
 
 
 
 

Kort nieuws uit de projecten 
 
 

Pakistan: teamleidster Ruth onverwacht overleden 

 

Begin augustus overleed Ruth Ambreen plotseling aan complicaties na een 

operatie. Ruth had de leiding over het werk in Pakistan. Een grote slag voor 

haar familie en het team. 

 

De herdenkingsdienst in Lahore was een gedenkwaardige bijeenkomst, waar 

onder meer werd stilgestaan bij Ruths passie en doorzettingsvermogen bij 

het stimuleren van gemeenschappelijke harmonie. 

 

Ruim 250 mensen waren daarvoor naar de Anglicaanse kerk gekomen, 

onder wie, naast de bisschop van Lahore, dertig moslimleiders en -studenten; 

uniek in Pakistan en zeldzaam voor de moslimwereld. Het team gebruikte de 

week van rouw om te bidden en vasten en samen eendrachtig een opvolgster 

te kiezen: Ezeka. Vol hoop en vertrouwen zetten zij het werk voort.  

 

  

Suriname: meer evangelisatiediensten en vervolg toerusting 

 

We onderzochten de mogelijkheid volgend jaar weer de lokale gemeenten en hun leiders te dienen met 

evangelisatiediensten. Het kan! En het zullen een zevental andere gemeenten zijn dan dit voorjaar. 

Volgende maand zal Orlando Bottenbley de leiderschapstoerusting van (toekomstige) jonge kerkleiders vervolgen. Hij zal 

tevens verschillende gesprekken voeren over de samenwerking met en tussen de leiders van de verschillende 

denominaties met het doel het kerkelijk leiderschap verder te ontwikkelen. Het beoogde en gezamenlijk resultaat is het 

vormen van integere en dienende (kerk)leiders. 

 

 

Mozambique: wederopbouw na cycloon Idai 

 

In Mozambique is de wederopbouw in volle gang. Begin dit jaar werd het land zwaar getroffen door cycloon Idai. Het 

team ter plaatse heeft van de financiële bijdragen van onder andere Apollos een kerk herbouwd. Van daaruit is noodhulp 

verstrekt. 800 gezinnen ontvingen pakketten rijst, bonen en bakolie, waterzuiveringstabletten en muskietennetten. Twintig 

kerken kregen Bijbels. 

 

 

       
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Inmiddels wordt onderzocht welke wederopbouw van huizen betaalbaar is. De watersnoodbestendiger huizen waarvan 

een aantal modelexemplaren zijn neergezet, mogen niet te veel kosten, zodat mensen op het arme platteland zich 

kunnen veroorloven die zelf te bouwen. 

 

Tegelijkertijd werken we aan de ontwikkeling van een cursus voor ‘mentale wederopbouw’. We willen systematische 

training in weerbaarheid onderdeel maken van het programma. 

 

Vorige maand interviewde de EO John Boekhout uitgebreid voor een programma op NPO Radio 5. Luister het 

hier terug. 

 

Van de directeur 

 

Hopelijk heeft u genoten van de zomer- en vakantieperiode.  

 

De bestuursleden Koos Mink en Wim Evers zijn 

teruggetreden. Gelukkig blijven ze wel betrokken bij Apollos. 

We zijn hen heel dankbaar voor hun trouwe inzet. Orlando 

Bottenbley is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te 

nemen en we zijn op zoek naar versterking.  

 

Zafar Ismail uit Pakistan was in Nederland. Het was goed uit 

de eerste hand te vernemen hoe het werk in Pakistan zich 

ontwikkelt en op welke wijze we het beste kunnen 

samenwerken.  

 

Ik wens u een gezegende nazomerperiode.  

 

Jen Tjon Sien Foek 

https://www.nporadio5.nl/eolive/gemist/audio/360821/apollos-zet-mensen-zelf-in-hun-kracht

