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.
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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

Terugblik
Groetjes vanuit een ietwat regenachtig Zuid Afrika! Dat is weer even wat anders he . Maar aangezien het hier zomer is,
is het hier ook de tijd voor regen. Niet iedere dag, maar vandaag dus wel even.
In december hoorden jullie waarschijnlijk al van de regen die gevallen is hier. In Mamelodi zijn er toen overstromingen
geweest. Zo’n 700 tot 800 mensen zijn opgevangen in hallen in de buurt met hulp van de overheid, kerken en
organisaties. Gelukkig is het water redelijk snel weggezakt. De overheid heeft beloofd te zorgen voor een betere plek voor
de mensen.
Bij ons op Meetse was het weliswaar nat, met hier en daar lekkages, maar verder hebben we niet veel last gehad.
December is voor ons de tijd van schoonmaken en opruimen, aangezien de kinderen vroeg in december vakantie krijgen
en het afterschool programma dus ook stopt. Dus met het team aan de slag! Magazijn en opslagruimtes leeghalen,
schoonmaken, opnieuw inrichten...
Half december ben ik voor een lang weekend naar Mookghopong geweest.
Dat is eigenlijk mijn vaste plekje geworden om er even tussenuit te gaan.
Het is zo’n twee uur rijden van Pretoria. Ik weet dat ik echt op vakantie ben
wanneer ik aangekomen ben bij het stukje dat zegt: ‘bij de denneboom
stoppen en bellen voor de gate, dit is het laatste punt met goed bereik’.
Het is heerlijk om op adem te komen, stille tijd te houden met God en ik
neem ook mijn naaimachine mee, zodat ik lekker m’n hobby kan
uitoefenen!
In de eerste week van januari hebben we het rustiger aan gedaan, naast de food pickups en de voedselpakketten die
natuurlijk gewoon doorgaan.
Daarna weer aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar!
Nieuwe klassen, nieuwe kinderen, afscheid van teamleden, nieuwe teamleden, alles gaat op die manier gewoon door.
We zijn ondertussen goed gestart en de nieuwe kinderen draaien lekker mee!
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Persoonlijk
Hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes in december (en
degenen die nog in januari aankwamen). Ik hoop dat jullie allemaal
ook een goede, gezegende tijd hebben gehad!
Ik merkte dat ik de vakantie weer echt nodig had. Hoewel ik minder
pijn heb (dankpunt!), blijft mijn energie een aandachtspunt. Fijn dat
ik dus die paar dagen ertussenuit kon om bij te tanken en dat we
ook in januari rustiger konden starten.
Ik geniet van het werk met de kids en het team, hoewel het ook
steeds zijn uitdagingen blijft hebben met de wisselingen in
bezetting en het verschil in wat ik wil doen en wat ik daadwerkelijk
kan doen. Maar dat hoort erbij en we dienen een God die alles in
Zijn hand houdt! Uiteindelijk weet Hij precies hoe alles loopt!

Kerst
Kerst wordt hier anders gevierd dan in Nederland. Om te beginnen bestaat de kerst hier uit één dag in plaats van twee en
is vooral kerstavond het belangrijkst.
Hier op Meetse vieren we de kerstdag door het verzorgen van een lunch voor drugsgebruikers. Vaak hebben ze geen
familie om de kerst mee te vieren, dus nodigen we ze uit op Meetse a Bophelo Centre. Naast een lunch is er een
programma voor ze en hebben ze de mogelijkheid om in contact te komen met afkickklinieken. Ook krijgen ze een kleine
kerstattentie mee.
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Thema
Ook dit jaar hebben we weer een thema voor alle ministries. Dat is ‘ Breaking every chain’
(‘Breek alle ketenen’).
Het verwijst naar de vrijheid die we mogen hebben in Jezus Christus. De Bijbelverzen die
daarbij centraal staan zijn Johannes 8, vers 32 en 36:

COLOFON

‘ U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u bevrijden’
‘ Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’
De Waarheid waarvan ik niet alleen bid dat de kinderen, de jeugd en iedereen die we
ontmoeten, die zullen kennen, maar die ik zelf ook steeds opnieuw moet ontdekken.
Want steeds opnieuw moet ik weten waar mijn identiteit in zit: is dat in het werk dat ik doe? In
hoeveel ik kan? In wat mensen van mij vinden? In de waardering die ik krijg?
En ben ik werkelijk vrij? Vrij van alle bovenstaande dingen? Wat moet ik leren loslaten? Leren
overgeven aan God? Waar wil ik nog graag de controle vasthouden? Heb ik nog angst voor
dingen die God graag wil wegnemen, maar die toch steeds weer de kop opsteken?
Ik moet eerlijk zijn. In deze eerste weken van het jaar, ben ik niet alleen druk bezig geweest
met deze vragen duidelijk te maken voor de kids, maar ook voor mijzelf. En misschien mag het
ook een thema zijn voor u in Nederland, zijn het vragen die u uzelf stelt. Wees welkom om mij
een berichtje te sturen als u er ideeën over heeft!







Voor rust in de vakantieperiode
Voor de geslaagde Kerstlunch
Voor de nieuwe start van het
schooljaar
Voor het nieuwe thema dat centraal
staat
Voor de nieuwe kinderen en jeugd

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.

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

Voor alle steun, voor alle berichtjes, voor alle financiële support (voor mij en voor Meetse),
voor al het gebed. Weet dat ik ook voor jullie bid!

Danken voor:

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

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

Bedankt!

Dank- & gebedspunten

Marieke is namens Operatie
Mobilisatie uitgezonden naar ZuidAfrika. In Mamelodi, Pretoria,
werkt zij voor het AIDSHope
Centre.

Bidden voor:
 Voor nieuwe teamleden (we zijn op
het moment met een klein team)
 Voor veranderde levens van de
kinderen, de jeugd en alle mensen
die we mogen ontmoeten.

Emailadressen
Mail mij:
marieke.ebbers@om.org

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

www.ebbersinzuidafrika.nl

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed!
facebook.com/EbbersInZA

Operatie Mobilisatie
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38
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