Beste vrienden,
Hoe gaat het?
Hier gaat het goed met ons, Jedidja is hard
bezig met het schrijven van haar
afstudeerscriptie en David is al weer 9
maanden en kruipt het hele huis rond.
Ik zelf mag terugkijken op een geweldige
zendingsreis naar Nepal! We vinden het
erg leuk om jullie weer even op de hoogte
te brengen via deze nieuwsbrief.
Zendingsreis Nepal
Van 28 februari tot en met 12 maart ben ik
(Willem) samen met mijn vader en een
vriend van ons op zendingsreis gegaan
naar Nepal. Het was geweldig om deze
zendingsreis samen met mijn vader mee te
maken!

foto jeugdconferentie in Chitwan
Gospeldienst in Beltar (Oost Nepal)
Het hoogtepunt tijdens de reis was een
Gospeldienst in een stadje genaamd
Beltar.

Aankomst in Kathmandu bij familie Man
De eerste 6 dagen van onze reis zijn we in
Kathmandu en in Chitwan geweest.
In 2017 zijn Jedidja en ik hier samen voor
het eerst geweest. Het was erg leuk om
onze contacten in Nepal opnieuw te
ontmoeten tijdens deze reis. In een plaats
genaamd Chitwan hebben we een
jeugdconferentie georganiseerd voor 150
jongeren. Het thema van de
jeugdconferentie was “living for God”.
Tijdens deze jeugdconferentie hebben we
gesproken over onze identiteit in God en
Gods plan voor ons leven. Het was heel
mooi om deze jongeren te bemoedigen en
om hun enthousiasme voor God te zien!

Gospeldienst in het stadje Beltar
Deze dienst duurde ongeveer 3 uur en
bestond uit verschillende optredens,
waaronder ook een optreden van een
landelijk bekende gospelzangeres.
Deze dienst vond plaats vlakbij een
marktplein en gedurende de dienst werd
het steeds drukker. Tegen het einde van
de dienst waren er op een gegeven
moment wel zo’n 1500 a 2000 mensen!
Halverwege deze dienst mocht ik het

evangelie delen met de mensen.
Het was geweldig om dit te mogen doen!
Aan het einde van de preek reageerden er
ook veel mensen toen we een uitnodiging
deden om Jezus te leren kennen, dat was
erg bijzonder!
Getuigenissen na gebed
Aan het einde van de preek hebben we ook
gebeden voor mensen die graag gebed
wilden ontvangen. Het was heel bijzonder
om te zien dat er vrijwel direct na het
gebed een groepje mensen naar voren
kwam om een getuigenis te geven.
De vrouw op de foto hieronder kwam
vertellen dat ze tijdens de dienst genezen
was van pijn in haar armen en
bovenlichaam.
We hebben heel veel zegen ervaren tijdens
deze dienst en we geloven dat dit ook
komt omdat verschillenden van jullie voor
ons gebeden hebben. We willen jullie
daarom ook echt bedanken voor jullie
gebed!

Getuigenissen na gebed
We hebben een leuk filmpje gemaakt om
jullie een beeld te geven van onze
afgelopen reis. Klik hier om het filmpje te
bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=BVzK6
6Yk_wY&feature=em-share_video_user
Scriptie schrijven voor YWAM
Amsterdam
Een leuk nieuwtje is dat Jedidja samen met
een goede vriendin haar scriptie aan het
schrijven is voor YWAM Amsterdam! Ze
schrijven hun scriptie over het onderwerp
‘third culture kids’. Dit zijn kinderen die
een groot gedeelte van hun opvoeding in
een ander land dan het land van hun
ouders opgroeien. Veel van deze kinderen
worstelen met identiteitsvragen omdat ze
opgroeien in verschillende culturen. Door

middel van deze scriptie hopen ze YWAM,
de third culture kids en hun ouders advies
en tools te geven om met deze
worstelingen om te gaan.

Jedidja en Anouk worden voorgesteld
tijdens een Staff meeting van YWAM.
“Road to Emmaus”
Sinds januari 2018 houden we
Bijbelstudies voor mensen die we
ontmoeten tijdens het evangelisatiewerk.
Tijdens deze avonden lezen we vaak een
stuk uit de Bijbel en vervolgens komen er
dan vaak mooie gespreken op gang. We
houden de Bijbelstudies in een van de
gebouwen van Jeugd met een Opdracht
genaamd “the Cleft”. Op woensdag 28
maart hebben we met elkaar een mooie
film voor Pasen gekeken genaamd “Road
to Emmaus”.

Het was erg mooi om deze film die
gebaseerd is op het verhaal van de
Emmaüsgangers met elkaar te bekijken!
Hartelijk bedankt voor het lezen van onze
nieuwsbrief!
Groetjes en Gods rijke zegen!
Willem & Jedidja
Agenda aankomende periode:
29 april: spreekbeurt zendingsdienst
Baptistengemeente de Haven
20 mei: spreekbeurt Christengemeente
Noordgouwe
10 juni: spreekbeurt zedingsdienst
Evangelische Gemeente Hoekse Waard
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