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
- Ministry
- Acties
- Verlof
- Vanuit de TFC: Klaarmaken woning
- Vanuit de TFC: Invulling verlof
- Dank- en gebedspunten

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
Hartelijke groeten vanuit Zuid Afrika! We zijn alweer een eind in het nieuwe jaar, dus hoog tijd voor wat nieuwtjes
vanaf deze kant van de wereld...
De laatste weken van het jaar staan natuurlijk altijd in het teken van afsluiten. De lange zomervakantie zoals in
Nederland, is hier in december.
Met de kerk hier hebben we een vroege kerst gevierd, waarbij we ook met de Kids Church een speciale tijd hebben
gehad. Ik heb het afgelopen jaar hierin meegedraaid, met een gezellig team! Het vroeg wat teveel van mij (bukken,
staan etc), dus vanaf volgend jaar draai ik met de jeugd mee (ook erg leuk om te doen)!
De lange zomervakantie geldt niet voor ons als Meetse team: wij gaan door met de voedselpakketten,
schoonmaken, opruimen en voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Wel hebben we wat meer rust, en dat was
welkom!
In december kwam mijn familie op bezoek in Zuid Afrika! Het was erg gezellig en goed om iedereen weer te zien! Ik
vond het fijn om iedereen Meetse te laten zien en daarna hebben we met z’n allen Zuid Afrika verkend. Ik ben nog
steeds verrast als ik de verschillende landschappen van Zuid Afrika zie, prachtig mooi!
Dat er ook een schaduwzijde zit aan Zuid-Afrika, heb ik afgelopen maand ervaren. Toen ik terug wilde rijden na een
schoolbezoek, ben ik beroofd van mijn telefoon (helaas stonden hier ook de foto’s op voor deze nieuwsbrief) en
geld. Berovingen zijn hier helaas alles behalve uitzondering, maar het is heel onwerkelijk om dit zelf mee te maken.
Een heel nare ervaring die moet slijten, maar ik dank God dat ik er ongedeerd vanaf ben gekomen!
Daarnaast moest ik een pas op de plaats maken, na geveld te zijn door een longontsteking. De rust die ik daarvoor
heb moeten nemen en de medicatie die goed werkt, zorgen er voor dat ik me gelukkig weer wat beter voel. Ik vind
het best lastig om de rust te nemen nu ik me weer beter voel, met alles wat ik hier nog wil doen voor ik met verlof
naar Nederland vertrek!
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Ministry
Na het afgelopen jaar te hebben gewerkt aan de hand van het thema ‘ Identity in Christ’, hebben we dit jaar als
thema ‘Follow Me’. Hoe worden we discipelen van Jezus, en hoe maken we discipelen? Het is een beetje lastig om
het vanuit het Engels te vertalen, maar het komt er op neer dat we dieper ingaan op het volgen van Jezus, en hoe wij
als individu en in de ministry dit ook doorgeven, samen onderzoeken met de mensen die we dienen.
Dat zet mijzelf ook weer stil bij de vraag hoe ik echt Jezus kan volgen in mijn leven. De discipelen lieten een hoop
achter toen ze Jezus volgden: hun familie, een bron van inkomen, zekerheid en ze wisten nog helemaal niets van wat
hen te wachten stond! Hoe doe ík dat? Heb ik goed nagedacht over wat het mij kost om Jezus te volgen? Moet ik
mijn comfort opgeven?
Alles wat mij bekend en vertrouwd is?
En hoe kan ik mijn leven met Jezus laten zien aan
anderen? Ik moet zeggen dat ik die vraag lastig vind
om te beantwoorden.
Veel van wat ik doe is op de computer, achter de
schermen soms. Natuurlijk heb ik contact met de
kinderen en met de ouders, maar hoe kan ik dieper
gaan dan dat? Dat is voor mij de vraag die ik meeneem
in 2019.
God heeft mij hier geroepen en ik vertrouw erop dat
Hij mij ook hierin leidt en leert wat Zijn prioriteiten zijn...

Acties
Deze maand zijn er diverse gemeenteleden in touw geweest om geld op te halen voor Meetse a Bophelo. Zo werd er
in de Oude Kerk een zangavond georganiseerd en was er het Bijbels project van de Ichthusscholen.
Zangavond
Op 2 maart werd er in de Oude Kerk een zangavond georganiseerd. Onder bezielende leiding van musici werd door
ongeveer 250 belangstellenden God de glorie toegezongen! Een heerlijke samenzang, waarvan de collecteopbrengst
ten goede komt aan Meetse. Ik vind het heel bijzonder dat God telkens weer mensen in beweging brengt om te
voorzien in middelen voor Meetse en we zo als gemeente samen ons steentje hier in Zuid-Afrika bij kunnen dragen,
dank daarvoor! God is groot!

Bijbels project
Ook vanuit het Bijbelsproject van de Ichthusscholen komt een prachtig bedrag van ruim €700,- ten goede aan
Meetse. Twee weken lang zijn de kinderen bezig geweest met het project ‘Allerbeste Vriend ever’ en hebben tijdens
een leuke en drukbezochte afsluiting geld gedoneerd voor de bibliotheek hier op Meetse. Allemaal hartstikke
bedankt voor jullie meeleven en jullie donatie, de kinderen hier zullen er heel blij mee zijn!
maart 2019

www.ebbersinzuidafrika.nl

AIDSHope Centre Mamelodi

Toekomst voor kinderen

Verlof
En dan is het alweer bijna tijd voor verlof! Ik hoop op 1 april in Nederland te landen, en voor drie maanden te blijven!
De woonruimte is gevonden en de TFC is druk bezig met van alles voor mijn verblijf te regelen, super bedankt!
Ik zal de drie maanden in Huizen wonen, en ik wil graag bij praten met zoveel mogelijk mensen. Drie maanden is lang,
maar er zijn ook veel dingen te doen, dus de planning is in de maak, en we hopen jullie snel te kunnen uitnodigen
voor presentatie avonden, bijklets momenten etc. Ik hoop een ieder van jullie te zien!
Zoals het woord ‘verlof’ al zegt, hoop ik in juni weer terug te gaan naar Zuid Afrika en mij voor een volgende periode
van twee jaar te verbinden aan OM. Ik ben blij met alle steun en support die ik de afgelopen jaren vanuit Nederland
heb ontvangen! Ik ben blij met zoveel blijken van medeleven: kaartjes, berichtjes en natuurlijk de financiële support.
Ik besef dat het zonder jullie niet mogelijk is voor mij om hier te werken, dus ontzettend bedankt!
Ik wil bovenal God bedanken die mij geroepen en gezonden heeft en ‘ niet loslaat wat Zijn hand begonnen is’.
Tot ziens in april!

Vanuit de TFC: Klaarmaken woning
Zaterdag 9 maart is er hard gewerkt om de woning waar Marieke tijdens haar verlof zal verblijven, klaar te maken. Wat
waren er veel helpende handen! Er is een hoop werk verzet, waardoor de gordijnen en lampen hangen, het huis gepoetst is
en er zelfs met mooi weer buiten gezeten kan worden. Bedankt voor alle hulp op deze dag, maar ook voor het doneren of
uitlenen van meubilair. We hebben er zo samen een knus plekje voor Marieke van kunnen maken!
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Vanuit de TFC: Invulling verlof
De planning van presentaties en ontmoetingen begint vorm te krijgen. Enkele data die al
bekend zijn:

COLOFON

5 mei: ontmoetingsdienst in de Brug
15 mei: Gemeenteavond in de Meentkerk (iedere belangstellende is hier welkom!)
Marieke is namens Operatie
Mobilisatie uitgezonden naar ZuidAfrika. In Mamelodi, Pretoria,
werkt zij voor het AIDSHope
Centre.

23 juni: uitzendingsdienst

Daarnaast heeft Marieke aangegeven dat ze het heel leuk zou vinden om
huiskamerconcerten te geven. Een avond genieten van mooie muziek en samen zingen
tot eer van God. Mocht u het leuk vinden om uw huis hiervoor open te stellen, laat dit
dan weten via ebbersinzuidafrika@gmail.com.

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

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.

De definitieve planning van presentaties en ontmoetingen zullen wij, wanneer deze rond
is, delen via de mailinglijst van de nieuwsbrief en op de website, Facebook en in het
kerkblad publiceren.

Dank- & gebedspunten

Danken voor:
- de acties die steeds weer worden opgezet om
Meetse te steunen;

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

Bidden voor:
- rust die nodig is om te herstellen van de
longontsteking en het verwerken van de
overval;
- voor het Meetse a Bophelo Centre en haar
functie in Mamelodi;

- de voortvarendheid van voorbereidingen
voor mijn verlof en alle hulp die hierbij wordt
geboden;

Websites
www.ebbersinzuidafrika.nl
www.om.org
www.nl.om.org
www.omsouthafrica.org

- alle voorbereidingen die getroffen moeten
worden voor mijn verlof;

Emailadressen
Mail mij:
marieke.ebbers@om.org

- de medicatie die aanslaat voor herstel van de
longontsteking.

- een behouden reis naar Nederland.

- een ‘goede’ afloop van de overval;

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!

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

www.ebbersinzuidafrika.nl
facebook.com/EbbersInZA

Operatie Mobilisatie
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38
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