Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, door de
Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar ZuidAfrika, waar ik werk in het AIDSHope Centre in Mamelodi
(Pretoria), een project van OM.

In dit nummer:
- Persoonlijk
- Visum aanvraag
- Stafconferentie
- Ministry in het zonnetje
- Dank- & gebedspunten
- Bezoek uit NL
- Youth camp

Volg mij!
Om jullie op de hoogte te houden van al
mijn ervaringen in het werkveld ben ik op
verschillende manieren te volgen:
www.ebbersinzuidafrika.nl
facebook.com/EbbersInZA
Mijn nieuwsbrief standaard in uw mailbox?
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar nieuwsbrief@ebbersinzuidafrika.nl

Persoonlijk
De afgelopen maanden heb ik weer genoten van het werken hier op Meetse en het wonen in Zuid-Afrika. Vaak
vragen mensen hoe het met mij gaat, en soms vind ik dat lastig om te beantwoorden. Maar ik ga een poging doen.
Ik geniet allereerst van wat ik hier mag doen. Het contact met de mensen in de buurt, de kerk en natuurlijk binnen
de ministries en het team is fijn. Ik voel mij nog steeds op mijn plek en weet dat God mij hier wil hebben. Ik maak
tijd om te naaien, een grote hobby van mij!
Lichamelijk blijft het soms lastiger. Ik doe mijn oefeningen en zwem elke week, probeer verschillende medicatie,
maar de pijn in mijn benen en rug blijft. Het is geen pijn waarvan ik door het plafond vlieg, maar het zeurt (het voelt
als spierpijn en blauwe plekken, die niet weg gaan ;)). De ene dag is beter dan de andere. Het lastigste vind ik nog
dat ik goed moet plannen: ik heb meestal geen energie voor
spontane uitjes, en als ik iets gezelligs plan, moet ik toch nog
afwachten of het die dag echt gaat lukken. De balans houden
tussen de ministries, rust en leuke dingen doen is lastig! Het
meest gemakkelijke zou zijn om het ongemak te negeren en
door te gaan, maar dat is natuurlijk op de lange duur ook niet
vol te houden.
Zoals ook in Nederland bleek is er geen prognose te stellen en er
is gezegd dat ik nooit meer 100% lichamelijk fit zal zijn. Daar
worstel ik soms mee, omdat ik graag alles wil geven wat ik heb,
en op dit moment voelt het niet als voldoende...
Een wijs iemand zei tegen mij:
‘Je hoeft niet te accepteren dat het blijft zoals het nu is
(God kan mij genezen tegen medische wijsheid in), maar
misschien moet je per dag accepteren dat je nog niet
genezen bent.’.
Daar werk ik aan en ik houd vast aan God, die mij toch elke dag energie geeft
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Daar werk ik aan en ik houd vast aan God, die mij toch elke dag energie geeft
om te doen wat gedaan moet worden. Zolang ik mijzelf in Zijn handen
overgeef, ben ik in orde, it is well with my soul...
Ik ben gezegend met familie en vrienden, een team dat om mij heen staat en
sinds een paar maanden heb ik op woensdag extra rust (dat is mijn dag voor
zwemmen of fysio) wat erg prettig is!

Stafconferentie
In april hadden we onze jaarlijkse stafconeferentie van OMZA. Alle OM’ers
uit Zuid Afrika komen dan bij elkaar voor ontmoeting, updates over
ministries, en natuurlijk ook vergaderingen.
We zaten dit jaar op een prachtige locatie, waar we konden genieten van de
natuur om ons heen. Leuk om oude bekenden en nieuwe mensen te
ontmoeten!

Visum aanvraag
Deze maand is het alweer drie jaar dat ik in Zuid-Afrika ben! De tijd is werkelijk voorbij gevlogen en het voelt niet als
drie jaar!
Het betekent echter ook dat het tijd is voor een nieuw visum. Ik heb alle papieren ingeleverd, gelukkig kon dit vanuit
Zuid-Afrika zelf, en wacht nu op de uitslag. Hoewel ik erop vertrouw dat God dit in Zijn hand heeft, blijft het toch
altijd spannend om te zien of alle papieren in orde zijn. Bidden jullie mee?

Ministry in het zonnetje
In voorgaande nieuwsbrieven is het u vast niet ontgaan dat we op Meetse verschillende ministries hebben, waar ik me
ook mee bezig houd. In de komende nieuwsbrieven zal ik steeds een ministry in het zonnetje zetten, waarin ik duidelijk
zal proberen uit te leggen wat deze ministry inhoudt. Voor deze keer is dat de ‘drugministry’.
Discipleship
Elke vrijdagmiddag komen kinderen/studenten van de middelbare school naar Meetse voor discipleship (jongens en
meiden elk in hun eigen groep). Het is bij uitstek de gelegenheid om het Evangelie met hen te delen. De tieners
worden in de middelbare school periode vaak geconfronteerd met drugsgebruik, misbruik, maar ook met vragen als:
‘Hoe leef ik als een christen in een omgeving waar God niet op de eerste plaats staat?’ Of ‘Waarom geen seks voor
het huwelijk?’
Buiten het bespreken van deze
belangrijke onderwerpen is er ook tijd
voor leuke dingen zoals bakken,
knutselen, voetballen etc. De
materialen die nodig zijn voor
discipleship zijn gebaseerd op de
donaties die we binnenkrijgen.
Praktisch gezien: als we materiaal
binnenkrijgen om kaarten te maken,
dan doen we dat. Als we voetballen
gesponsord krijgen, is er meer ruimte
in ons budget om andere zaken te
bekostigen, zoals ballenpomp, of
nieuw gekleurd papier.
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Bezoek uit NL
Terwijl ik dit schrijf is er bezoek
onderweg vanuit Nederland! Naast dat
ze gezellig langs komen, zullen zij ook
voor drie dagen hier meedraaien op
Meetse.

COLOFON

In juni hebben Floris en Marijke zelfs
voor twee weken meegedraaid in de
ministries. Visite vanuit Nederland blijft
speciaal en ik kan er erg van genieten.
En het is erg leuk om zo in real-life te kunnen laten zien wat we hier doen. Ook is het nog
steeds erg leuk om berichtjes vanuit Nederland te krijgen! Hoewel het haast niet te doen is
om iedereen persoonlijk berichten terug te sturen, weet dat ik alle steun en gebed erg
waardeer. Ik bid ook voor jullie!

Youth camp
Dit jaar hebben we twee kampen. In november
het kamp van de Afterschool, waar ik al eerder
over schreef, en nu ook iets voor de High School
students. Deze kinderen zijn bij ons bekend,
doordat ze naar de discipleship komen en in juni
hebben we een week met hen opgetrokken.
Dit is echt een geweldige kans om te delen over
fatherhood, dat we God mogen zien als onze
Vader. Ook wat vader-zijn betekent staat centraal, omdat veel kinderen hun vader niet
kennen, of slechte ervaringen hebben.
Dank- & gebedspunten

Danken voor:

* de voedseldonaties en vele andere donaties
die we steeds weer mogen ontvangen.
* een heerlijke vakantie waar ik verfrist van
terug kwam.

U kunt Marieke steunen door
een gift over te maken op IBAN:
NL71RABO0329907417 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente
Huizen o.v.v. Uitzending Marieke
Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn
fiscaal aftrekbaar.

Websites
www.ebbersinzuidafrika.nl
www.om.org
www.nl.om.org
www.omsouthafrica.org
Emailadressen
Mail mij:
marieke.ebbers@om.org

Bidden voor:
Mail mijn thuisfrontcommissie
Henk Kooij is voorzitter en
bereikbaar via
ebbersinzuidafrika@gmail.com

* goede voorbereiding voor afterschool kamp.

* voor nieuwe teamleden die er sinds kort zijn.
* een goede tijd met de jeugd op kamp!

De uitzending van Marieke wordt
mede mogelijk gemaakt door de
Hervormde gemeente Huizen.

Adres:
OM South Africa
Marieke Ebbers AidsHope team
Private Bag X03
Lynnwood Ridge
0040, Pretoria

* de nieuwe teamleden, dat ze zich snel op
hun plek mogen voelen.

* voor een goede start van deze school
termijn.

Marieke is namens Operatie
Mobilisatie uitgezonden naar ZuidAfrika. In Mamelodi, Pretoria,
werkt zij voor het AIDSHope
Centre.

www.ebbersinzuidafrika.nl
facebook.com/EbbersInZA

* Gods leiding binnen alle ministeries.
* een goede schooltermijn voor de kinderen
* voor mijn visum aanvraag.
Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!

Operatie Mobilisatie
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38

Danken voor de voedseldonaties
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Bidden voor het goede schooltermijn voor de
kinderen
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