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
- Vooruitblik
- 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
Tot mijn schrik zag ik dat het al weer vier maanden geleden is dat ik in NL was, en dus nog langer sinds mijn laatste
nieuwsbrief! Hoog tijd dus voor wat nieuwtjes!
Ik heb genoten van de drie maanden verlof waarin ik veel mensen heb gesproken, lekker bij kon kletsen met vrienden en
familie en ook de tijd had om uit te rusten en uit te waaien aan zee! Heerlijk. Ik merkte dat ik dat echt even nodig had:
even bijkomen, bijslapen. Mijn Nederlands is ook weer met sprongen vooruit gegaan . Ik vond het leuk om op
verschillende plekken te delen over mijn werk hier in Zuid Afrika! Fijn dat er zoveel mensen belangstelling toonden.
Na verloop van tijd merkte ik dat ik graag weer terug zou gaan naar Zuid-Afrika. Fijn dat jullie het mogelijk hebben
gemaakt dat ik weer voor twee jaar kon bijtekenen. Zonder jullie support, gebeden, maar bovenal Gods genade was het
niet gelukt. Ik voel mij gezegend. Hartelijk dank allemaal!
Eind juni ben ik na een goede vlucht weer in Johannesburg, Zuid-Afrika geland. Ik kwam thuis op een stil Meetse,
aangezien het team en de jeugd was vertrokken voor kamp. Voor mij dus rustig bijkomen en bijslapen! Op zaterdag ben ik
nog even op bezoek geweest bij het kamp. Leuk om toch nog even de sfeer te kunnen proeven.
Na een week van voorbereidingen startte de volgende schooltermijn alweer.
Langzaam erin komen is er dus niet echt bij (wat vooral mijn eigen schuld is),
maar ik vind het juist wel prettig om aan de slag te kunnen. De drie maanden
hebben mij echt goed gedaan merk ik, qua energie, maar ook qua pijngehalte.
Ik merk dat ik meer energie heb dan voor ik verlof had, dus dat is erg prettig.
In Nederland heb ik nieuwe oefeningen gekregen van de fysio, en deze
helpen goed voor mijn rug. Ik blijf ze doen ook hier in ZA, en ik heb over het
algemeen minder pijn. Iets om God voor te danken! Bidden jullie mee dat
dit zo zal blijven en dat ik mij kan focussen op het werk hier?
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Ik vond het fijn om te merken hoe ik echt weer thuiskwam, voor mij
weer een bevestiging dat ik op de juiste plek zit. In Nederland raak je
toch snel weer gewend aan comfort, een ander soort vrijheid (gewoon
op de fiets over straat, ook ’s avonds), maar ook aan de andere leefstijl.
Het is prettig dat, hoewel ik die dingen kan missen, ik ook tevreden kan
zijn met wat ik hier heb.

Het thema van dit jaar ‘Follow me’ blijft toch ook steeds persoonlijk
vragen oproepen: wat betekent het in mijn levenstijl dat ik Jezus volg?
Ben ik echt bereid alles op te geven? Ik denk dat het vanuit mijzelf vaak
genoeg lastig is, maar doordat ik God zo dichtbij ervaar en heb ervaren,
weet ik dat God de kracht geeft om te doen wat nodig is.

Ministry
Ondertussen is de derde schooltermijn alweer voorbij en de vierde (en laatste van dit schooljaar) begonnen. In september
hebben we een prachtig kamp gehad met de kinderen. Volop genoten, goede gesprekken gehad en heerlijk gezwommen.
Nou ja heerlijk, hoewel het hier begint op te warmen, was het water
nog ijskoud! Dat hield de kinderen niet tegen, en ons als team dus ook
niet . De kleintjes met zwembandjes om en op de rug van teamleden,
maar ook de ouderen die al wat beter kunnen zwemmen, of in ieder geval
kunnen staan...top!
Ons team wordt tegenwoordig versterkt met een aantal trainees van
MDT (Mission Discipleship Training). Zij draaien een middag mee met
afterschool en gaan met het team de wijk in voor drug ministry (wij noemen
dat Aganang, wat betekent ‘ samen bouwen’, we bouwen relaties op
waardoor we het evangelie kunnen delen en als diegene dat wil brengen we ze in contact met een afkickkliniek).

Acties
Dankbaar ben ik iedere keer opnieuw met alle giften die binnen komen. De meesten daarvan zijn maandelijks voor de
ministry, maar zo nu en dan komt er geld binnen voor specifieke doelen, of een project hier op Meetse. Tijdens de
vrouwenavond van de Oude Kerk, mocht ik een gift ontvangen waarmee een deel van het kamp bekostigd is. Met behulp
van andere inzamelingen (ook van andere teamleden hier) hebben we een nieuwe auto aan kunnen schaffen!
Met de donkere dagen in aantocht wil ik ook even wood4good in het zonnetje zetten. Voormalig TFC-lid Fija is erg creatief
met hout en heeft weer mooie producten voor de verkoop. Opbrengsten gaan grotendeels naar projecten hier op Meetse.
Bedankt voor al je werk en creativiteit!

Daar is hij dan: de nieuwe auto die we voor de
ministry's in kunnen zetten.
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Vooruitblik:
Nu de vierde termijn van school is gestart, begint een spannende tijd voor de kinderen en de
jeugd van onze disicpleship groepen. Eind oktober zijn de examens voor overgang en matric
gestart (dat is de laatste klas van de middelbare school). Bidden jullie mee voor goede
uitslagen?
Begin december is de school officieel gesloten en hebben de kinderen vakantie. Voor ons is
dat weer de tijd om op te ruimen, schoon te maken en in januari weer voor te bereiden voor
het nieuwe schooljaar.
Ik zal zelf deze maand met andere teamleden naar de Global Leadership Summit gaan.
Verschillende sprekers delen hun ervaringen met leadership en het is goed om daarvan te
leren. Vorig jaar ben ik ook geweest en daar heb ik van genoten!
Iets anders om naar uit te kijken is een paar dagen weg naar Mookghopong. Ook hier ben ik al
vaker geweest, het is een retreat centre waar ik echt even tot rust kan komen, tijd met God
kan hebben, maar ook heerlijk m’n naaimachine kan gebruiken!

Dank- & gebedspunten

Danken voor:

Bidden voor:
- Voor de laatste schooltermijn voor de
kinderen en jeugd.

-

Voor een fijne tijd van verlof in NL!

-

Voor een goede reis terug

-

Voor goede resultaten van de examens.

Voor een prachtig kamp met de jeugd en

-

Voor een goede afsluiting van het

-

schooljaar.

met de afterschool kids.
-

Voor de nieuwe auto die we hebben

-

Voor voldoende slaap.

kunnen aanschaffen (tijdens mijn

-

Voor het blijven volgen van Gods wil,

Voor minder pijn en meer energie !

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

ongeacht omstandigheden.

verlofperiode) dankzij giften.
-

COLOFON

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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