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Dag allemaal, 
 
Een nieuw jaar, het werk gaat door en er zijn nieuwe uitdagingen. In dit alles weten we ons 
gedragen door de Heer, Hij geeft wijsheid en inzicht. U staat ons bij met uw gebeden.  
Het bestuur wenst de lidkerken veel wijsheid in haar werk en het informeren van de 
gemeenten. Dat ons werk tot eer van God mag zijn en uitbreiding van Zijn koninkrijk. 
 
Delegatie februari aanstaande: 
De eerste weken van februari brengt een afvaardiging van het bestuur een bezoek aan het 
zendingsgebied. Op 4 februari hopen we te vertrekken, aankomst dinsdag 5 februari in 
Vryheid. Woensdag 20 februari hopen we weer in Nederland terug te keren. 
Als afgevaardigden van het bestuur gaan mee Peter Binnenkade, Jan Heuveling, Paul Sneep 
en Judith Speijer. Pauline Sneep voegt zich bij dit gezelschap, zij gaat mee ter voorbereiding 
van de Masakhane-4 reizen, juni/juli/augustus aanstaande. Paul Sneep en Jan Heuveling 
zullen zich naast het contact met de kerken ook bezighouden met de voorbereidingen van 
de Masakhane-4 reizen. Vooral Jan als deskundige wat betreft de bouw. In het verleden is 
gebleken dat het verstandig is als voorafgaande aan een reis grondige inspectie plaatsvindt 
van de projecten waar aan gewerkt gaat worden. 
De delegatie zal gesprekken voeren met de MC en met de kerkenraden van de verschillende 
kerken over het Nieuwe Beleidsplan. Een belangrijk punt daarin is het overdragen van de 
financiën aan de verschillende kerkenraden, zoals transportkosten, salarissen en overige 
kosten. Dit zal niet in één keer gebeuren maar gefaseerd. Een spannend proces van loslaten.  
 
Postadreswijziging Yt Keesenberg 
Yt Keesenberg gaf onlangs haar nieuwe postadres door in een e-mail, we willen het ook aan 
u doorgeven: “Met ingang van volgende week heb ik ook een nieuw postbusadres nl : 
P.O.Box 50156, Moreleta village 0097, deze posbus is veel dichter bij mijn huis. Het oude 
adres zal nog een paar maanden werkzaam zijn.”  
 
Gebedspunten:  

- Het delegatie bezoek, een veilige reis en goede besprekingen. 
- Voorbereidingen van de Masakhane-4 reis 

 
Dank voor uw ondersteuning! 
een vriendelijke groet, namens het bestuur 
 

Judith Speijer 
 

 


