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

In dit nummer:
- Persoonlijk
- Veranderingen AIDSHope/Meetse a Bophelo Centre
- Gebeurtenissen in de afterschool
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Persoonlijk
Terwijl ik dit schrijf is het het einde van het schooljaar hier in Zuid-Afrika! De kinderen hebben helemaal naar de
vakantie toegeleefd, examens gedaan en rapporten uitgedeeld. En ik moet eerlijk toegeven: ik was zelf ook wel ff
toe aan wat vakantie. De zomervakantie betekent niet dat alles stopt hier op het Meetse a Bophelo Centre, we
hebben nog steeds food-pick ups, sorteringen, en schoonmaak- en opruimwerk te doen. Maar de rest van de dag is
het wat rustiger en heb ik lekker tijd om met Floris, Marijke, Jasper en Nick op te trekken. We vieren samen Kerst
en ik ga met ze mee naar Kruger! Super om ze weer te zien en wat hebben ze veel kaarten en presentjes
meegenomen uit Nederland! Bedankt!
De afgelopen maanden heb ik zo langzamerhand mijn taken weer opgepakt. Ik ben
dankbaar dat het weer kan! Ik moet nog wel duidelijk mijn rust nemen: mijn nietzo-sterke-spieren vragen ook zo hun energie, evenals de wekelijkse fysio en
dagelijkse oefeningen. Maar het is nog steeds een wonder zoals ik er vanaf ben
gekomen bij het ongeluk!
Half november heb ik een kijkoperatie ondergaan aan mijn knie. Er zijn wat rafels
weggehaald van scheurtjes in de meniscus en kruisbanden, maar verder zag het er
volgens de dokter goed uit. Eén van de scheurtjes begon zelfs weer aan elkaar te
groeien, wat normaal gesproken niet gebeurt. Maar dat is aan God te danken! Ook
is de pijn mij alles meegevallen en was ik na een paar dagen weer op de been.
Het zelf autorijden heb ik ook weer volledig opgepakt. Hoewel ik het soms nog best
spannend vind en herinneringen soms onverwacht terugkomen, is het wel een
stukje vrijheid waar ik erg van geniet. Na het ongeluk ben ik weer op het centrum
komen wonen, in eerste instantie voor de herstelperiode, maar later realiseerde ik
mij dat ik het prettig vind om tussen de mensen te wonen in Mamelodi. Ik geloof
dat God mij dit plekje echt gegeven heeft en ik ben blij met de mogelijkheid om
een eigen kamer te krijgen op Meetse.

januari 2017

www.ebbersinzuidafrika.nl

AIDSHope Centre Mamelodi

Toekomst voor kinderen

Veranderingen AIDSHope/Meetse a Bophelo Centre
De afgelopen periode was ook een periode van veranderingen voor het centrum
hier. Nico en Alma, die zeven jaar geleden hier in Mamelodi zijn komen wonen en
alles hebben opgezet, zijn verhuisd en zoeken naar andere manieren waarop God
hen kan gebruiken. De leiding is overgenomen door pastor John en zijn vrouw
Lerato. Ook zijn zij op Meetse komen wonen met hun zoontje Musa.
Bidden jullie mee om Gods kracht voor dit echtpaar en danken jullie mee voor
hoeveel Hij al heeft gedaan?
Gebeurtenissen in de afterschool
Eind oktober zijn we met alle kinderen op kamp
geweest, van vrijdag tot zondag. Het is altijd
een feest voor de kinderen om te kunnen
zwemmen, drie maaltijden per dag te eten en
te genieten van spelletjes en lekker gek doen!
Maar voor ons als team is het ook een prachtige
gelegenheid om de kinderen beter te leren
kennen. Het thema was dit jaar ‘het Vaderhart
van God’, een pittig onderwerp omdat veel
kinderen die bij ons komen geen vader hebben,
of slechte ervaringen met hun vaders hebben.
We
hebben
ze
mogen
vertellen
over
onvoorwaardelijke liefde die God voor ons heeft
en hoe Hij een voorbeeld voor ons kan zijn,
juist als Vader! Het was mooi om te zien hoe
kinderen hun hart openden, in hun stille tijd
naar God, maar ook naar het team. We konden
samen bidden en leren over vergeving voor hun
families.

COLOFON
Marieke is namens Operatie
Mobilisatie uitgezonden naar ZuidAfrika. In Mamelodi, Pretoria,
werkt zij voor het AIDSHope
Centre.
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.
Adres:
OM South Africa
Marieke Ebbers AidsHope team
Private Bag X03
Lynnwood Ridge
0040, Pretoria

Naast het kamp hebben we met de kinderen ook een ‘outreach’ gedaan. We
hebben ze uitgedaagd om te geven van wat zijzelf hebben geleerd en gekregen op
Meetse. Ze kregen een lange lijst met dingen die ze konden doen voor anderen op
straat: cake geven, bidden, helpen vegen, een politieagent bedanken voor hun
werk en de Wordless book uitleggen. De mensen die ze tegenkwamen waren soms
argwanend: ‘…en wat moet ik nu voor jou doen?’ Het was prachtig om te horen hoe
de kinderen uitlegden dat ze wilden uitdelen van wat God hen had gegeven.

Vanuit de TFC: Uitzendingsperiode Marieke
Inmiddels komt het eind van de uitzendingsperiode (2 jaar) in zicht. Door Marieke
is de wens geuit om de periode met 2 jaar te verlengen. Voor haar was het niet de
vraag ‘Waarom zou ik blijven’, maar ‘Waarom zou ik terug gaan?’. Deze maand
(januari) moet daar definitief een beslissing in genomen worden. Als TFC zullen we
sponsors op de hoogte brengen van de definitieve beslissing.

Websites
www.ebbersinzuidafrika.nl
www.om.org
www.nl.om.org
www.omsouthafrica.org
Emailadressen
Mail mij:
marieke.ebbers@om.org
Mail mijn thuisfrontcommissie
Jan Pieter Wiesenekker is
voorzitter en bereikbaar via
ebbersinzuidafrika@gmail.com

www.ebbersinzuidafrika.nl
facebook.com/EbbersInZA
@EbbersInZA
marieke.ebbers

Dank- & gebedspunten
We danken God voor:
De mogelijkheden om de kinderen
preventieve medicijnen te geven
tegen buikproblemen.
-

De periode van rust voor het team
deze maanden.

-

Alle mogelijkheden en ondersteuning
bij het herstel, vanuit Nederland en
hier in Zuid-Afrika.
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We bidden God voor:
Registratie van nieuwe en bekende
kinderen voor de afterschool in het
nieuwe schooljaar. Dat elk kind op
zijn plekje bij ons zal zijn.
-

Voor veiligheid voor de kinderen
tijdens de vakantie, waarin ze meer
op straat zijn.

Geestelijke rust voor mij als
lichamelijke klachten niet zo snel
overgaan als ik zou willen.
Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!
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