nodigen om mee te gaan. Enkele 

dagen later in het dorp vertelde ik mijn papa dat ik het heel erg fijn zou vinden 

moest hij mee gaan.  

Ik dank God ontzettend , want mijn papa maakte zich 's ochtends klaar voor de 

kerstviering in de kerk. Meer nog , ook één van zijn jongere broers die ook al jaren 

niet meer geweest was , ging mee. Bid dat God hun opnieuw in een persoonlijke 

relatie tot Zichzelf leidt , door Zijn liefde en genade voor mijn papa en mijn oom.  

 

 

 

 

 

Nomi Koseda , 19                                                            na de kerstviering in het dorpje Kojub            
 

 

 

 

 

nieuwe doucheruimte jongens LO                                 24 nieuwe tafels in de eetzaal 

gesponsord door ECG Zwartberg                                  gesponsord door Evangeliehuis Houthalen  
(meisjes LO wilden ook op de foto)  

 

Beste Gemeenteleden , er zijn nog altijd 5 kinderen die hier ondertussen al 7 maanden 

bij ons wonen , waar wij nog steeds geen sponsor voor hebben kunnen vinden. Wij doen 

daarom een dringende oproep om één van hun maandelijks te steunen (oproep uiteraard 

aan iedereen die nog niet op een of andere manier sponsor is) OF om mee te helpen zoeken naar 



 

iemand in uw gemeente ,  familie- of vriendenkring die sponsor wil worden. 

Als christelijke kinder-ministry zijn wij volledig afhankelijk van onze sponsors , en willen u 

daarom vriendelijk uitnodigen om onze rubriek 'sponsoring' even te bekijken   

Lees meer 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, 

en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, 

ja, het werk onzer handen, bevestig dat. (Psalm 90:17) 

 

 

 

Wij danken voor uw gebeds-steun:  

 bid voor meer kindsponsors voor New Hope Ministry ; er zijn nog altijd 5 kinderen die geen 

persoonlijke sponsor hebben ! U bent een geweldige zegening van de Heer naar Zijn volk 

wereldwijd. 

 bid voor de 17 jongeren die alles op alles zetten de komende weken om in maart te slagen voor 

hun eindexamens. 

 bid voor onze evangelisatieklas die wekelijks "de straat op gaat": bid voor alle jongeren die het 

evangelie delen , alsook voor allen die het gaan horen + bid dat wij vele Bijbels mogen 

weggeven aan 'nieuwe-bekeerlingen'. 

 bid voor alle voorbereidingen en planning aangaande ons België-bezoek over 4 maanden. 

 dank voor Gods trouw en Zijn voorzienigheid , zowel wat betreft voor deze ministry alsook voor 

ons persoonlijk als jong zendings-gezin. 

 dank voor het verschil dat New Hope maakt in de levens van deze vele 'kansarme' jongeren. 

 

 

persoonlijke aanrader: EAV-gebedsbrief 'sAmen' , suggesties om samen amen op te zeggen 
 

 

    



  

 

Leo & Marko verzorgden een bijzonder optreden 
 

 

 

U kan onze bediening steunen via 

IBAN : BE15 235 0186258 30 

BIC : GEBABEBB 

Vermeld uw naam a.u.b. 

 

ons WO-profiel
 

 

 

New Hope website 
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