Er staan 200 studenten klaar …
Beste lezer,
Allereerst willen wij u graag fijne feestdagen toewensen, ook in deze veranderende tijden, en Gods rijke zegen voor 2021!
Nieuwe directeur
Begin volgend jaar geeft Jen Tjon Sien Foek het directiestokje van Apollos over aan Henk Ockerse. We zijn Jen bijzonder
dankbaar voor zijn trouwe inzet, én zijn blij dat hij zich blijft inzetten voor het werk in Suriname en voor het bestuur als
secretaris. Daarnaast heten wij Henk hartelijk welkom: hij gaat zich vanaf januari inzetten om het werk van Apollos nog
meer bekendheid te geven.
Nood
Gelet op de enorme moeiten dit jaar in zowel Pakistan als Afrika, hadden wij niet verwacht dat er een zestal nieuwe
cursussen door henzelf zou uitkomen, en ook niet dat alleen al in Pakistan 500 kerkleiders werden getraind! In zowel
Afrika als Pakistan mochten de trainingsactiviteiten met enige aanpassingen over het algemeen doorgaan, maar onze
inkomsten bleven wat achter.
In de landen waar wij werken is er geen nieuwe lockdown zoals bij ons, maar worden maatregelen juist versoepeld.
Daarom hopen we dat het aantal trainingen begin 2021 verder zal groeien. Wij willen het werk in beide gebieden daartoe
een stevige injectie geven. Mogen wij rekenen op uw extra eindejaarsgift om dit mogelijk te maken? Elke grote en elke
kleine gift is heel hartelijk welkom. Er staan in januari 200 nieuwe deelnemers klaar om getraind te worden, maar dat
kan niet zonder uw steun.
•
•

Elke student in Pakistan kost gemiddeld € 15 per maand.
Elke student in Afrika kost gemiddeld € 20 per maand.

Stichting Apollos beschikt over de ANBI-status. Hierdoor is uw gift aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Uw
gift is van harte welkom op rekeningnummer NL36 RABO 0158 7493 16 t.a.v. Stichting Apollos te Veenendaal. Of
maak het gemakkelijk over met iDeal of Paypal via www.apollos.nl/help-mee.
Helpt u mee? Alvast hartelijk bedankt!
Orlando Bottenbley,
Voorzitter bestuur en medeoprichter

Nieuws uit de projecten
Pakistan: Met corona in een christelijk ziekenhuis
In Pakistan staan de christelijke ziekenhuizen zeer goed bekend: de
medewerkers zijn er professioneel en men krijgt er de beste zorg, zodat ook
moslimpatiënten en hun families er graag komen. Twee jaar geleden ging
Apollos de uitdaging aan om in Pakistan islamrelevante opleidingen voor
christelijke leiders te helpen starten. Inmiddels zijn er verschillende cursussen
ontwikkeld waarin het Evangelie op een voor moslims begrijpelijke manier
wordt verduidelijkt, onder meer door de vele linken tussen de Koran en het
Oude Testament zichtbaar te maken. Denk aan de gedeelde geschiedenis
van Abraham. Zo komen we dichterbij met het Evangelie op een manier die
voor moslims aansprekend is.
Islamitische patiënten
Een deel van deze cursussen richt zich speciaal op medisch personeel. In de coronatijd, waarin goede medische zorg
misschien nog wel meer in de schijnwerpers staat dan normaal, hebben tot nu toe zo’n 250 mensen een training gevolgd.
Zij krijgen op die manier handvatten om met islamitische patiënten goede gesprekken te kunnen voeren. Om Christus niet
alleen in daad zichtbaar, maar ook met aansprekend woord hoorbaar te maken binnen de dienstbare gemeenschap. Wilt
u bidden voor de christenen die in Pakistan in de zorg werken en ook juist in deze coronatijd de hoop van Christus willen
doorgeven?

Zimbabwe: Diaconaal werk blijft hard nodig
Het project More than a Mile Deep (MMD), waarin kerkleiders worden getraind om Christus ook van maandag tot en met
zaterdag zichtbaar te maken in hun omgeving, bestaat nu bijna twintig jaar en is in verschillende Afrikaanse landen met
succes uitgerold. In een land als Zimbabwe zijn diaconaal actieve kerkleiders van het grootste belang, zeker nu de
bevolking extreem lijdt onder zowel overheidsgeweld als de gevolgen van corona: veel dagloners hebben hun werk
verloren, zij staan soms in kilometers lange rijen om voedsel te bemachtigen.
Dienend leiderschap
Om de aanpak van de MMD-methode te evalueren en te updaten, is in Zimbabwe onderzoek gedaan onder huidige en
voormalige studenten, kerkleiders en bewoners van dorpen en wijken waar oud-studenten aan het werk zijn. Daaruit blijkt
dat (oud-)MMD-studenten in hun omgeving bekend staan als vrijgevig en zorgzaam, en dat vooral hun
leiderschapsvaardigheden enorm zijn ontwikkeld als gevolg van de training. Dienend leiderschap doet zijn intrede in
Zimbabwe! Ook nemen deze leiders vaak initiatieven op het gebied van gemeentestichting, ondersteuning van
weeskinderen, zorg voor gehandicapten en landbouwprojecten.

Verhaal uit de praktijk: de mensen doen het zélf
Pastor Johannes Moyo volgde zeven MMD-modules. Tijdens een van de cursussen kreeg hij de
opdracht om met zijn gemeente in Bulawayu een diaconaal project op te zetten. Samen kwamen ze in
actie voor weduwen en wezen in hun eigen kring en in de buurt. Weduwen worden in de samenleving
aan hun lot overgelaten. De kerkgemeenschap besloot om hen te dienen door wekelijks hun huisje
schoon te maken. Dit heeft grote impact op hoe de lokale samenleving kijkt naar zowel de weduwen
als de kerk!
Een ander project richt zich op kinderen die (half)wees zijn en nauwelijks aandacht en onvoldoende
voedsel ontvangen. Er worden wekelijks leuke activiteiten met hen gedaan en ze krijgen elke week
een warme maaltijd. Dat lijkt niet veel, maar dit voedsel wordt bij elkaar gebracht uit de gemeenschap
die zelf in diepe armoede leeft. Het zijn de twee penningen van het bekende verhaal uit Markus 12.

Het werkt!
Waar we dankbaar voor zijn is dat deze aanpak werkt! Het begint klein en het duurt even voor het
begint te groeien, maar de mensen doen het zélf. Zonder afhankelijk te zijn van geld, tijd of expertise
uit het Westen. Deze projecten hebben ze zelf ontwikkeld, zij dragen het en op die manier heeft het
ook toekomst.
Helpt u mee om meer leiders zoals Johannes te kunnen opleiden? Zo krijgt het Woord handen en
voeten en zien velen de liefde van Christus in de praktijk.

