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:
-

Verlof
Begin nieuwe schooltermijn
Kamp
Persoonlijk
Vanuit de TFC
Dank- & 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

Verlof
Het is alweer even geleden dat ik in Nederland was.
Maar ik heb genoten! Het was fijn om weer bij te kletsen met vrienden en familie, heerlijk op mijn fiets boodschappen te kunnen
doen en zomaar over straat te lopen. Toen ik de eerste zondag naar de Meentkerk reed, leek het wel alsof ik nog maar kort
geleden in Huizen woonde en er niets was veranderd!
Toch merkte ik ook wel dat ikzelf veranderd ben, dat kan ook niet anders. Ik ben gewend geraakt aan het leven in Zuid Afrika en
dingen als een supermarkt dichtbij te hebben, via openbaar vervoer over te kunnen komen zijn luxe! Natuurlijk zijn er ook treinen
en bussen in Zuid Afrika, maar het is niet zo gemakkelijk en bereikbaar als in Nederland. Het is anders, het leven in Zuid Afrika en
in Nederland, niet verkeerd, maar anders zoals we hier op Meetse het vaak zeggen ;)
Ik heb genoten van de contacten in de kerk en met familie en vrienden, maar ook van de patat en kroket, van echte drop en
paprikachips ☺. Ik wil iedereen die heeft geholpen met dit verlof dan ook hartelijk bedanken, in het bijzonder de TFC!

Begin nieuwe schooltermijn
Nadat ik op 16 juli terug in Zuid Afrika was, ben ik weer vol in het werk gedoken! De eerste week stond vooral in het teken van
voorbereiden voor de nieuwe schooltermijn. Het opzetten van de thema’s voor de devotions, schema’s maken voor wie worship
en wie devotions doet, maar ook de oriëntatie voor nieuwe teamleden. Deze afgelopen maand zijn er meerdere teamleden naar
huis gegaan, maar gelukkig hebben we er ook weer nieuwe teamleden bij gekregen. Mijn taak is het om een oriëntatie over de
verschillende ministries, huisregels en een rondleiding door het centrum te geven. Het is voor nieuwe teamleden altijd een hoop
nieuwe informatie, maar gelukkig zijn ook de andere teamleden bereid vragen te beantwoorden en te helpen waar nodig.
Voor de kinderen is een nieuwe schooltermijn altijd weer even
wennen; weer terug in het ritme komen, maar ook het krijgen van het
rapport over de vorige periode. Voor sommigen een schrik wanneer
het tegenvalt, voor anderen fijn omdat de resultaten vooruit zijn
gegaan. De kinderen krijgen vier keer per jaar een rapport. Per rapport
staat aangegeven of ze voor die periode geslaagd zijn. Engels, Rekenen
en Homelanguage (Sepedi of Zulu) zijn de belangrijkste vakken. Als 1
daarvan onvoldoende is, zijn ze gezakt. Het laatste rapport is het meest
belangrijk voor de kinderen omdat daarin aangegeven wordt of ze
overgaan naar de volgende klas. We doen samen ons best om
natuurlijk te slagen voor alle vakken! Heel fijn is dat we ook vrijwilligers
hebben uit Mamelodi die kunnen helpen met Sepedi en Zulu,
aangezien dat niet mijn sterkste kant is ☺.
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Toekomst voor kinderen

Kamp
Ook dit jaar zijn we weer op kamp geweest met de kinderen. Altijd erg leuk!! Het thema was
‘Incredible Me’, over identiteit in God. Nadat we de afgelopen jaren gesproken hebben over Jezus,
de Zoon, de Heilige Geest en God onze Vader, hebben we met de kinderen gesproken over waar
zij hun identiteit in vinden, maar vooral wat God over hen zegt in de Bijbel. Buiten dat zijn de drie
maaltijden per dag, het zwemmen en alle spelletjes ook een feest voor ze. Vooral de stormbaan
en papgooi (jaja, sneeuwballen gevecht, maar dan met pap!) waren een groot succes! De
worshipnight is altijd een speciaal moment waarin we echt de tijd nemen om God te aanbidden,
te zingen en samen te dansen. Het is goed voor de kinderen om te horen dat God onvoorwaardelijk
van ze houdt, ongeacht hun achtergrond. Een stuk genezing van verdriet vindt plaats.

Persoonlijk
Tijdens mijn verlof in Nederland ben ik naar revalidatiecentrum de Trappenberg geweest. Ik ben
erg dankbaar dat er een plek was en dat ik de dokter kon spreken. Hoewel de dokter, net als in
Zuid-Afrika, aangaf dat er weinig bekend is over het letsel dat ik heb en geen prognose kon geven,
was er wel de mogelijkheid om naar fysiotherapie, hydrotherapie en ergotherapie te gaan. Het
programma dat ik daar gekregen heb, kan ik ook in Zuid-Afrika gebruiken. Ik heb een fitnessclub
met zwembad gevonden, waar ik in elk geval 1x per week kan zwemmen. De overige oefeningen
doe ik elke dag thuis. Ik heb gemerkt dat de rust in Nederland mij goed heeft gedaan: mijn
uithoudingsvermogen is verbeterd en mijn benen zijn minder pijnlijk. Nu is het zaak om de rust in
mijn programma hier in Zuid-Afrika vast te houden! Daar krijg ik gelukkig alle ruimte voor!
Als ik terugkijk op de afgelopen anderhalf jaar
is het wonderlijk zo goed als het gaat! Van
opnieuw leren lopen naar trappen op en af
kunnen, van vooral in mijn bed liggen de eerste
weken, naar weer fulltime in ministry te zijn.
God heeft mijn leven in Zijn hand en ik ben
dankbaar daarvoor!
Nu ik weer terug ben in Zuid-Afrika geniet ik
van mijn eigen plekje en eigen spulletjes, van
de contacten met teamleden en vrienden hier,
van de kinderen en de kerk waarbij ik
betrokken ben. Ik voel mij gezegend!

Vanuit de TFC
Sponsoring
We zijn dankbaar dat er door sponsoren weer ruim voldoende geld is toegezegd voor de tweede
uitzendtermijn van Marieke. Zoals u wellicht weet doen wij geen automatische incasso's. Wilt u
daarom even zelf controleren of u uw (periodieke) overschrijving voor deze tweede periode al heeft
ingepland bij uw bank? Alvast hartelijk bedankt!

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

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

www.ebbersinzuidafrika.nl
facebook.com/EbbersInZA

Wisseling voorzitterschap
De afgelopen jaren heeft Jan Pieter Wiesenekker het voorzitterschap van de TFC op zich genomen.
Contacten tussen de TFC en de Hervormde Gemeente Huizen en OM verliepen via hem. Inmiddels
zijn er naast de TFC andere activiteiten op zijn pad gekomen en heeft hij het voorzitterschap per
oktober aan Henk Kooij overgedragen, ook vanaf het begin betrokken bij de TFC. Gelukkig blijft Jan
Pieter wel betrokken als gewoon lid van de TFC. Bedankt voor alle tijd en energie die je in het
voorzitterschap hebt gestoken Jan Pieter en fijn dat jij het stokje over wilt nemen, Henk!

Dank- & gebedspunten

Danken voor:
- de donatie vanuit Nederland van computers
voor de Afterschool;
- de kinderen die graag mee gaan naar de kerk,
het worden er steeds meer!;
- de kinderen die aan hebben gegeven dat ze
gedoopt willen worden.
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Bidden voor:
- een goede laatste schooltermijn met mooie
schoolresultaten voor de kinderen;
- het in orde komen van de papieren voor het
transport van de gedoneerde computers;
-d

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!
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Operatie Mobilisatie
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38
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