
 

 
Veenendaal, december 2016 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

Kerst staat voor de deur: voor veel mensen een drukke tijd van voorbereidingen en extra bezoekjes, 

maar ook van momenten van bezinning. Voor organisaties als Apollos is december ook een tijd van 

terugkijken op het afgelopen jaar. Dat doen we graag samen met u, want het is mede dankzij uw 

gebeden en financiële ondersteuning dat we ons werk, samen met onze partners wereldwijd, konden 

voortzetten. In deze nieuwsbrief willen we graag een paar van de zegeningen, waar God ons het 

afgelopen jaar bij heeft betrokken, met u delen.  

 

Aandacht voor tieners en kinderen 

De kansen van de meeste kinderen zijn slecht op 

het Afrikaanse continent. Vandaar dat er in onze 

projecten veel aandacht is voor deze groep. In mijn 

vorige gebedsmail nam ik u met een video mee 

langs een van de vele projecten die voorgangers 

met hun kerken zijn gestart: ouderloze gezinnen 

met een tiener aan het hoofd ontvingen geiten en 

konden daarmee kleine boerderijtjes beginnen om 

van te leven.  

Hiernaast een foto van een groep straatkinderen, 

die door een van de kerken van onze studenten nu 

meermaals per week worden gevoed.  

 

Deze maand willen we graag een extra impuls geven aan het werk dat onder tieners en kinderen 

wordt gedaan. Vanuit de kerken werken we aan hun ontwikkeling en krijgen ze de boodschap mee 

dat ze geliefd zijn en dat God een plan heeft met hun leven. De eerste resultaten van deze aanpak 

zijn veelbelovend. Wilt u dit werk onder kinderen en tieners ondersteunen? Dan is uw gift bijzonder 

welkom op rekeningnummer NL36RABO 0158 7493 16 t.n.v. Stichting Apollos onder vermelding van 

‘kinderwerk’. 

 

Tot slot wens ik u, mede namens al onze Afrikaanse en Nederlandse medewerkers, van harte een 

mooie Kersttijd toe en Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar 2017! 

 

Met vriendelijke groet, 
STICHTING APOLLOS  

    John 

J.D. Boekhout, directeur 

 

 

PS Uw donaties aan goede doelen met een ANBI-keurmerk 

zijn van de belasting aftrekbaar als ze hoger zijn dan 1 

procent van uw inkomen. Als u uw gift echter voor vijf jaar 

laat vastleggen in een periodieke schenking, kunt u álle 

donaties – groot en klein – aftrekken. U kunt uw 

belastingvoordeel zelf berekenen op deze website.  

Bekijk hier een filmpje waarin de 

Afrikanen met wie we mogen 

samenwerken vol trots uitleggen 

waarom de cursussen zo aanslaan.  

 



 

 

We zouden Elesinah onze ‘dieselmotor’ kunnen noe-

men achter het gestaag groeiende werk in Zimbabwe. 

Wat een trouw al zes jaar lang, elke maand het hele land 

doorreizend om voorgangers te onderwijzen. De 

Zimbabwanen noemen haar hun ‘neushoorn’ vanwege 

haar ongelooflijke kracht. Misschien moeten wij ons 

beeld bijstellen naar ‘turbodiesel’ ☺.  

Ruim 900 cursisten zijn nu actief: niet alleen met studie-

materialen, maar ook praktisch in de eigen (achter)-

buurten, om Christus gestalte te geven in zorg voor 

weduwen, wezen, armen, zieken ….  

KORT NIEUWS 
 

Nieuwe website 
Dit jaar hebben we onze website 

vernieuwd. Heeft u er al een kijkje 

genomen? www.apollos.nl 

 

Gebedsmails 
Regelmatig verschijnen er gebeds-

mails van Serge, Jaïro, Reginald en 

John. Dit is een heel persoonlijke 

manier om mee te leven met wat 

God doet in een deel van het 

zuidelijk halfrond. U kunt zich 

opgeven via info@apollos.nl. 

 

Taakverdeling 
In september heeft Koos Mink 

tijdelijk de voorzittershamer aan 

Orlando Bottenbley overgedragen 

om zo een gedeelte van Johns 

werkzaamheden over te kunnen 

nemen en hem tijdelijk wat te 

ontlasten. Het bestuur is inmiddels 

begonnen met het zoeken naar 

extra staf voor zowel kantoor als 

het veldwerk. Graag vragen we uw 

voorbede voor de gesprekken met 

een kandidaat Manager en een 

kandidaat Office Manager. We zien 

erg uit naar het samenwerken met 

de mensen die op het punt staan 

ons team te komen versterken be-

gin 2017. 

 

Vervolgde kerk 
In Afrika trainen en coachen we het 

kader van een organisatie die zich 

in achttien Afrikaanse landen inzet 

voor de vervolgde kerk. In februari 

en vervolgens weer in april kreeg 

de top van het traumawerk, het 

Franstalige en het Oost-Afrika-

werk intensieve training. Inmiddels 

is afgesproken dat het contract van 

samenwerking met drie jaar wordt 

verlengd. 

Cursussen in Suriname 

Serge, Jaïro en Reginald zijn, naast het werk in hun eigen 

gemeente, actief met de driejarige cursus en het op-

zetten van Alpha-cursussen in Suriname. Orlando Bot-

tenbley is daar regelmatig om vanuit Apollos met 

leidinggevenden van de grotere kerken te overleggen 

hoe ze de kadertraining een nieuwere vorm kunnen 

geven. Dit moet in 2017 van start gaan. 

 

Blijvende groei Zimbabwe 

Het aanhoudend geweld in Burundi is zo langzamer-

hand veranderd in vele ‘stille’ moorden die het nieuws 

niet halen. Het team in Burundi heeft besloten in het 

land te blijven, de risico’s te nemen en de schouders 

volop onder het werk te zetten. Onder leiding van Asèle 

staan drie cursussen in de steigers en volgend jaar gaat 

men met de ‘train the trainers’ beginnen. Wilt u blijven 

bidden voor de veiligheid van de medewerkers in 

Burundi? 

 

Risico’s in Burundi 


