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
- Kamp
- Verlof
- Ministry in het zonnetje
- Om bij stil te staan
- Vanuit de TFC: Woonruimte gezocht!
- 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
Het is al weer even geleden sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Hoog tijd voor een update dus! In de laatste
nieuwsbrief heb ik geschreven hoe het met mij gaat. Dank voor alle reacties en gebeden die daarop volgden!
Ik heb kort daarna twee weken vakantie gehad wat erg fijn was. Ik ben twee weken weggeweest. Een tijd waarin ik
echt even kon opladen, lichamelijk en geestelijk. Ik besef steeds meer hoe belangrijk het is om die tijd te nemen,
omdat de ministry hier op Meetse 24/7 door gaat.
Hoewel we natuurlijk niet elke dag activiteiten gepland hebben, sta je toch eigenlijk altijd paraat voor het
onverwachte. Dat is zoals het is, en ik geniet ervan, maar daardoor is het wel extra prettig om er even twee weken uit
te zijn.
Lichamelijk gaat het nog steeds op en neer, maar ik merk dat ik
na de vakantie toch meer energie heb en (daardoor) minder
pijn. Ik kreeg ook de vraag hoe het met de pijn in mijn knie is,
en dat gaat gelukkig ook beter! Er zijn momenten dat ze stijf
zijn, maar ik kan prima trappenlopen (met af en toe
smokkelen).
Ik heb vorige week ook de Global Leadership Summit kunnen
bijwonen. Twee dagen met sprekers van de hele wereld
(via videoscherm), lezingen over leidinggeven, visie, teamwork
en dergelijke. Goed om stil te staan bij hoe ik gewend ben aan
leidinggeven en daarvoor nieuwe input te krijgen en zo te
groeien.
De komende tijd staat in het teken van het afronden van dit
schooljaar en het opstarten van het nieuwe schooljaar.
We hopen nieuwe kinderen te krijgen voor de afterschool en
maken plannen voor alle ministries voor het volgende jaar.
Hier in Zuid-Afrika dus, net als in Nederland met de
decembermaand, een drukke periode voor de boeg!
Ik wens jullie allemaal een goede tijd toe!
december 2018
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Kamp
We zijn net twee weken terug van kamp met de kinderen. Het was een ontzettend leuke en goede tijd! We zijn
dankbaar dat we allemaal veilig terug zijn gekomen!
Dit jaar zijn we iets vroeger vertrokken op vrijdag, zodat we meer tijd hadden met elkaar. En we hebben ons niet
verveeld. Elke teamlid had zijn eigen taken, dus er waren spelletjes, devotions, tijd in kleine groepen, discussies,
muziek, een wandeltocht, een kampvuur enzovoort. Ook was er een zwembad, voor de kinderen natuurlijk een
feestje! Gewapend met zwembandjes doen de kleinsten mee in het kleine bad, terwijl de grotere kids spelen in het
grote bad!
Op zaterdagmorgen stond er een flinke wandeling gepland. Gelukkig werkte het weer mee en was het niet al te warm.
In die tijd heb ik wat ander werk verzet, aangezien het lopen op het kampterrein voor mij al voldoende is . De
kinderen en de teamleden hebben ervan genoten en daarna was het dus tijd om even uit te hijgen! Zondagmiddag
zijn we weer vertrokken en hebben de kids thuis afgezet. Ik geniet altijd van de tijd extra met de kids, tijd om lekker
gek te doen, maar ook tijd om soms wat diepere gesprekken te hebben.

Verlof
In april hoop ik voor drie maanden op verlof te komen! Ik zie er erg naar uit om weer bij te kletsen, kroketten te eten,
tijd met familie en vrienden te hebben. De TFC is al druk bezig met van alles te organiseren en we houden jullie op de
hoogte van de vorderingen. Ik hoop natuurlijk ook verschillende presentaties te geven om jullie weer een kijkje te
geven in het Meetse-leven!

Ministry in het zonnetje
Meetse a Bophelo Centre:
Een aantal keer tijdens presentaties en gesprekken kreeg ik de vraag hoeveel geld Meetse a Bophelo Centre per jaar
nodig heeft. We maken elk jaar een budget, maar dat is niet gebaseerd op de hoeveelheid geld die we hebben
binnengekregen aan donaties, maar op datgene wat we nodig hebben om het centrum te onderhouden en de
ministries te laten draaien. Ons budget is gebaseerd op geloof, dat God zal voorzien via mensen die doneren aan AIDS
Hope (dat is zoals Meetse a Bophelo Centre bekend staat in de OM-wereld).
Kosten die we maken zijn, behalve voor de ministries, ook voor het onderhoud van het centrum, zoals: onderhoud van
de gebouwen, de speelplaats, onderhoud van de auto’s en de bus, gas/water/licht, eten dat we niet binnen krijgen met
de food pickups en dus nog zelf moeten aanvullen: olie, suiker, zout, kruiden.
Hoewel dit niet echt een ministry is zoals de andere (drug ministry, afterschool, kid’s club), is het natuurlijk wel
belangrijk dat we alles wat we hebben ook goed onderhouden en er zorg voor dragen. En het is de plek van waaruit we
alle ministries doen.
Vandaar dat ik dit wel als ministry hier plaats. We zijn gezegend met mensen die ons steunen in financieel opzicht, via
gebed en via donaties. Via deze weg wil ik iedereen die met ons meeleeft op een of andere manier, hartelijk danken
voor hun steun! We zijn hier erg dankbaar voor!
december 2018
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Om bij stil te staan
Op het moment dat ik dit schrijf is het
water net terug, nadat we bijna twee
dagen geen water uit de kraan hadden.
Helaas was er ergens een pijpleiding
gesprongen... Gelukkig worden we
voorzien van drinkwater en hebben we
grote regentonnen met opgevangen
regenwater dat we verder kunnen
gebruiken!
Het liet ons als team stilstaan bij het feit
dat niet zover bij ons vandaan mensen
elke dag water halen bij het tappunt, en
geen eigen toilet hebben, maar de dixie
delen met een heleboel anderen. En
natuurlijk zijn er ook zoveel mensen in
de wereld die kilometers moeten lopen
voor water en geen sanitaire
voorzieningen hebben! Wat zijn wij dan
gezegend! We danken God dat Hij
steeds weer voorziet in wat we nodig
hebben, en bidden jullie mee voor hen
die nog zoveel nodig hebben?

Vanuit de TFC: Woonruimte gezocht!
Zoals u heeft kunnen lezen zal Marieke binnenkort op verlof in Nederland zijn. We zoeken
voor de periode van 1 april tot en met 27 juni 2019 een zelfstandige woonruimte in Huizen
en omgeving. Mocht u ons hier aan kunnen helpen of mogelijkheden weten, dan kunt u
mailen naar ebbersinzuidafrika@gmail.com of bellen met 06 1130 7557 (Martijn
Molenaar). Alvast hartelijk bedankt!

Dank- & gebedspunten

Bidden voor:

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

Danken voor:
* een goede afronding van het schooljaar,
* een goed verlopen kamp
* een tijd van rust voor mijzelf

* alle voorbereidingen die getroffen moeten
worden voor mijn verlof

* het gegeven dat de fysiotherapeut
vooruitgang ziet

* voor het Meetse a Bophelo Centre en haar
functie in Mamelodi

* voor alle steun door gebed, donaties en in
financieel opzicht.

* voor mensen die ver moeten lopen om te
kunnen voorzien in hun eerste
levensbehoeften?
Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!

Operatie Mobilisatie
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38
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