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Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
(Handelingen 8: 29, Biblia Reina Valera)

Leven van de wind
Ergernis. Spot. Verwondering. Verslagenheid.
Dat zijn steevast de verschillende reacties wanneer
het Evangelie wordt gebracht. We zien het als Petrus
preekt op de Pinksterdag in Jeruzalem. Wanneer
Paulus preekt in Athene, Lystra, Derbe.
In Roemenië kregen Walter en Lixandra te horen dat ze
maar beter konden 'opzouten'. Anderen wensten hen
Gods zegen en bemoedigden hen.
Wat kun je je machteloos voelen in zulke omstandigheden. En verlangen naar de
spectaculaire kracht waarmee de Geest in het leven van mensen ingrijpt. De
windvlaag, de vuurtongen van Pinksteren - waar zijn ze?
Toch geeft spektakel geen garantie op 'verslagenheid'. Integendeel, de Bijbel wijst
ons eerder op Gods werk in de stilte. De Prins der Predikers Charles Spurgeon
verwoordde het als volgt: "Wat de harten van mensen daadwerkelijk voor Christus
wint, is niet het buitengewone machtsvertoon. Gewoonlijk daalt Hij neer als een
duif, als de dauw uit de hemel."
Aan Elia (1 Koningen 19) openbaarde God zich niet in de windvlaag, niet in de
aardbeving of het vuur, maar in het uisteren van de zachte bries die volgde.
Van die bries verwachten we het in ons zendingswerk.
Van die wind mogen wij leven.
Kees Moerman, voorzitter van het bestuur

"Wegwezen hier!"
Walter en Lixandra, Roemenië
De namiddag werd al kil, de nacht
zou snel vallen. We wilden op tijd
bij de ingang van de supermarkt

staan met de banner die we
hadden gemaakt. De bijbeltekst
kwam uit Johannes 8: “Jezus
sprak: Ik ben het Licht der
wereld; wie Mij volgt, zal beslist
niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven
hebben.”
Terwijl we op de bus wachtten,
konden veel voorbijgangers de
boodschap lezen. Op de plaats
van bestemming ontmoetten we
een

christelijk

echtpaar.

bemoedigden ons: “Wat

Zij

jn dat

jullie dit doen, dit is een echte
uitdaging hier. Ga hiermee door,
Gods zegen!”
Een beveiligingsbeambte kwam op ons af. “Wegwezen hier!" Walter bleef op en
neer wandelen, in de veronderstelling dat hij hem niet goed had begrepen. Toen
kwamen er nog twee beveiligers die ons ruw en respectloos sommeerden om ‘op te
zouten’, anders zouden ze de politie erbij halen. Een absoluut onterechte dreiging,
want het was een openbare, vrije plek. Toch gingen we maar wat verderop staan.
Sommige voorbijgangers lazen de banner aandachtig, anderen schudden het hoofd.
Weer anderen reageerden minachtend. Gelukkig waren er ook die ons groetten en
Gods zegen toewensten.
Uiteindelijk geloven we dat, ondanks de taalbarrière, het Evangelie werd gebracht.
We keerden terug naar huis in het vertrouwen dat God de boodschap zal
uitwerken in de levens van de mensen.
De apostel Paulus werd in Lystra gearresteerd en voor dood achtergelaten. Maar
de volgende dag verkondigde hij het Evangelie in Derbe (Handelingen 14). In
Roemenië zijn er nog duizenden plaatsen om het Evangelie te brengen!

De jeugd van tegenwoordig...
Anneke Kempeneers, Suriname

Wie geen hoge dunk heeft van de jeugd van tegenwoordig moet hier eens komen
kijken:
Tijdens

een

bijbelstudie

op

Paasdag

zitten

vijftig

jongeren

op

oncomfortabele kisten, drums of op de grond twee uur lang ingespannen te
luisteren.
Een jongen met een 'coole' uitstraling heeft het lef om in groot gezelschap te
zeggen dat hij graag wil weten wie God is.
Pubers zonder smartphone geven mij het telefoonnummer van hun vader of
opa om zo toch de wekelijkse Bijbelse berichten te kunnen ontvangen.
Een jongen die deze berichten trouw leest, reageert op de groepsapp:
“Hartelijk bedankt. Deze boodschap is erg goed voor mij.”
Wat hou ik van ze! De jongens lijken stoer, en de meiden giechelen heel wat af.
Maar zodra ze met hun kinderen bezig zijn, veranderen ze van een zorgeloze puber
in een zorgzame ouder. En een jongere die met een onverschillige blik bij de
Bijbelstudie aan komt zetten, stelt zomaar een diepe vraag.
‘Vader, ik leg de namen van deze jongeren in Uw handen’.

Lees hier alles over de missie van Anneke onder de inheemsen
van Suriname.

We mogen weer!
Karina Boza-Stijnen, Peru

Eindelijk hebben we het gevoel
dat we weer verder kunnen na
de pandemie. Alle activiteiten
zijn herstart en ook nieuwe
activiteiten zijn begonnen. We
hebben er lang naar uitgekeken:
- op drie plaatsen zijn er weer
kinderbijbelclubs
- iedere week hebben we weer
equitherapie
- er is weer een bijbelcursus voor jonge gelovigen
- elke week rijden we met een auto vol kinderen naar de kinderclub van onze kerk.
We zien dat God voorziet en zorgt en ons nieuwe energie geeft om alles weer op te
pakken. Het pinkstervuur van de Heilige Geest is weer aangewakkerd. We bidden
dat vele kinderen en volwassenen hier in de Peruaanse Andes het Evangelie lief
zullen krijgen.

Casa Segura: een veilig huis voor kinderen uit risicosituaties
Begin dit jaar hebben we een
samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met het gezinshuis
Casa Segura. Het is een project
onder leiding van een Colombiaans
zendingsechtpaar in het dorpje
Arín, niet ver bij ons vandaan. Het

project valt vanaf nu of cieel onder
Andes Mission Peru én stichting
Philippus.

Gulle

gevers

in

Nederland hebben dit mogelijk
gemaakt.

Wij

coördineren

de

fondsen en houden supervisie. Het
is bemoedigend om te zien dat alle
kinderen van Casa Segura nu naar
de christelijke school van onze kerk
kunnen.
Bij deze school raak ik ook zelf steeds meer betrokken. Niet alleen omdat onze
dochter Gabriela hier naar groep 3 gaat. Ik ben gevraagd om te helpen met het
opzetten van een kleine EHBO post in de school, wat ik erg mooi vind om te doen.

Yadira (9 jaar)
Yadira woont sinds kort in het gezinshuis Casa
Segura. Het is een stil meisje en ze komt uit een
etnische groep uit de Peruaanse jungle. Haar
moedertaal is een stamtaal, maar gelukkig
spreekt ze ook goed Spaans. Haar moeder kreeg
haar op jonge leeftijd en haar vader is nog maar
pasgeleden overleden. Haar moeder heeft ook
een kind bij een andere man en wil Yadira om
deze én economische redenen niet meer bij zich
houden. Yadira doet goed haar best op de
christelijke school, maar heeft veel liefde en
gebed nodig om de trauma's te kunnen verwerken die de dood van haar vader
hebben meegebracht. Bid dat Yadira in het gezinshuis tot rust komt en de Heere
Jezus als haar verlosser zal leren kennen.

Kom als vrijwilliger naar Casa Segura!
Voor het gezinshuis nabij Urubamba zijn we op zoek naar Nederlandse vrijwilligers. Wil
jij een stukje van je leven geven om deze kinderen een thuis te bieden? Je wordt begeleid
door een Nederlands-Peruaans echtpaar. Neem voor de mogelijkheden contact op met
Karina, WhatsApp +31 6 40520682

Lees meer over Andes Mission Peru

Bene etconcert Harderwijk

Op zaterdag 21 mei werd door

Medewerking werd verleend door het

Philippus

jongerenkoor Soli Deo Gloria (foto

een

bene etconcert

links). Het koor staat o.l.v. Ton Adema.

georganiseerd in de Grote Kerk van

Organist was Niels Adema. Op de foto

Harderwijk.

rechts het muziek ensemble SonaTria

Het thema was 'Volken in Nood', met
speciale aandacht voor het volk van

(fam. Ploeg-Vinogradskaya)
Beluister het Oekraïense volkslied.

Oekraïne.

Sing with a mission!
In mei 2022 vond de oprichting
plaats van 'The Chariot Singers':
een (nationaal) koor voor jong en
oud V/M!
Missie: op muzikale wijze het
werk van stichting

Philippus

onder de aandacht brengen.
Het koor repeteert elke twee weken op woensdagavond (of zaterdagmorgen met
kindercrèche*) op een nader in overleg met de koorleden te bepalen locatie.
Het koor staat onder leiding van Ton Adema. Vaste begeleider is Niels Adema.
Jaarlijks wordt meegewerkt aan concerten ten bate van stichting Philippus. De te
zingen muziek bestaat uit psalmen en geestelijke liederen.
* nog nader te bepalen aan de hand van beschikbaarheid aangemelde leden.

Koorleden v/m gezocht!
Voor het pas opgerichte koor "The Chariot Singers" zoeken we enthousiaste
koorleden. Ben je bas, alt, tenor, sopraan of weet je het (nog) niet? Meld je hier aan:

https://www.stichtingphilippus.org/.../the-chariot-singers
Zingen voor het goede doel - Sing with a mission!

Nieuws in het kort
- In april werd de overeenkomst getekend tussen AMP, Philippus en Casa Segura,
waarmee de uitbreiding van ons werk in Peru een feit werd.
- In mei vond de oprichting plaats van het Philippuskoor, met de naam "The Chariot
Singers." Aanmeldingen welkom!
- In Bangladesh wordt de grond bouwrijp gemaakt voor het nieuwe Delight
Children Home and School. Dringend fondsen gevraagd!
- Na een opstartfase onder de paraplu van Philippus gaat het project Yaels Kids
Mission (Filipijnen) als zelfstandige vereniging verder.
- Het project Burkina Faso onderzoekt mogelijkheden tot uitbreiding, o.a. door

samenwerking met kerken. Projectcoördinator Alice de Ruiter hoopt in juni 'haar'
project te bezoeken.
- Alvast voor je agenda: DV 12 november is er in Putten een Philippus concert t.b.v.
het project in Peru. Medewerking van de Verenigde Veluwse Koren.

Creatief voor het goede doel!
Op zoek naar een origineel kraamkado? Of een
anders-dan-anders jurkje, bloesje of trui? Onder het
label 'Candace Creations' ga ik graag voor je aan de
slag.
Omdat alles met de hand wordt gemaakt is het
mogelijk om jouw speciale wensen kenbaar te
maken! Ik zie je BESTELLING graag tegemoet!
Jolande Moerman

Candace Creations

creatieve producten voor het goede doel
De netto opbrengst van je aankoop komt geheel ten goede aan het
zendingswerk van stichting Philippus.

Dank voor uw (Pinkster)gift!
Ons werk is ﬁnancieel afhankelijk
van gulle gevers. Maak
eenvoudig en snel je gift over
door met je smartphone de QR
code te scannen.
Natuurlijk kun je je gift ook storten op
NL 61 RABO 0332663949 t.n.v. stichting Philippus.

Ook kun je Philippus machtigen voor een eenmalige of periodieke afschrijving.
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We waarderen het enorm dat je via deze
nieuwsbrief
met ons werk wil meeleven.
Als dat niet zo is, kun je je hier eenvoudig
afmelden.
Afmelden voor Philippus Post

