Kort nieuws uit de projecten
Suriname: evangelisatiediensten met zeven kerkgenootschappen
Vorige maand vonden de voorbereidende gesprekken voor de
evangelisatiediensten in februari 2020 plaats met zes
kerkgenootschappen. Het project is met enthousiasme ontvangen.
Helaas kon de afvaardiging van de Katholieke Kerk er niet bij zijn. Ze
doen echter van harte mee en daar zijn we heel blij mee. Met dit
project dienen we de lokale leiders om op een eigentijdse wijze als
gemeente/gemeenschap naar buiten te treden.
De leiderschapstoerusting van jonge (toekomstige) kerkleiders in
oktober was helaas minder bezocht. Mogelijk lag dat aan het feit dat
het vrijdag aan het eind van de dag was. De toerusting vond men
waardevol en de meeste aanwezigen hadden zich goed voorbereid.
We bidden dat de toerusting voor hen een praktische uitwerking mag hebben door integere en betrouwbare leiders te
zijn, ook in de maatschappij.

Zimbabwe: politiek en economie bedreigen groei Apollos-werk
Het werk in Zimbabwe is de afgelopen jaren tot grote
bloei gekomen: verspreid over zes van de tien
provincies zijn al duizend leiders getraind. Het team
maakte plannen om dit aantal de komende jaren te
verdubbelen, maar stuit nu op grote moeilijkheden als
gevolg van de slechte politieke en economische situatie
in het land. Er is veel onrust onder de bevolking, de
overheid treedt hard op, de watervoorziening is schaars
en brandstof is inmiddels op de bon. Ook is er alleen ’s
nachts elektriciteit: dat betekent dat mensen deels ’s
nachts werken en daarnaast hun laptop en telefoon
opladen om overdag nog wat te kunnen doen. Onze
medewerkers zijn echter erg gemotiveerd om het werk
voort te zetten en zoeken nieuwe manieren om het
programma te laten groeien. We vragen dringend uw
gebed voor deze mensen, hun werk en hun land.

Pakistan: groei loopt vooruit op inkomsten
In Pakistan zijn op dit moment intensieve trainingen gaande, zowel voor het schrijven van cursussen als voor het
toerusten van trainers-van-trainers. Het werk zit in een enorme groeifase en loopt op het moment zelfs vooruit op de
inkomsten. We zijn dan ook druk bezig fondsaanvragen te doen, zodat het werk gefinancierd kan blijven worden. Maar
hoewel het team op dit moment geen salarissen kan uitkeren, werken de medewerkers toch door. Dit zegt iets over hun
toewijding en hun vertrouwen in de methode. Azeeqa, die na het plotselinge overlijden van Ruth Ambreen unaniem werd
aangewezen als opvolgster, heeft de leiding ondertussen zeer competent overgenomen, waar we dankbaar voor zijn.

Nieuw: geven via QR-code Givt
Het is nu mogelijk om Apollos via Givt te ondersteunen.
Givt is een ‘collecte-app’ die o.a. al in veel kerken wordt
gebruikt. Daarmee kunnen mensen die geen contant geld
bij zich hebben toch gemakkelijk een bijdrage geven via
hun computer of smartphone. Gebruikt u de Givt-app al?
Scan dan de QR-code hiernaast om een donatie te doen.
Zo niet, klik dan op de afbeelding om te geven. Alvast
hartelijk dank!
Ook op de oude vertrouwde manieren (via overmaking of het webformulier) kunt u ons overigens blijven steunen. Alvast
hartelijk dank!

Van de directeur
Times flies! Het is alweer twee jaar geleden dat ik het stokje
van John Boekhout overnam. Geweldig om te zien dat het
werk met name in Pakistan goed van de grond komt. Het is
voor mij een voorrecht zo betrokken te zijn bij Apollos. Fijn dat
u zo met ons meeleeft en het werk ondersteunt.
Jen Tjon Sien Foek

