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Beste vriend van Bethlehem,

Er zijn al weer een aantal maanden verstreken na het versturen van de vorige nieuwsbrief.
Maanden waarin weer veel is gebeurd. In juli zijn mijn man en ik een paar weken in Zuid-
Afrika geweest om daar werk te verrichten voor Bethlehem. Op het moment dat u deze brief
leest zijn wij opnieuw in de werkgebieden van Bethlehem in Zuid-Afrika.

In deze brief wil ik u niet alleen informeren over de voortgang van de projecten, maar ook
aandacht vragen voor vrijwilligers, onze vernieuwde website, enz.

Mag ons aller handelen onder biddend opzien getekend worden door:

'Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere, met hem alzo handele, als ik wilde
dat men met mij handelde.'

Heidelberger Catechismus - Zondag 42

REFILWE
hart voor weeskinderen

https://www.stichtingbethlehem.nl/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2018&utm_term=2018-10-01
https://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/community-development?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2018&utm_term=2018-10-01
https://www.stichtingbethlehem.nl/projecten/gaarkeuken-orphan-care?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bethlehem_nieuwsbrief_september_2018&utm_term=2018-10-01


Gaarkeuken als poort voor evangelisatiewerk

Dagelijks ontvangen 250 kinderen tussen de 6 en 18 jaar, die allen wees en / of HIV besmet
zijn, een warme maaltijd in onze gaarkeuken. Dat is iedere dag weer een hele organisatie
voor onze manager Portia Matatla. Ter ondersteuning van haar is pas een teamleider
aangesteld: Mmulle. Naast Portia en Mmulle, zijn er 3 kookmoeders: Paulina, Selinah en
Annah die de maaltijden bereiden. Daarnaast zijn er 10 ‘moeders‘ die toezien op de
woonomstandigheden van de kinderen in de diverse units van Refilwe.

Via de kinderen die dagelijks in onze keuken eten proberen we in Refilwe contact te leggen
met de vaak zeer behoeftige families die voor de kinderen zorgen. Door hen te helpen met
Woord en daad proberen we het vertrouwen te winnen van de bevolking. Vertrouwen
winnen door te helpen in de dagelijkse nood is een zeer belangrijk onderdeel in de
pioniersfase van het evangelisatie werk in en rond Refilwe waar velen nog nooit van Gods
Woord gehoord hebben.
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Groente leerproject in Refilwe

Vanuit Nederland zullen binnenkort twee vrijwilligsters (orthopedagogen) het Refilweteam
gaan versterken. Van oktober tot eind december hopen Carianne van Holst uit onze
gemeente in Gouda Stationsplein, en Teunie Oosterwijk uit onze gemeente in Leerdam, de
kinderen sociaal emotioneel te begeleiden.

Vanaf oktober verzorgt Rianne van Nieuwkoop, onderwijzeres uit onze gemeente van
Pretoria, op vrijdag de spelmiddagen.
Veel van deze kinderen zijn door hun leefomstandigheden beschadigd. Vaak begon dit al bij
hun geboorte. Soms zelfs al voor hun geboorte….. In kleine groepen zullen zij Bijbelse
vertellingen doen, zingen, knutselactiviteiten organiseren, huiswerkbegeleiding e.a.

Tot nu toe werd de kinderevangelisatie alleen in grote groepen (van 250 kinderen) gedaan
door ouderling C. Boer van onze gemeente in Pretoria. Hij is begonnen om het Bijbelboek
Genesis met de kinderen te behandelen. Ouderling C.Boer verzorgt tevens Bijbelklassen voor
de volwassenen waar de weeskinderen wonen. Voor deze groep van 150 personen behandelt
hij momenteel de Tien geboden. De praktische vragen na afloop leveren dikwijls levendige
gespreksstof op.

De zedelijke moraal is zeer laag in het Refilwegebied. Een groot aandachtspunt voor onze
stichting is de verkrachtingen van tienermeisjes. Helaas moesten we ons slaaphuis om deze
reden sluiten.

De handwerkklassen voor met name oudere vrouwen worden nu gegeven door de lokale
Jane. Jane nodigt de nieuwkomers altijd uit de Bijbelklassen te bezoeken en geeft de
vastgestelde datums door. Nagenoeg alle deelnemers van deze creatieve bijeenkomst
volgen ook de Bijbelklassen. Ook hier van de daad naar het Woord.

HAMMANSKRAAL
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HAMMANSKRAAL
van maismeel tot Levend water

Garden of hope

De eerste oogsten van de groentebedden van de Garden of hope (in het Tswane:Tshepo ke
Lesedi), zijn binnen! Er zijn alweer nieuwe zaailingen voor het nieuwe seizoen door de
grannys (grootmoeders) geplant. Jonge alleenstaande moeders uit het Hammanskraal
gebied ondersteunen de oudere grannys in het zwaardere werk in deze tuintjes. De oogst
wordt met elkaar gedeeld.

Door de goede kwaliteit zaailingen en voldoende bewatering, waar Almeida op toeziet, kon
er 25% van de totale groenteopbrengst weggeschonken worden. Dit gebeurt in overleg aan
zieken, behoeftigen en rouwdragenden in het gebied rondom de tuin. In de wintermaanden
heersten cholera en zware griep in dit gebied waardoor veel mensen zijn overleden.

Bijbelklas in de taal van de granny's

Mevr. R. Schinkel (ook vanuit onze gemeente in Pretoria) verzorgt de Bijbellessen voor de
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grannys in SeTshwane taal. Het leven van David is in meerdere ochtenden besproken. Er
wordt aandachtig geluisterd, en naar haar komst wordt uitgezien. Allen hebben nu een Bijbel
in hun eigen taal. Vaak wordt door henzelf hardop al een stukje uit de Bijbel
gelezen. Momenteel wordt er een eenvoudig kleinschalig zorghuis gebouwd in de Garden of
Hope. In dit huis is vooreerst plaats voor 8 gehandicapten en/ of bejaarden. Dit is een
gezamenlijk initiatief met de oprichtster van weeshuis Tshwaraganang. De maïsmeel
uitreikingen vinden maandelijks plaats na de Bijbelklas. Dan is er ook iemand van Stichting
Bethlehem aanwezig. Wekelijks is er een knutselmiddag voor de kinderen van het weeshuis
Tshwaraganang. Dit wordt gedaan door Jospehine. De tweede medewerkster die ooit bij
Bethlehem begon! Indien mogelijk vertelt mevr. R. Schinkel hier ook een Bijbelverhaal.

lees meer over evangelisatie

MEER VANUIT BETHLEHEM
een kijkje achter de schermen

Hulp vanuit Timotheos

Het bestuur van Stichting Timotheos heeft voorlopige goedkeuring gegeven dat hun
operationele leider in Malawi (dhr. W. Akster) maandelijks de Bethlehem projecten in
Hammanskraal en Refilwe bezoekt en onze lokale leiders coacht. Zijn ervaring en kennis zijn
tot groot nut in de ontwikkeling en voortgang van de lopende projecten. Zijn adviezen
worden ook door de lokale mensen erg gewaardeerd. Hij verbindt vanuit de praktijk aan de
daad het Woord.

Synodevergadering 2018

Op de synodevergadering van 13 juni 2018 lag het Rapport Zending en Evangelisatie op tafel.
Vanzelfsprekend kwam tijdens de bespreking ook het werk van de Stichting Bethlehem aan
de orde. De synode zal een nieuw Deputaatschap Zending en Evangelisatie instellen. Een van
de taken van het deputaatschap zal zijn om, samen met het bestuur van de Stichting
Bethlehem, te komen tot een goede samenwerkingsvorm, waardoor de kerkelijke
verbondenheid van Bethlehem het best tot uitdrukking komt. De betrokkenheid van onze
kerkelijke gemeente te Pretoria zal daarbij worden meegenomen.

De toelating van een zendingspredikant is de verantwoordelijkheid van het curatorium. Bij
uitzending van andere zendingswerkers door de Stichting Bethlehem zal dit plaatsvinden in
overleg met het Deputaatschap.

Het Deputaatschap legt voor toekomende activiteiten de focus op de Woordverkondiging.
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Kinderen voor kinderen
Madelyne de Jongh uit Elspeet verkocht
voor meer dan € 500,00 aan kaarten en

Voor wat betreft het werk van de Stichting Bethlehem heeft ook de materiële hulpverlening
een blijvende plaats.

Het bestuur van Stichting Bethlehem heeft de bevoegdheid om onze kerkelijke gemeenten
rechtstreeks te benaderen met het oog op voorlichting, collecten, activiteiten, etc.

Presentaties

De heer W(im) Korevaar en zijn vrouw Ria hebben zich beschikbaar gesteld om presentaties
te verzorgen over het werk van Stichting Bethlehem. Korevaar (directeur basisschool Uddel)
heeft de gebieden in Zuid-Afrika ook bezocht. Hij is een enthousiast en boeiend spreker! We
zijn dankbaar voor de belangeloze inzet van de heer en mevrouw Korevaar.

Gemeentemiddagen kunnen worden aangevraagd via info@stichtingbethlehem.nl. Mocht u
in de gelegenheid zijn, dan nodigen wij u hierbij van harte uit een van de presentaties bij te
wonen.

presentatie bij u in de buurt
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parelarmbandjes. Daarvoor ging ze in de
warme zomervakantie langs de huizen.

De opbrengst bestemde Madelyne voor de
kinderen van Refilwe.

Madelyne,
dankjewel voor je inzet en ijver!

 

 

van dagelijks brood naar het
levende Brood

Nieuw bankrekeningnummer

Het oprichten van een stichting brengt altijd veranderingen met zich mee. Vorig jaar hebben
we daardoor een ANBI-status en een CBF-keurmerk gekregen. Vanaf september dit jaar
hebben we een nieuw bankrekeningnummer gekregen. Als u een donatie wilt doen graag op
het nieuwe bankrekeningnummer:

NL 80 RABO 03 31 92 93 17 t.n.v. Stichting Bethlehem 

Nieuw logo met een boodschap

Stichting Bethlehem heeft vanaf vandaag een nieuw logo gekregen. Het nieuwe logo heeft
als doel om de identiteit en het doel van de stichting te weerspiegelen.

Het logo bestaat uit de landkaart van Afrika met het silhouet van een boterham. Daarin staat
de Bijbel in het middelpunt. Dit staat symbool voor onze werkwijze: We helpen onze
nooddruftige Zuid-Afrikaanse medemens met het dagelijks brood en maken hen bekend met
het Evangelie.

NIEUWE WEBSITE
stichtingbethlehem.nl

In september hebben we ook een nieuwe website gekregen. U vindt hier alle relevante
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informatie, achtergrondinformatie, agenda enz. Ook is het mogelijk om een online donatie te
plaatsen.

Breng een bezoek aan onze site: stichtingbethlehem.nl

Nieuwsbrief doorsturen

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

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).

Mevr S.M. Weststrate, Elspeet, september 2018
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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?

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.

ik deel graag wat ik zelf ontvang

SHARE TO FACEBOOK SHARE TO TWITTER FORWARD EMAIL

Stichting Bethlehem
Statutaire naam: Stichting Bethlehem

Fiscaalnummer (RSIN): 8580.35.146
ANBI status: ja
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