Kort nieuws uit de projecten
Suriname: 20 jaar Man Mit' Man!
Onlangs bestond het werk van Man Mit’ Man (MMM) twintig
jaar. Deze Surinaamse organisatie ging van start in een groots
tweedaags evenement in 1999, na twee jaren van gebed en
voorbereiding. Tijdens de jubileumviering op 2 december 2019
werd het werk van de mannen van het eerste uur erkend en
gezien aan de hand van foto's, video’s en verhalen.
Goede resultaten
"In de afgelopen twintig jaar zijn er vele mannen en hun
gezinnen positief veranderd door het werk van MMM,"
memoreerde Reginald Cairo, de huidige directeur van de
stichting. "Veel van dit werk is na de beginjaren buiten de
spotlights gebeurd, met goede resultaten." MMM heeft een
bijzonder jaar gepland. In dit jubileumjaar is er elke maand een
activiteit gericht op de man en zijn omgeving. Apollos
ondersteunt dit werk.

Suriname: Evangelisatiediensten in februari
Afgelopen maand werkten voorganger Orlando Bottenbley, gospelzanger Dwight Dissels, pianist Elisha
Amonooneizer en zandkunstenaar Gert van der Vijver opnieuw mee aan een reeks evangelisatiediensten in
Suriname. Ook Apollos-directeur Jen was erbij. Hij vertelt: “We waren bij gemeenten van zes verschillende
denominaties te gast en hebben prachtige bijeenkomsten gehad. We laten hiermee zien hoe je een dienst op een
andere manier kunt vormgeven, door artiesten een rol te geven. Zo kunnen gemeenteleden gemakkelijker hun
ongelovige familieleden of vrienden meenemen.”
Daarnaast verzorgde Orlando onder meer een dagdeel met
jonge leiders over geestelijk leiderschap. “Dit ging deze keer
met name over invloed uitoefenen, zowel naar je medewerkers
en je leidinggevende(n) toe als in de samenleving.”
Interview op tv
Er was ook veel media-aandacht voor het gezelschap. Bekijk
hier een uitzending van Apintie Televisie.

Ethiopië: Trainingen tot over de landsgrenzen heen
Er zijn positieve ontwikkelingen in Ethiopië, waar we samenwerken met Meher Ministries. Deze partnerorganisatie
richt zich al jaren op kerkleiderschapstrainingen, zowel in eigen land als sinds kort ook in omringende landen, waar
veel geweld en christenvervolging is. Daarmee zijn al tienduizenden kerkleiders bereikt, waarbij de lokale kerken
de deelnemers selecteren. Bij de trainingen worden ook weer nieuwe trainers getraind, zodat het werk zich snel
verder verspreidt.
In Nederland zijn we ondertussen een werkgroep aan het opzetten die specifiek deze partner in Ethiopië wil helpen
zich verder te ontwikkelen op het gebied van onder meer communicatie en projectmanagement.

Pakistan: Dankbaar voor giften
Eerder schreven we dat het succes van het nieuwe project in Pakistan een beetje vooruit liep op de financiën.
Medewerkers werkten gemotiveerd door, ondanks dat de lokale organisatie tijdelijk
geen salaris kon uitkeren. We zijn ontzettend dankbaar voor de particuliere giften en
enkele bijdragen van grotere fondsen die de voortgang van het werk mogelijk maken.
Wel is er een nieuwe zorg. Nadat het team vorig jaar afscheid moesten nemen van
teamleider Ruth Ambreen die plotseling overleed, kampt nu de oprichter Zafar IsmaÏl
met ernstige gezondheidsklachten. Wilt u voor hem, zijn familie en voor het team
bidden? Hij blijft samen met ons het team coachen vanuit zijn rijke kennis van Islam en
moslimvriendelijke evangelisatie. Het team is onlangs uitgebreid met drie
medewerkers.

Van de directeur
We zijn alweer begonnen aan de derde maand van het nieuwe jaar. Het
is fijn te melden dat we het jaar 2019 financieel positief afsluiten. Heel
hartelijk dank voor uw bijdragen en vooral voor uw gebeden. Nog mooier
is te melden dat we ons werk hierdoor ten positieve zien groeien. En dát,
ondanks de grote tegenslag door het overlijden van Ruth Ambreen in
Pakistan. We zijn vol goede moed dit jaar ingegaan om steeds meer
leiders te trainen. Doet u weer mee?
Jen Tjon Sien Foek

