
 

Jaarverslag - Bumala Kenia 2015 

 

Inleiding: 

Welkom bij ons jaarverslag voor het jaar 2015 Er was zegen in onze gemeente,  leden gingen naar de 

dorpen om te evangeliseren in Bumala en daarbuiten, God voorzag weer in de mogelijkheid voor 

pastors trainingen en workshops,  er was een stroom van de zegeningen naar andere kerken en 

activiteiten als het bouwen van kerken,  bijdrage aan Farming God’s way, etc. (1 Korintiërs 1: 27-29). 

1.     Africa Inland Church Bumala 

Dit gebied ligt in West-Kenia in Busia County.  Deze kerk werd geplant in 2002 in outreach area, dwz 

in een afgelegenen en moeilijk te bereiken  gebied, dat door de vroegere missionarissen nooit 

bezocht/bereikt werd en voor die tijd was er daarom  geen Bijbelgetrouwe  gemeente hier.  De 

inmiddels overleden pastor Josia Ogallo bracht ons de 'terug naar de Bijbel " boodschap, die vandaag 

de dag hier meestal wordt aangeduid als “reformatorische prediking”, en die nog niet gevonden 

werd in andere kerkelijke gemeenten in dit deel van Kenia. 

Tijdens de verslagperiode, de leiders van de drie kerken onder AIC hadden vergaderingen met als 

doelt het verbeteren van evangelisatie en kerkelijke administratie.  Pastor Yeronim Ouma werd 

gekozen als voorzitter van de uitvoering van dit toezicht, alsmede de coördinatie van administratieve 

zaken van de regionale kerkenraad. 

Mijn prediking op het boek van de Romeinen werd in november afgesloten na het succesvol 

afronden van de lessen. Ons volgende Bijbelboek  om DV mee door te gaan is de Kolossenzenbrief en 

we begonnen daar al mee in december 2015. We hadden ook de zorg voor de toewijding van 12 

kinderen en we vroegen  voor dit werk pastor Silas Oyaro van Kisumu . Er is ook 

volwassenonderwijs  voor 13 personen.  Het is de bedoeling hen te dopen begin volgend jaar (2016) 

na de voltooiing van het onderricht. 

Als pastor, bested ik meer tijd aan preken en bijbelstudies, maar er zijn ook twee evangelisten 

(Wilfred Makokha en Hurbert Ochieng) en een ouderling Willium Achola) hiervoor beschikbaar. De 

traditionele kerken die hier werden geplant door de lokale bevolking, verkiondigen niet het pure 

evangelie en zo vermengen tradities en de Bijbel zich en zijn verwarrend voor de mensen. Want toen 

we kwamen met de klare evangelie, waren veel lokale mensen niet bereid en nog steeds niet om 

afstand te doen van hun zogenaamde traditionele evangelie. Er is nog meer verwarring hier vanwege 

invloed van allerlei sektes als JWS, Branhamites, Mormonen,  zelfverklaarde profeten, enz. Sommige 

van deze cultussen komen met een aantal handouts, berichten van genezing en financiële 

doorbrakenen die staan de mensen meer aan. Dit echter is juist motiverend voor ons en we blijven 

getuigen en doorgaan met de prediking en systematische studie van de Bijbel, zodat degenen die 

geroepen zijn in staat om gereed te staan en te wachten op de terugkeer van onze Heer Jezus 

Christus. 



 

Aantal punten om voor te bidden zijn onder andere: 

1. Bijbelstudie in de kerk om behulpzaam te zijn voor de leden, zodat die ook anderen weer gaan 

helpen. 

2. Organiseren evangelisatie met en follow-up-activiteiten voor de mensen die bereikt werden en 

geworteld zijn in Christus 

3.Afbouw  van het verlengde deel van de kerk. 

4. Bidt voor de wezen en weduwen in onze kerk(en), er is behoefte aan voedsel, schoolgeld en 

medische zorg. We hebben geen bewuste inspanningen voor deze zeer belangrijke bediening. Ik 

moet bekennen dat sommige sekten het beter aangepakt hebben dan wij hier hebben gedaan, maar 

we hebben (voor de toekomst) vertrouwen in zorg en hulp van onze Heer. 

2.     Pastors Training in Bumala Kenia 

Twee jaar geleden, kwamen we in contact met Mukhanyo Theological College van Zuid-Afrika en na 

onderzoek van de opleiding bleek die in overeenstemming is met de gereformeerde theologie, en 

maakten weeen geode start  met Distance Learning in Bumala. Momenteel hebben we 17 pastors in 

opleiding die de opleiding in december 2016 hopen aft e ronden. Wij danken de vrienden in 

Nederland die ons hebben gesteund voor financiering van de modules en de jaarlijkse bijbelschool 

overlegvergaderingen in Zuid-Afrika.  Meestal bijgewoond door de docenten van de Bijbel scholen. 

De noodzaak om meer voorgangers hier op te leiden is enorm, maar er zijn niet genoeg (financiële) 

middelen.  Wanneer u onze jaarverslag/nieuwsbrieven leest, bid dan met ons voor meer middelen en 

mogelijkheden op dit gebied. Een module kost nu 200 Zuid-Afrika Rands, was eerst 150 en een 

complete set voor 17 studenten met 1 voor de docent  kost dus 200x18 = 3600 Rands. De cursus die 

onze studenten volgen heeft 24 modules. Bid met ons voor wat nodig is voor onze studenten. We 

komen 2x per week samen voor de cursus in het kerkgebouw  in Bumala voor de duur van een hele 

dag. Dit betekent dat de pastors hun werk om brood te verdienen voor hun familie er door wordt 

beïnvloed (gehinderd), maar ik dank God dat ze toch echt zijn toegewijd aan deze training. 

Vanwege de goede getuigenissen van pastors over het bijwonen van deze training, hebben we 

momenteel 20 pastors op onze wachtlijst. We vertrouwen op God dat ze in januari 2016 gelegenheid 

krijgen om te beginnen met de training. We bidden voor voortgaande  sponsoring voor deze 

voorgangers  zodat we de modules in Zuid Africa kunnen blijven bestellen. De modules kunnen 

rechtstreeks aan Mukhanyo in Zuid Afrika betaald worden. (Zie evt. Mukhanyo instituut ZA) 

We hebben ook andere kosten doordat we tweemaal per week vergaderen, we gebruiken dan 

printerpapier voor de examens, elektriciteit voor het bekijken van de DvD’s  van elke module, het 

onderhoud van de elektrische apparatuur zoals de printer en de tv, te wijten aan bijkomstige 

fluctuaties elektriciteit in Afrika.  Berekend op de minimale manier, zal één student Ksh. 200 per 

week x 52 weken x 18 studenten in één jaar = Ksh.187,200 = Euro. 1440 kosten. 

 

http://www.mukhanyo.co.za/


Gastdocenten / sprekers 

Elk jaar, lukt het de Bumala Distance learning groep externe docenten/sprekers over verschillende 

onderwerpen op bezoek te krijgen, 2015 was daarop geen uitzondering. We ontvingen veel externe 

sprekers onder ander  in de maand juli, hadden we een gastspreker,  pastor Knight van de Afrikaanse 

Bijbel Universiteit van Oeganda, van 5-9 juli 2015 over het onderwerp hermeneutiek.  In de 

opleidingsmodules Is dit code Mukhanyo DOT 224. 

In de maand december van 2015 Rev. Korir van de Reformd Church van Oost-Afrika Eldoret 

onderwees de studenten in de geschiedenis van de Reformatie.  Op eenzelfde manier hebben we 

met Dr. Combs het onderwerp zending behandeld. 

We vertrouwen erop dat God ook de mogelijkheden van externe opleiders/sprekers zal geven voor 

2016. U bent welkom om te komen en onze voorgangers te trainen hier op dorpsniveau . Wanneer 

Als u dit leest neem dan gerust contact op met ons voor het bespreken van de mogelijkheden die er 

zijn om deze pastors verder te onderwijzen in het Woord van de levende God. 

3.     Bibliotheek in Bumala 

De bibliotheek is zeer nuttig voor de pastors opleiding, en als referentie voor voorgangers werkzaam 

in het veld en voor studenten van andere hogescholen voor het doen van onderzoek. Het 

catalogiseren van boeken door de studenten Steve uit ABU en later ook gebruikt voor het 

onderwijzen van studenten van andere hogescholen zoals Jozef van Kisumu Baptist College Milimani. 

We danken God voor de volgende personen die van betekenis zijn geweest voor de bibliotheek: - 

i) Andries Hendrikse- Hij schonk het geheel van zijn 3.000 tal boeken bevattende bibliotheek en met 

vrienden werd ervoor gezorgd dat de boeken werden verscheept naar Bumala Kenia in 2013, en 

sindsdien heeft hij steeds meer boeken in Nederland te verzamelen voor onze bibliotheek, waarvan 

sommige mee werden genomen door de Nederlandse  bouwteam in juli 2015. Bij dit bibliotheekwerk 

trokken we een zeer belangrijke les, namelijk dat God `s tijd is eigenlijk altijd de beste tijd voor alles is 

wat we doen in het leven! Hij voorzag in deze boeken juist op het moment dat er een grote behoefte 

aan was. 

ii) Ook hebben kregen een aantal boeken uit Pastors Training International (PTI) Groot-Brittannië 

door de hoffelijkheid van Gordon Oram, wij hebben dit ook erg gewaardeerd. 

III) We hebben ontvingen een aantal boeken rechtstreeks van Dr. John Blanchard (UK). 

iii) Verzamelde boeken van Dr. John Benton, die ik van hem als cadeau gekregen heb. 

vi. Dr Ineke Puls en Practical Training Center Plus [PTC +] uit Barneveld Nederland schonk boeken op 

het gebied van veeteelt en landbouw en ook diverse hand-outs over landbouw ondernemingen. 

Goed bruikbaar materiaal bij instructies over “Farming God’s way”. 

4.   Zending 



Het gebied van zending kreeg onze special aandach en inzet gedurende het verslagjaar, en we 

mobiliseerden  voorgangers van 20 gemeenten die in Bumala  een workshop volgden over zending. 

Ze gingen terug naar hun kerken om hen op eenzelfde manier daarover aan te spreken en per 

gemeente wat geld opzij te zetten voor de zending en het sturen van een of twee missionarissen 

naar Zuid-Soedan en een ander land in het noorden! De inzet van van blanke zendelingen lijkt minder 

te worden  en ook zijn ze doelwit van radicae elementen, maar desondanks  moet de verkondiging 

van het Evangelie moet doorgaan (Handelingen 1: 8). Ondersteun ons met gebed voor het welslagen 

van dit werk. 

 

a) Uganda 

We leggen de nadruk op het bereiken van onze buren met het evangelie ook met tentmakers-

activiteiten die in Afrika nodig zijn. We begonnen in Oeganda waar we een kleine groep voorgangers 

in opleiding namen en hen onderwezen in eenvoudige theologie en bijbelse pastoraat. We kunnen 

dit niet heel regelmatig als gevolg van haperingen in het vervoer. Dit is in Oost-Uganda in een plaats 

genaamd Bulwenge waar we werken met lokale leiders die geleid worden door pastor genaamd 

Gilbert Ojiambo. 

Ook ben ik elk semester als leerkracht werkzaam geweest bij de Afrikaanse Bijbel Universiteit, drie 

weken ieder semester, waarbij ik leerlingen onderwijs in "Farming God`s way" en waar ik ook het 

evangelie deel als kansen zich voordoen om te preken. Ik heb dit vijf jaar gedaan, tot dit jaar, toen de 

financiële middelen te schaars werden waardoor ik het laatste semester geen lessen meer kon 

verzorgen. Bid dat de Heer zal voorzien en dat ik het tweede semester, dat begint in februari-mei 

2016 het lesgeven zal kunnen hervatten. 

Ik was aanwezig bij het Theologische Onderwijs Conferentie in Afrika (TEA-2015) gehouden in de 

Afrikaanse Bijbel University in Kampala Oeganda. Het thema van de conferentie was Aanbidding, de 

kerk en de theologische opleiding in Afrika. Het verenigt Afrikanen en anderen samen in Christus. 

Vertegenwoordigers kwamen uit meer dan 18 Afrikaanse landen en veel ervaren sprekers uit Afrika, 

en anderen voornamelijk uit Europa (Nederland) en Amerika. Een van de keynote sprekers was prof 

Flip Buys, de oprichter van Mukhanyo Theological College in Zuid-Afrika en ook hoofd van dit 

instituut. 

 

b) Butere 

We zijn van plan om een gereformeerde kerk te planten en bouwen in het dorp waar ik geboren ben. 

We brachten ter plaatse een bezoek daar in december 2015 om de locatie en woonplaats van de 

pastor die daar gaat werken vast te stellen. Het bouwmateriaal is al beschikbaar. We zijn van plan om 

van deur tot deur bezoeken te brengen en ook open lucht bijeenkomsten te organiseren i een 

periode van 5 dagen. Wij zullen dan de bouw van de kerk uitvoeren met een team van Eldoret en er 

ook voor zorgen dat er een pastor is die het werk kan voortzetten. Bid dat de Heer van de oogst 

genoeg werknemers en fondsen zal verstrekken om het huis van de pastor te renoveren. Ook dat de 

Heer zal voorzien in brandstof en voedsel wanneer het team daar aan de slag is in dat moeilijke 



gebied. In deze plaats wordt er in de kerken niet het betrouwbare Woord van god verkondigd, maar 

ze zijn afhankelijk van profetie en Afrikaanse traditionele religie. 

 

c) Democratische Republiek Congo 

In augustus 2015 bezocht ik de Democratische Republiek Congo. Ik besefte dat de Heer een andere 

weg opende om Zijn Woord te delen en tevens onderwijs in "Farming God's way" te geven. Ik werd 

gesonsord door de United Reformed Church van Congo met een aantal kerken verspreid over het 

hele land. Het doel van het bezoek was om de kerk op te bouwen door het onderwijs in Farming 

God`s Way en duidelijk te maken vanuit de Schrift dat dit God `s plan is voor zijn volk. Hij schiep de 

mens en pantte een hof en zette ze daarin aan het werk en niet in een stad! Als onderdeel/aanvulling 

van mijn preken in verschillende kerken en tijdens het leiden van bijbelstudie-sessies verzorgde ik 

onderwijs in Farming God's way God. Ik sprak over lokale productie mbv pluimvee en hoe 

predikanten en kerkleden kunnen kippen kunnen fokken tot eer van God wanneer ze deze goed 

verzorgen. Dit bezoek aan Congo was een van de moeilijkste en gevaarlijke ondernemingen van mijn 

leven. Dit realiseerde ik me tijdens een lokale vlucht van Kinshasa naar Mbuji-Mayi en Bena-Kazadi 

waar ik een bezoek bracht aan de lokale bevolking in hun moeilijke situatie met veel noden. Er is daar 

zwaar enslijk lijden en vooral jonge meisjes kind hebben het zwaar te verduren en worden daar al op 

12 jarige leeftijd uitgehuwelijkt! Het is niet ongewoon om daar jongens van 18 jaar te ontmoeten die 

niet weten hoe zij hun naam moeten schrijven. Als de Heer het mogelijk maakt, ben ik bereid om 

terug te gaan volgend jaar met wat zaad voor de plantaardige productie. Hier is een echte 

zendingsveld! 

Ik ontmoette daar voorgangers die Afstandsonderwijs van Mukhanyo Theological College volgen, 

maar zelfs na een aantal jaren, zijn ze niet in staat geweest meer dan de eerste module aan te 

schaffen en af te ronden vanwege enorme armoede en ik kreeg de taak tot het opleiden van deze 

voorgangers over hoe lokaal kippen te fokken om wat te eten te hebben voor de families en om van 

het overschot de opleidingsmodules te kunnen betalen.  Het is daar niet onmogelijk, maar het vereist 

enige inzet en tijd zoals we konden vaststellen. 

 

Opmerkingen en aanbevelingen 

 

Het volk van Congo 

De bevolking maakt over het algemeen een vriendelijke indruk, maar het niveau van armoede is zeer 

hoog dwz het aantal mensen dat minder dan een dollar per te besteden heeft ligt rond de 80% van 

de bevolking. Het land is heel rijk maar toch arm vanwege het feit dat die rijkdommen in handen zijn 

van een klein aantal mensen die de controle hebben over mineralen en andere hulpbronnen. Er zijn 

te veel belastingen die het onaantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders. De ambtenaren 

wantrouwen bezoekers en vaak willen ze meer weten over de activiteiten waarbij men betrokken is. 

Bezoekers moeten overal meer voor betalen en hebben iedere keer luchthavenbelasting te betalen 

waar ze aankomen of vertrekken. 



 

Opleidingsniveau 

Het niveau is erg laag en gemiddeld genomen kunnen 18-jarige jongeren hun naam niet schrijven. 

Meisjes worden uitgehuwelijkt vanaf de leeftijd van 12 en de bruisprijs is een geit. Dit geeft veel 

problemen, variërend van een gebrek aan onderwijs, bevolkingsexplosie en mensenhandel om er 

maar een paar te noemen. Een meisje in de kerk in Mbuji Mayi vroeg me "hoe kan je verwachten vat 

ouders waarvan de vader diamant graver is en de moeder kleermaakster, dat zij hun kind naar school 

sturen?" Dit probllem is erger in de gebieden die gelden als oppositie bolwerk, zoals het gebied dat ik 

bezocht en waar  oppositie-hoofd Etyeni Tsisekedi vandaan komt. Ook de weg is er erg slecht of die is 

er zelfs helemaal niet. 

 

Veiligheid 

De beveiliging is een of andere manier niet verzekerd en pastor Kabongo (mijn gastheer) heeft twee 

gewapende politieagenten in zijn compound elke dag en betaalt de overheid voor deze dienst. De 

wegen zijn niet veilig vooral de kruisingen zijn levensgevaarlijk omdat chauffeurs niet verkeersregels 

volgen en pastor Kabongo zei tegen mij: "voetgangers sterven hier elke dag net als geiten!". Ook in 

de dorpen kunt u als reiziger 's nachts worden overvallen. Toen onze auto het begaf laat in de avond 

op onze terugreis van Bena Kazadi, hebben de gebeden van sommige van jullie hield ons beveiligd! 

 

Corruptie 

Het is zeer hoog ook onder de ambtenaren omdat er geen werkzekerheid is en wanneer men met 

pensioen gaat, is er geen pensioen dat wordt betaald en daarom werken mensen werken tot op hoge 

leeftijd, Zelfs mensen van 70 jaar zijn nog steeds werkzaam en ambtenaren vragen je zomaar en 

openlijk om geld vooral als je een buitenlander bent. 

 

Landbouw 

Is er eigenlijk niet en daarom zijn zelfs groenten niet verkrijgbaar, de belangrijkste groente zijn de 

Cassava bladeren, dit is wat we aten tot ik terug naar huis ging. Er geen rundvlees en varkensvlees is 

erg duur net als kip. Farming God`s way wordt gezien door kerkleiders als een zeer goede optie voor 

de leden om voedsel te produceren en om wat geld te verdienen voor gezin en familie en om God `s 

werk te ondersteunen. Het potentieel is zeer hoog en er is geen gecertificeerd zaaizaad of verbeterde 

rassen voor veeteelt. De natuurlijke palmolie houdt de mensen op de been.Omdat er geen 

opzettelijke inspanning is om de landbouwmethoden te verbeteren, wordt bijna al het voedsel 

geïmporteerd uit Zuid-Afrika en andere plaatsen, zoals Zimbabwe, maar dat is erg duur. 

Godsdienst 

Christen is 90% van de bevolking, maar de laatste tijd komen moslims het land binnenkomen en 

werven jongeren die ze radicaliseren en het is onzeker wat er zal gebeuren als de trend niet wordt 



gestopt. De kerk is echter zeer actief en de RCC In Congo heeft veel geinver=steerd in het 

onderwijzen van God `s Woord en versterken van de kerken ook door het vertalen van bruikbaar 

materiaal in de lokale talen. Zij hebben behoefte aan ons gebed en onze steun. 

 

Kiswahili versie van Living & Dying in Joy (Catechismus in Kiswahili) 

De 300 leerboeken die we vervoerd naar Congo, werden allemaal meegenomen naar Katanga 

provincie waar de Reformed Church in Congo les geeft met gebruik van Kiswahili. 

In november 2015 Pastor Kabongo verspreidde de boeken onder de voorgangers en kerkleiders voor 

gebruik in de betrokken kerken. Hij beloofde om enkele foto's te sturen van deze gelegenheid en ik 

kijk ernaar uit om te verzenden. 

Bid voor de mensen van Congo in het bijzonder voor de christenen dat zij de zeer vele nog 

onbereikten mogen bereiken en ook bidden dat de Heere mij gelegenheid geeft om een follow-up 

bezoek te doen en ze aan te moedigen tijdens besprekingen  en om te kijken naar wat we 

afgesproken hadden om te implementeren op het gebied van ondersteuning van kerk en 

gezin/familie. 

  

Radio uitzendingen 

During the year under review, a door opened at the Radio ABC after i had a discussion with the 

manager who accepted  the Radio broadcasting of the Bible study book (Living and Dying in Joy).It 

became complicated because it required regular recording and reaction to feed back. I could not be 

there all the time and so i contacted Rev. Francois Dioch a former student of the University and also a 

pasator in the neighbouring Kampala outskirt who accepted to do it if there was transport. Due to 

lack of resources the progress has not been well, the pastor needs to be facilitated in terms of 

travelling to the station which has not been possible. This is an opportunity to reach an 

estimated  audience of 45,000.To motivate the listeners we had planned to give one book each week 

to a listener who gives the right anwer to a simple question from each Lord`s day. To ensure the 

success of this plan, I left  300 more books in the university. Pray with us for this ministry to take root 

and continue to the honour and glory of the Lord. 

 

Radio verspreiding Evangelie 

Gedurende het verslagjaar werd een deur geopend bij Radio ABC nadat ik had een gesprek had met 

de manager, en de afspraak met hem maakte om radio-uitzendingen te verzorgen met het 

bijbelstudie boek (Living&Dying in Joy). Het werd gecompliceerd omdat regelmatige opnames nodig 

waren en ook reageren op feed back. Ik kon er niet vaak genoeg zijn en dus heb ik contact 

opgenomen met Pastor Francois Diolch een oud-student van de universiteit en ook een pastor in de 

naburige Kampala buitengebied die de taak wilden overnemen als er vervoer zou zijn. Door gebrek 

aan middelen is er echter weinig van terecht gekomen. De pastor moet vervoer hebben bij het reizen 



naar het radio-station, maar dat was niet beschikbaar. Dit is een kans naar schatting een publiek van 

45.000 luisteraars te bereiken. We hadden gepland om één boek per week te geven aan een 

luisteraar die het juiste anwoord geeft op een eenvoudige vraag van elke Zondag. Om het succes van 

dit plan te verzekeren, liet ik meer dan 300 boeken (Living&Dying in Joy) in de universiteit. Bid met 

ons voor deze bediening om daarmee aan de slag te kunnen gaan tot eer en glorie van de Heer. 

 

Opleiding vrouwen 

Dit vindt paats iedere twee maanden onder leiding van Dorcas Ngala. Deze wordt gehouden in 

verschillende delen van Nyanza en de westelijke provincies dat wil zeggen op de Africa Inland Church 

(AIC) Bumala, Trinity Baptist Church van Funyula (TBC) van Busia Graafschap Western Province, 

Trinity Baptist Church in Oyani in Migori Provincie van South Nyanza, Othoo in Kano, Guilford Park 

Kerk in Bondo, Kerk van God in Busia stad etc. Ze bespreken verschillende onderwerpen geselecteerd 

op basis van de Schrift en de heersende situatie in het land, onderwerpen variëren van het 

gezinsleven kwesties als wat iedere christen vrouw moet leren en Ann Benton`s boek: Lessen in 

onsentimentele ouderschap enz. Wij vertrouwen op de Heer wat betreft de sprekers voor deze 

conferenties in deze regio en ook trainen wij voorgangers en hun vrouwen. Uit een onlangs 

uitgevoerd onderzoek blijkt dat predikantsvrouwen teveel zijn verwaarloosde als het gaat om 

opleiding en conferenties, meestal gaat de man/pastor alleen. In de veel gevallen leidt dit tot 

instabiliteit bij de pastor thuis maar ook in de kerk. Om dit op een goede manier te corrigeren is er 

behoefte aan steeds meer trainers op dit gebied. Als u dit leest en u zou ons kunnen helpen en 

gelegenheid hebben om bij ons een lezing te verzorgen op dit gebied, dan willen wij u graag 

uitnodigen en een conferentie beleggen in 2016. 

 

Schrijven en vertalen 

Ik maak kleine pamfletten (tracks) voor het delen van het evangelie in de lokale taal, bij "deur tot 

deur" evangeliseren is dit materiaal goed te gebruiken bij het uitleggen van het evangelie. Ik heb ook 

grote belangstelling voor het vertalen van bruikbare Engels boeken die belangrijk zijn voor het 

onderwijzen van christenen. Ik vertaalde Dr. John Benton`s werkboek "God`s Riches" (gepubliceerd) 

in Kiswahili. Vorig jaar, de vertaling van het boekn het catechismusboek "Living&Dying in Joy" van 

Cornelis Vonk (gepubliceerd door AIC Kijabe drukpers). Ik heb ook een boekje geschreven over het 

leven van missie-zuster Marianna Hulshof, een Nederlandse dame die haar hele leven doorgebracht 

in Kenia als een maatschappelijk werker (klaar voor publicatie). Ik schreef kleine boekjes over 

specifieke aanpak op gebied van "Farming God's way" waarvan ik hoop dat publicatie mogelijk wordt. 

Vanwege de belagstelling en vraag, reviseerde ik het boek van Dr. John Benton&John Peet voor een 

tweede Kiswahili editie en we vertrouwen erop dat publicatie ervan DV zal plaatsvinden in 2016. 

Nu ik bezig ben met verklarende prediking over Kolossenzen, vertrouw ik op de Heer dat ik er een 

klein boekje van kan maken dat goed gebruikt kan worden en waarvan de inhoud goed toepasbaar is 

in de lokale omstandigheden in Afrrika. 

 



Bouw van kerken: 

Het team uit Nederland onder leiding van Anton Els Verstoep was opnieuw in Kenia om kerken te 

bouwen. We deden ons best om hen te ontmoeten in de Reformed Church of East Africaa (RCEA) in 

Eldoret juli 2015 en dat lukte en we zagendat ze weer goed werk leverden. 

We hebben gesprekken gevoerd met Anton over ons verzoek voor de bouw van drie kerken en onze 

bibliotheek in Bumala. Anton heeft ons ingelicht over de voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan voordat zij gaan bouwen. Een voorwaarde is dat al het land op naam van de kerk wordt 

geregistreerd met overlegging van een akte; de kerkenraad moet ook een certificaat van voltooiing 

afgeven nadat het werk met succes is gedaan. 

 

Bouw Trinity Baptistenkerk Funyula 

Dit is vanaf het begin ons voorstel geweest. Pastor Simeon Ochieng is ook onze Mukhanyo Distance 

learning student in Bumala en we hielpen hem bij het starten van dit werk, dat moeilijk was en het 

gaat goed, ondanks tal van uitdagingen. Het kerkgebouw zal de leden beschutting bieden tegen 

regen en zonneschijn. Dit is nu bevordert de Bijbelstudie en we danken God daarvoor. 

 

Bouw Africa Inland Church Namunyweda 

De pastor is hier Yeronim Ouma en de kerk is gelegen aan de oevers van Lake Victoria op een 4 acre 

perceel met voldoende ruimte voor uitbreiding. Jerry is ook een van de voorgangers in opleiding in 

Bumala. Momenteel telt de kerk 30 volwassenen vooral vrouwen, omdat mannen vissers zijn en vaak 

op het meer aan het vissen zijn! Yeronim, de pastor was ook visser en werd "visser van mensen. Hij 

begrijpt de mensen daar. Het land hier werd gekocht met geld van CSBC Verenigd Koninkrijk en dit 

was bedoeld voor het opzetten van een school, een ziekenhuis en Bijbelschool, die er zal komen op 

God's tijd. Toen ik Jerry op de hoogte stelde dat ik het Nederlandse team had gevraagd om hen te 

helpen bij het opzetten de kerk, prees hij God! We danken de Heer voor de broeders en zusters die 

ondersteuning gaven voor de bouw van deze kerken. Dezelfde God zal zeker zorgen voor het 

materiaal en opzetten van de wanden en het het leven van deze christenen. 

Dank u voor gebeden tijdens deze periode. Er was een aanslag op het leven van een van de jongeren 

uit Nederland op Namunyweda waarbij een vallende dakplaat gedaald zorgde voor een flinke snee in 

het voorhoofd. God zorgde dat er op tijd een vervoermiddel was om hem op tijd naar het ziekenhuis 

te brengen voor de nodige zorg. Terwijl we de patient naar het ziekenhuis vervoerden vroeg de 

teamleider of ik mischien een engel was. Ik ontkende dit! De reden van zijn vraag was dat juist toen 

hij probeerde om mij te bellen op zijn mobiel, ik kwam aangereden omdat ik van plan was om 

verschillende plaatsen te bezoeken met een auto die een vriend beschikbaar had gesteld. We danken 

God voor zijn wonderlijke voorzieningen en bescherming. 

 

Gezin Eric&Dorcas: 



Dorcas: Ze onderwijst jonge kinderen en vrouwen, maar ze heeft gebed nodig voor haar bloeddruk 

en suikerspiegel. Dit heeft haar tegengehouden om te werken voor het koninkrijk van God. 

Margret Ngala: Ze studeerde af aan de Afrikaanse Bijbel University in mei van dit jaar en ze is 

toegelaten voor een masteropleiding hier in Kenia om het lesgeven in de Keniaanse scholen mogelijk 

te maken, maar we zijn niet in staat om de twee jaar kosten op te brengen, wilt u met ons bidden. 

Joyce Ngala: Ze voltooide haar opleiding voor de diploma's in theoretische wiskunde, we danken God 

dat ze haar kosten zelf kan betalen door deeltijd-onderwijs te geven op dezelfde universiteit. Bid 

voor haar, ze houdt van de Heer en is een echt kind van God. 

George Ngala: Hij gaat voor het laatste deel van zijn studie, die eindigt in april 2016. We weten niet 

waar we de 65.000 (vijfenzestigduizend k-shilling) vandaan moet komen om de cursus te voltooien. 

Mercy Ngala: Ze gaat voor het tweede semester aan de Universiteit van Kabianga in de Rift Valley. Dit 

meisje is God gehoorzaam en we hebben gezien dat God voor haar op een heel bijzondere manier 

zorgt en ze is nooit naar huis gestuurd wegens gebrek aan schoolgeld. Bid alstublieft met ons. 

Pastor Eric: Vraagt om veel gebed vanwege het werk dat God in zijn hart gelegd heeft om te gaan 

naar de onbereikten, bid voor God's voorziening, voor gezondheid en bescherming tijdens de reizen 

die ik van tijd tot tijd maak. 

NB. Als u foto's nodig hebt, laat het me weten: ik heb een groot aantal foto's gemaakt in alle plaatsen 

die ik heb bezocht 

God zegene u en een gelukkig 2016. 

  

 


