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'Hoe zou ik het kunnen begrijpen, als niemand mij de weg wijst?'

We zijn er nog lang niet
Na 2000 jaar zending zijn alle mensen toch wel met het
Evangelie bereikt? Misschien nog enkele witte vlekken op de
kaart... En dan lees je ineens: drie miljard mensen hebben nog
nooit van Jezus gehoord. Dat is 40% van de
wereldbevolking!*
Wat hebben we gedaan met Jezus' bevel - ga heen in de hele wereld? De oogst
staat op het veld te rijpen, en wat doen wij?
Volop werk dus, ook voor stichting Philippus. We zijn buitengewoon dankbaar dat
we volgende maand een echtpaar mogen uitzenden. Lees erover in deze
nieuwsbrief. En over de reis die Karina (Peru) gaat ondernemen naar een stam die
nog maar recent bereikt is. Trek met onze mensen op, in gedachten en gebeden! En
onderzoek of er voor jezelf een weg is naar het veld. Philippus denkt graag met je
mee. Ik citeer Spurgeon: "Miljoenen hebben nog nooit van Jezus gehoord. Vraag
niet: 'Kan ik bewijzen dat ik moet gaan?' maar: 'Kan ik bewijzen dat ik níet moet
gaan?'"
Want we zijn er nog lang niet...
Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

* Op onze homepage vind je een widget met de "Onbereikten van de Dag."

Andes Mission Peru (AMP)
Karina naar de Yine
Van 17-28 oktober neemt Karina deel aan

een medische evangelisatiereis naar Sepahua
in de provincie Ucayali. Zij zal daarbij als
vertaalster optreden voor de Amerikaanse
artsen. Het is een niet ongevaarlijke reis van
drie à vier dagen per jeep en boot naar het
hart van de jungle. Karina vraagt om je
gebed.
De Yine stam is onlangs bereikt met audio
bijbels. Daarvan is een video gemaakt, die
tegelijk een goede indruk geeft van wat
Karina te wachten staat. Bekijk de video
(engelstalig, ca. 12 min.) hier: Reach the Yine

Lees hier meer over het project AMP en hoe je het kunt steunen.

Serving the Needy - Peru

Ze popelen om te vertrekken: Walter en Lixandra Figueroa uit Rotterdam staan in
de startblokken. Op zondag 24 november worden zij vanuit de ICF gemeente te
Rotterdam uitgezonden. Je bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te
wonen.
Datum en tijd: 24 november 2019, 10.30-12.00
Plaats: Wartburg College Swaef, Carnissesingel 20, 3084 NA Rotterdam
Lees hier alles over de missie van Walter en Lixandra onder de kinderen van Lima.

Foto: vergadering met het Support Team van Walter en Lixandra (midden).
Oproep! Giften voor het project Lima worden reikhalzend tegemoet gezien. Stort
je bijdrage op rek. nr. NL61 RABO 0332 6639 49 t.n.v. stichting Philippus. Vermeld:
Serving the Needy Peru. Je kunt de stichting ook machtigen.

Leren leren op Curaçao

‘Niet wijzen maar wenken.' Het is de ondertitel van een boek dat ik onlangs in
handen kreeg. Het gaat over hoe Jezus de mensen leerde, bijvoorbeeld de
Samaritaanse vrouw. Jezus wijst niet, maar wenkt! Het is veilig bij Hem, ook als Hij
soms scherpe taal spreekt. De Samaritaanse vrouw ondervindt dat. Wie zou zo het
Evangelie niet willen uitdragen?
Wat doe je als 75% van je huiswerkgroep geen idee heeft hoe je kunt leren? Als het
onderwijs hoofdzakelijk wijst en niet wenkt? De Open Poort heeft voor de
kinderen vanaf 10 jaar een cursus ingekocht: leer leren. Zo wordt hen het leren
gemakkelijker gemaakt. Ze hebben echt hun best gedaan, en we zijn trots op hen!
Zo helpen we hen doordeweeks, en zondags zien we elkaar weer in de kerk. Het
voelt soms als familie.
Warme groet, André en Agaath Vis
Lees meer over het project De Open Poort en hoe je het kunt steunen.

Ondernemer? Opgelet!
Als ondernemer 'moet' je tegenwoordig veel.
Duurzaam Ondernemen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Mooie missies.
Philippus biedt christen-ondernemers de kans
om deze missies naar een hoger plan te tillen.
Waar begrippen als 'duurzaam' en
'verantwoord' eeuwigheidswaarde krijgen.
We noemen deze ondernemers Kartrekkers.
Word ook zo'n Kartrekker. En laat de wagen van Philippus verder rijden.
Mogen we binnenkort een nieuw bedrijfslogo toevoegen aan ons platform?
Aanmelden kan hier.

Candace Creations
Onder het label 'Candace Creations' worden
creatieve producten aangeboden, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan het werk van
stichting Philippus. Over de afgelopen periode
kon zo een bedrag van € 115 worden
overgemaakt.
Bestel ook een Candace artikel!

Babybroekje

Babyjurkje

Stop the plastic soup!

Maat 50 - 92

Maat 74 - 122

Gehaakt (winkel) tasje

Stof naar keuze

Stof naar keuze

diverse kleuren

€ 15,-

€ 17,50

€ 7,50

Bestellen via Facebook Candace Creations , of via de Philippus webshop.
Bestellingen vanaf € 20,- worden gratis verzonden.

Denk in dit verenigingsseizoen eens aan Philippus!

Vereniging of gemeente-avond? Wij van Philippus komen graag naar je toe. Zo kunnen
we je vertellen wat ons drijft. En geven we een indruk in woord en beeld van ons werk in
Peru, Curaçao of Bangladesh. En vertellen we over onze plannen voor Indonesië, ZuidAfrika en andere landen. Help mee het Philippus-werk bekendheid te geven! Vraag hier
een presentatie aan!

Klim ook op die wagen!
Filippus klom op de
wagen van de Ethiopiër.
Vandaag de dag is de
opdracht om het goede
nieuws te delen nog even
actueel.
Daarom vragen wij jou

om ook 'op de wagen te
klimmen'!

Maak een gift over voor het Philippus werk.
Geef wat je kunt. En ontvang het in veelvoud terug! Hartelijk dank.

NL61 RABO 0332 6639 49

(t.n.v. stichting Philippus)

Stichting Philippus is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Ik maak een gift over.
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