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Beste vriend van Bethlehem,

Bij deze ontvangt u weer een nieuwsbrief met informatie over de werkzaamheden van onze
stichting. We willen proberen u minimaal 4 keer per jaar op de hoogte te houden door
middel van een nieuwsbrief.

Zoals u wellicht heeft opgemerkt krijgt ook onze nieuwsbrief langzaam zijn vaste rubrieken.
Zo hopen we u vanuit alle werkgebieden te informeren, waarbij soms een werkgebied extra
uitgelicht wordt. Daarnaast proberen we elke maand wat nieuws te posten op onze website
onder het kopje blog. 

Omdat er inmiddels weer wat nieuwe ontwikkelingen zijn, wilden we niet wachten tot medio
december om dit met een nieuwsbrief met u te delen.

EVANGELISATIE
werken over de scheppingsdagen

https://www.stichtingbethlehem.nl/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_november_2018&utm_term=2018-11-06
https://stichtingbethlehem.nl/blog?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_november_2018&utm_term=2018-11-06


Bijbellessen
Bij iedereen die de nieuwsbrief leest is het
wel bekend, de missie van de stichting: onze
Zuid-Afrikaanse medemens te helpen met
het dagelijks brood en hen bekend te maken
met het Evangelie. Onder jong en oud.
Daarom zijn we blij dat Ouderling C. Boer
bijbellessen wil verzorgen. Hierover is in de
vorige nieuwsbrief al wat geschreven.

Werken aan het thema "Scheppingsdagen"

In den beginne schiep God de hemel en de aarde

Maar ook de kleine kinderen krijgen Bijbellessen. Het thema dat behandeld wordt, is de
scheppingsdagen. En op de foto’s kunt u zien dat de kinderen daar ook over werken.
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Dat dit werk, in eenvoud gedaan, gezegend mocht worden tot Gods éér!

MET OOG OP DE TOEKOMST
werken aan welbevinden en zelfvertrouwen
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Van de bestuurstafel
Het bestuur van de Stichting Bethlehem ziet
er op toe dat de daad werkzaamheden in
haar gebieden gestalte krijgen volgens het
ECO-systeem. ECO staat voor
Empowerment, Capacity building en
Ownership.

werken aan welbevinden en zelfvertrouwen

EMPOWERMENT
Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze iets kunnen, dat ze nodig zijn, en waardevol zijn.
Dat geeft zelfvertrouwen bij degenen die vaak iedere vorm van vertrouwen missen. Het is
ook de eerste stap tot actieve samenwerking in een project.

CAPACITY BUILDING
De mensen moeten in staat worden gesteld iets te leren en dat binnen het project toe te
passen. Dit is een leerproces. De geleerde vaardigheden kunnen in het project gebruikt
worden maar ook later van toepassing zijn bij het vinden van een nieuwe baan. Door
kennisoverdracht en leren van vaardigheden wordt een project duurzaam. De C van
CAPICITY BUILDING is niet alleen op individuen van toepassing maar ook op lokale
partnerorganisaties. Deze moeten in de loop der tijd ontwikkelen en sterker worden en
vervolgens de verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit voorkomt hulpverslaving!
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Vergadering met het Refilwe team in Afrika tijdens een bezoek van
Wim Akster van de Stichting Timotheos

OWNERSHIP 

De doelgroep en de lokale partner moeten het gevoel krijgen dat dit hun project is, hun
eigendom. Dit leidt tot meer verantwoordelijkheid en motivatie, zodat de westerse
organisatie zich langzaam kan terug trekken. Een essentiële voorwaarde voor
duurzaamheid.
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Garden of Hope in Hammanskraal

VRIJWILLIGERS
met hart voor weeskinderen
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Stagelopen
Carien Legemaat, lid van de Gereformeerde
Gemeente in Nederland in Pretoria, loopt in
oktober en november stage binnen onze
stichting. 

Vanuit haar opleiding aan de universiteit
heeft ze de opdracht gekregen een

Carianne van Holst en Teunie Oosterwijk

Op donderdag 4 oktober zijn Carianne van Holst en Teunie Oosterwijk in Afrika geland. De
komende tijd hopen ze af en toe een stukje tekst te schrijven die wij voor hen op de blog van
onze website plaatsen. We zullen proberen er een aantal foto’s bij te plaatsen zodat ook u op
de hoogte blijft van hun ervaringen. De eerste artikelen zijn geschreven, o.a. "De blik van een
kind.."

lees de blog
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‘maatschappelijke stage’ te lopen. 

Carien geeft huiswerk begeleiding aan de
teenagers en computervaardigheden aan
Mmule, de teamleider in Refilwe. We
waarderen Cariens inzet en bijdrage aan de
kinderen van Refilwe bijzonder. 

UITGELICHT
broederlijk verbonden

Het is niet mogelijk om alle acties die gehouden worden om geld voor de stichting in te
zamelen apart te vermelden. Aan de andere kant geven uitgelichte momenten, zoals
bijvoorbeeld in Oud-Vossemeer, ons mooi de gelegenheid om onze hartelijke waardering en
dankbaarheid uit te spreken naar allen die zich inzetten voor onze stichting.

Het geeft verbondenheid door zo samen te werken. Dat wordt ook ervaren op de
gemeentemiddagen en -avonden waarin we ons verhaal mogen houden en waarbij we ook
vaak de ruimte krijgen onze spullen te verkopen op de ‘Afrikatafel’.
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In oktober kreeg, ds Weststrate, toen hij voor een preekbeurt naar Oud-Vossemeer ging, van
de 12- jv van de gemeente een cheque uitgereikt van € 2.000,-. 
Daarnaast was er een gemeentemiddag in Elspeet. Daar werden o.a. spullen van de ‘Afrika-
tafel’ verkocht. Aan het einde van de middag kon er bijna € 1.600,- worden overhandigd en
€250 door een spontane oliebollen actie!

Als bestuur zijn we verwonderd te zien hoe harten geneigd worden. Op de gemeentemiddag
in Elspeet sprak ds. Weststrate uit psalm 133. Mochten wij ons ‘broederlijk’ verbonden weten
met onze (Zuid-Afrikaanse) medemens.

Nieuwsbrief doorsturen

Kent u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor het werk van de Stichting Bethlehem,
en de nieuwsbrief nog niet ontvangt? Stuurt u deze nieuwsbrief dan door en wijs op de
mogelijkheid om de nieuwsbrief aan te vragen via info@stichtingbethlehem.nl of
onderstaande knop:

aanmelden nieuwsbrief

Tot slot!

Wij vragen u allen mee te leven met het werk van Stichting Bethlehem en het werk in het
gebed te gedenken. Bovenal verbinde de Heere Zijn onmisbare zegen aan dit werk. Het
worde vervuld:  'Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken' (Ps.68: 31b).

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Sonja Weststrate

STEUNT U ONS WERK?
uw hulp is zo hard nodig

De deur is geopend. Bidt u ook of dit zo mag blijven en het Woord voor velen tot zegen mag
zijn?
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Helpt u ook mee? Mogen we alstublieft op uw steun (in welke vorm dan ook) rekenen zodat
alle werk middels Bethlehem zijn voortgang mag vinden?

Naast een vrije gift kunt u ook kiezen uit gerichte projecten. Deze vindt u op onze website
www.stichtingbethlehem.nl

Graag het volgende vermelden bij uw overboeking:
uw naam, het project dat u wilt ondersteunen en uw e-mailadres dan ontvangt u een
certificaat van uw bijdrage.

online donatie

SHARE TO FACEBOOK SHARE TO TWITTER FORWARD EMAIL

Stichting Bethlehem
Statutaire naam: Stichting Bethlehem

Fiscaalnummer (RSIN): 8580.35.146
ANBI status: ja

CBF keurmerk: ja
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