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      NIEUWSBRIEF         AMBULANTE HULPVERLENING 

                 88                                              IN  

         JULI 2021                             AFRIKA EN ASIA   
          
 

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen 
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen… Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en 
gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de lagere delen van de aarde. Degene Die 
neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen (2 Petrus 3:9; Efeze 4:8-10 HSV). 
 
De te verwachten bevrijding door de wederkomst van de Heere Jezus Christus 

 
Nu we in Nederland aan het einde van de maand juni van 2021 een verlichting van de zware lock-
down maatregelen mogen ervaren, worstelen de mensen in landen als India en Afrika met steeds 
ingrijpender maatregelen. Velen hebben moeite om te overleven en zoals we uit het nieuws we-
ten kunnen veel ziekenhuizen in Afrika en India kunnen de toenemende stroom besmette slacht-
offers van het virus niet aan. Er is gebrek aan zuurstof en eerste levensbehoeften, mede omdat 
veel dagloners hun baan en hoop zijn kwijtgeraakt.   
 

Onze christelijke hoop is echter niet gebaseerd op menselijke oplossingen maar zoals de apostel Paulus schreef in zijn 
pastorale brief aan Titus: “…wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en 
Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en 
voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken”, waarover hij ook schreef in Efeze 2:10. 
 
Na 27 jaar een nieuwe reis naar Curaçao. 
 
Deze z.g. “pilot reis”, mocht ik maken op uitnodiging van broeder Richard Pang, 
die in 1994 mijn Bijbelstudies op de Universiteit van de Nederlandse Antillen 
organiseerde. Richard en zijn vrouw Sandra konden we in de voorbereiding voor 
hun huwelijk in 1994 helpen en we zijn sindsdien vrienden gebleven. Kijk voor 
alle zendingsreizen op: https://www.youtube.com/watch?v=AC3MfYNtpto 
 
Ik dacht aan wat Jakobus schreef; “Alle goede gave, (waaronder ook vriendschap-
pen genoemd kunnen worden) en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader 
der lichten afkomende, bij  Welken geen verandering is, of schaduw van omkering." 

 
Om na 27 jaar opnieuw naar Curaçao te gaan om te komen doceren en samen 
met zijn Agape fire team nieuwe Bijbellezingen voor te bereiden die het meest 
relevant waren voor de nieuwe generatie Antilliaanse christenen, was een 
hele goede belevenis. Ik had nog veel Engelstalige Bijbelstudies en counseling 
boeken in bezit en kon met een koffer met 30 kilo lectuur en Bijbelstudie flyers 
naar Curaçao vertrekken.  
 

Het was fijn om na zo’n lange tijd oude vrienden te ontmoeten, zoals de ontmoeting met de voormalige sportleraar en ge-
vangenis pastor Norvin Martina, die wij leerden kennen toen hij in 1994 samen met ons gevangenispastoraat deed.  

 
Ook kon er een bezoek gebracht 
worden aan broeder Stanley Cande-
laria, die ons tussen 1989 en 1994 
mij, Margreet en onze dochter 
Marja de gelegenheid gaf om Bijbel-
lessen in de gevangenis te geven.  
 

Tijdens de gemeentelijke besprekingen in de zaal van Agape Ministries Curaçao konden vragen worden behandeld over Handelin-
gen 20, hoe om te gaan met pastorale en leerstellige problemen binnen de gemeente. Voor een overzicht en interview hoe mijn 
79e verjaardag op het eiland er uit zag:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=892438968154486&id=431986853585271 

https://www.youtube.com/watch?v=AC3MfYNtpto
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=892438968154486&id=431986853585271
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Evangelisatie en Bethel hulpverleningsprojecten in India 

 
Onze Adullam-Bethel medewerkers Raju en Shanthi Munivenkatappa uit Hunsur Karnataka 
schreven opnieuw over hun recente evangelisatieacties en voedselhulp projecten. Het on-
derwijs ligt grotendeels stil, maar de Zoom lezingen ’s middags, die vanuit Nederland 3x 
per week worden uitgezonden willen ze met alle studenten blijven volgen. De leerkrachten 
van de Bethel scholengemeenschap ontvangen steun in de vorm van voedselpakketten. 
Deze pakketten worden massaal ook door de Bethel medewerkers in Bihar, Tamil Nadu en 
sinds deze maand ook onder vele arme Banjara families, een historische nomadenstam in 
Rajasthan, uitgedeeld. 
 

Het Bethel team kon naast het plaatsen van waterpompen ook voor-
zien in voedsel en overlevingspakketten voor diverse vergaderingen 
van gelovigen in Badhavathi, Vatada en Hosahalli. Deze acties gaan 
altijd gepaard met het uitdelen van Bijbels, traktaten en predikdien-
sten in diverse lokaliteiten.  
 
Hij schreef: “Beste broeders, bid voor onze Karnataka staat,die nu ook ernstig is getroffen door de Corona crisis, ook 
ons eigen dorp Vinoba colony in Hunsur. Enkele gemeenteleden en oudsten van de vergadering zijn besmet met het  
Corona virus. We maken ons geen zorgen om onszelf, maar wel over onze weeskinderen en scholieren. Bid alsjeblieft 
dat de handen van God alles beheersen.”  
 
Het volgende academische semester is vanaf 15 juni 2021 weer gestart, 
maar met veel overheidsrichtlijnen, zodat de schoolleiding veel dingen moet 
regelen. Dit trekt een zware wissel op het budget van de Indiase Stichting 
Bethel-Adullam Ministries. Voor het complete Engelstalige fotoverslag van 
hun vele activiteiten zie: https://photos.app.goo.gl/9kaSxE3iAAu3d7wc6 
 
Kenia – Bijbelstudie seminars in Moisbridge en omgeving 

 
Van onze Keniaanse Adullam directeur Robert Kakai ontvingen we berichten over de door hem 
georganiseerde counseling en Bijbelstudie seminars. Hij schreef: “Hallo oom, we hebben een twee-
tal seminars gecombineerd en die brachten veel zegen aan de honderden bezoekers. We verdeel-
den 200 honderd Nieuwe Testament Stadsbijbels in de lokale talen, 800 Bijbel Flyers met verschil-
lende onderwerpen, 150 brochures “Het grote verschil” voor jonge scholieren en er konden nieuwe 
counseling centra worden geopend.” 
 

Hij hoopt in de maanden juli tot het eind van dit jaar nieuwe counseling lessen te kunnen doceren en het pas gestarte 
Nangili counseling centrum te  bezoeken om de daar reeds begonnen seminars te voltooien. Hij is van plan regelmatig 
door te kunnen gaan met het geven van lokale seminars. Alle deelnemers ontvingen tijdens deze seminars een Bijbel, 
Bijbelstudie flyers maar ook evangelisatieboekjes in de lokale taal voor jonge mensen. 
 
Uganda – Busia. Voortgang Counseling lessen en nieuwe graduaties 

 
Onze Ugandese medewerker Gilbert Ojiambo heeft, ondanks de door de overheid opgelegde 
verzwaarde Corona beperkingen, toch in verschillende moeilijk te bereiken plaatsen de pasto-
rale Counseling Cursus kunnen voortzetten. Er konden nieuwe counseling centra worden geo-
pend, waar gegradueerde counseling studenten hun werk in hun eigen omgeving met instemming 
van de lokale overheid konden beginnen.  
 

Dit jaar studeerden er, ondanks alle Corona beperkingen, toch vele studenten af als counselor. Maar helaas verloren veel 
cursisten hun dagelijks inkomen en worstelen nu om het hoofd boven water te houden.  
 
Alle scholen werden opnieuw voor langere tijd gesloten en werd het busvervoer stilgelegd. Ziekenhuizen konden 
geen nieuwe patienten meer opnemen en evenals in India is er een groot zuurstof tekort, waardoor veel mensen 
overlijden, waaronder ook de echtgenote van Gilbert. Inmiddels is hij hertrouwd en reist zijn vrouw met hem mee. 

https://photos.app.goo.gl/9kaSxE3iAAu3d7wc6
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Uganda – Tororo district. Onderwijs activiteiten van Bisschop Opio George 
 
Opio kon, na enkele financiële problemen te hebben overwonnen en ondanks de ver-
zwaarde Corona maatregelen van de overheid, toch een herstart maken met het geven van 
enkele nieuwe Adullam Bijbellessen. Hij schreef: “Het Parlement van Oeganda zal officieel 
twee weken sluiten na het toegenomen aantal besmettingen van covidon 19 tweede golf.”  
 
In de mededeling aan de leden van het Parlement van 22 juni 2021, werd vermeld dat ge-
durende een periode van twee weken, alle parlementsleden geen toegang zullen hebben 
tot het parlementsgebouw. Deze nieuwe lockdown periode treedt in werking op maandag 
28 juni 2020 tot en met zondag 11 juli 2021.  

 
Alle parlementsleden worden geadviseerd zich aan deze instructie te houden. Opio vraagt om onze voorbede in ver-
band met de nijpende economische en gezondheidssituatie in zijn land, ook op moreel en geestelijk gebied. 
 
Uganda - Jinja, de City Bijbelverspreding en counseling lessen van jongerenwerker Holiness Kibumba gaan door 

 
We herhalen nogmaals wat onze jonge broeder Holiness uit Jinja Uganda schreef: “Groe-
ten aan alle medewerkers die in de wijngaard van onze Heere Jezus Christus werken. Ik bid 
en hoop dat jullie het goed maken, temidden van de heftige ontwikkelingen wereldwijd. 
Na mijn herstel kon ik opnieuw bijeenkomsten houden met jeugd- en kerkleiders en via 
hen konden we diverse binnenlandse gemeenschappen en dorpen bereiken om opnieuw 
City Bijbels te verspreiden in hun lokale taal.”  
 

Ik ben de Heere God dankbaar voor de impact die deze Bijbels in de loop der dagen op de inwoners heeft gehad. 
Veel mensen gaven hun leven aan de Heere Jezus Christus en ook velen lieten zich dopen. De ijverige jeugdwerker 
Holiness Kibumba is dankbaar voor de verbinding die ergelegd kon worden met de directie van City Bibles in Nederland.  
Bedankt Directie van City Bibles! 
 
Burundi – Counseling director Mathias Ntakarutimana 

 
Mathias en zijn echtgenote Maria konden met vreugde melden dat ze ook dit jaar 2021 hun 
werk aan de multifunctionele zaal voor kerkdiensten, counseling seminars en andere activiteiten 
van Adullam Burundi konden voortzetten  
 
Ondanks de strikte regels van de overheid, kon Mathias op uitnodiging van enkele leiders en 
gegradueerde counseling studenten, met een negatief testbewijs een vluchtelingenkamp in 
Uganda bezoeken. In de bijlage kunt u het verslag van zijn bezoek aan Uganda lezen.  
 

Kerala South India – Jacob Skaria, uitbreiding en voortzetting van PowerPoint en counseling lessen 
 

Jacob Skaria, de Indiase directeur van Bible Trainers, heeft inmiddels mijn PowerPoint presentaties 
over de Efeze brief en onze houding tegenover de overheid en overheidsbesluiten afgerond. Hij 
schreef: “Prijs de Heere Jezus. Moge de Almachtige bij u zijn tijdens uw missie op Curaçao. En laat 
Hem Zijn plan vervullen door U heen op dat Caribische eiland. Wees voorzichtig en weet dat u in 
ons gebed bent geliefde oom, want hier in India zijn reeds vele voorgangers naar hun hemels tehuis 
gegaan, dodelijk getroffen door het virus. Mede hierdoor zijn vele kerken gesloten en kon ook ik de 
laatste 3 maanden geen trainingen geven. Als God het wil, zouden we de Bijbelstudie programma’s 
en trainingen in juli kunnen hervatten.”  
 

Wellicht heeft deze ontwikkeling te maken met de striktere maatregelen van de overheid vanwege de vele slachtoffers, 
vooral onder de arme bevolking en de dagloners, en zoals Jacob schreef, ook de vele voorgangers en missionarissen in 
India die door deze heftige en wereldwijde beproeving zijn getroffen. In zijn meest recente WhatsApp bericht schreef hij:  
 
“Oom, Ik heb het Facebook life verslag van uw vriend Richard Pang bekeken. God heeft ons verbonden door Zijn liefde en 
Heilige Geest, zodat we in staat zijn om samen steeds vooruit te gaan, zonder denominale bindingen!” 
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Bangladesh – Liton Boidya, een YWAM jeugdwerker in Barishal 
 
Liton schreef: "Geachte broeder, We hopen en geloven dat het goed met u gaat. In juni 2021 
heb ik de kans gekregen om les te geven in 3 verschillende opleidingscourses.  Ik heb mijn ticket 
ook bevestigd."  
 
Liton volgt sinds kort met zijn echtgenote iedere zaterdagmiddag van 15:00 - 16:00 uur de 
Zoom counseling lessen. Nadat ik wat ben bijgekomen van mijn Curacao reis, hopen we met 
deze wekelijkse zoom counseling studies verder te gaan. Hij wil de hele cursus in de lokale 

Bengaalse taal omzetten, maar wil met zijn vrouw eerst alle lessen zelf volgen om eventuele vragen die hijzelf en de 
studenten tijdens de cursus zullen krijgen vooraf te behandelen. Volgens mij een goed idee. 
 
Dankzegging en waardering 

 
1. Wij danken de Heere Jezus voor Zijn werk in Afrika en India, ondanks de Covid-19 beperkingen  
2. Wij danken alle sponsors voor de regelmatige ondersteuning die we ontvangen 
3. Wij danken voor de bescherming en gezondheid tijdens mijn reis naar en verblijf in Curacao 
4. Wij danken voor de mogelijkheid om de Zoom Bijbelstudies voort te kunnen zetten 
5.   Wij danken voor de informatie die op onze Adullam website www.adullam.nl  is te vinden 
6.  Wij danken voor de fysieke gemeentelijke samenkomsten die weer bezocht konden worden 
7.  Wij danken voor de kracht die nodig is om de vele digitale Bijbelstudies voor te bereiden  
 

Gebedsverzoeken vanuit eigen land, India, Bangladesh en Afrika  
 
1. We blijven bidden voor bescherming tijdens deze harde tijd van Covid-19, ondanks de versoepelingen. 
2. We bidden voor onze eigen gezondheid en die van familieleden, want ook daar zijn fysieke noden te overwinnen. 
3.  We bidden voor wijsheid en de geest van onderscheidingsvermogen in deze tijd vol verwarring en verdeeldheid.   
4.  We bidden voor het werk in de Antillen en, zo God het wil, waar ik spoedig weer heen hoop te kunnen gaan. 
5. We bidden voor de hervatting van de honderden, nu gedigitaliseerde, TWR radio programma’s op Curacao.  
6. We bidden voor het goede gebruik van de naaimachines voor de Pygmee gelovigen in Burundi 
7. We bidden voor de gezondheid van al onze medewerkers, vooral voor Gilbert, die vaak ziek is en toch nog zo aktief. 

 
Mede namens alle medewerkers en het Nederlandse Adullam bestuur danken wij u voor uw betrokkenheid en steun. 

 
Jaap Terreehorst - Voorzitter, Marcel van Keeken - Penningmeester, Gerbrand van Burken - Secretaris 

Cornelis Beekhuizen – Internationaal Directeur-Project Coördinator Adullam Stichting, Zwaluwdreef 4, 2665 EA Bleiswijk,  
Penningmeester, Harz 107, 7007 LT Doetinchem. Mail: finance@adullam.nl Website: www.adullam.nl 

 
Correspondentie: adullam.holland@gmail.com  De stichting heeft de ANBI-status. 

ABNAMRO Bank IBAN: NL59 ABNA 0573046980 Registratie nr. S-41180004, Kamer van Koophandel Veluwe & Twente 

http://www.adullam.nl/
mailto:finance@adullam.nl
http://www.adullam.nl/
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ADULLAM BURUNDI UPDATE JUNI 2021  
Geliefde broeders en zusters, 

 

Met vreugde en genade van God stuur ik u de updates van al het werk wat in dit 
jaar 2021 hier gedaan is door Adullam Burundi counseling Ministries, dat de 
Burundi afdeling is van de Stichting Adullam Internationaal.  

 

De verrichte werkzaamheden bestonden uit seminars voor de christelijke 
begeleiding in plattelandsgebieden, o.a. van pygmeeën, en de begeleiding van 
vluchtelingen in kampen in Burundi en Oeganda, gecombineerd met de distributie 
van Bijbels in de plaatselijke Kirundi-taal. 

 

1. Counseling seminars in de heuvels en berggebieden waar de arme mensen leven.  

Wij hebben counseling-seminars gehouden in gebieden waar 
arme mensen wonen. De seminars voor counseling zijn zeer 
gevraagd in zulke gebieden. De mensen zijn blij en 

bemoedigd als ze zien dat er 
mensen zijn die bereid zijn om 
naar hun gebied te komen, 
waar ze moeilijk te bereiken 
zijn, om met hen het Woord van God te delen.  

Wij, als Adullam Burundi 
(eenvoudige en nederige dienaren van God) waren 
vastbesloten om te gaan en hen te bereiken waar zij 
zijn, zoals wij geroepen zijn om het Evangelie van Jezus 
Christus te verspreiden onder hen die het willen 
aanvaarden.  

We zijn blij dat de mensen in de gebieden die we 
bezochten het evangelie hebben ontvangen en velen zich bekeerd hebben.   

 2. Voedsel uitdelen aan arme deelnemers van de seminars die van ver komen 

Tijdens de seminars in de heuvels en bergen, waar de arme 
mensen wonen, hebben we een voedselprogramma kunnen 
houden om de mensen die voor deze seminars zijn gekomen te 
voeden. Dit is nuttig, zodat zij in staat zijn het seminar bij te 
wonen zonder honger. Zij kwamen van ver en reisden te voet om 
de plaats van het seminarie te bereiken.  

Door de pandemie van Covid-19 wordt het leven zo hard, veel 
mensen eten maar één keer per dag en soms hebben ze geen 
maaltijd. Het is niet goed om mensen te onderwijzen met een 
hongerige maag, op die manier kunnen ze niet goed luisteren 
of begrijpen wat er wordt onderwezen.  

Dit was de reden waarom wij besloten hebben dit specifieke voedingsprogramma te starten, zodat 
de counseling-lessen zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. 
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3. Counseling afstuderen in het vluchtelingenkamp van Musasa   

Na de seminars reikten we counselingdiploma's uit aan de studenten 
die 2 jaar lang 42 counselinglessen hadden gevolgd. Er was  
blijdschap op de gezichten van de afgestudeerde studenten en de 
deelnemers te zien.  

De voorganger van de kerk waar we 
de ceremonies hielden, vroeg om de 
voortzetting van het counseling-

onderwijs aan meer studenten. Hij vroeg wanneer de vervolgstudies 
zouden worden gegeven. De afgestudeerde studenten waren lokale 
voorgangers en andere kerkleiders van de omliggende gebieden.  

4.  Verspreiding van flyers over Bijbelstudies en Kirundi-bijbels 

Adullam Burundi heeft 500 Kirundi bijbels uitgedeeld aan nieuwe 
gelovigen en andere arme mensen die op het platteland wonen en de 
vluchtelingenkampen. De Kirundi Bijbels hebben we gegeven aan de 
mensen waarvan we zagen dat ze niet in staat waren om de kosten te 
betalen, maar voor anderen leren we hen hoe ze geld kunnen sparen 
om de Bijbels zelf te kunnen kopen.  

Dit is een bijzonder belangrijk werk omdat de mensen zelf het Woord 
van God kunnen lezen en rechtstreeks met God kunnen communiceren 

door het Woord van God dat zij lezen. We ontvingen veel dank en waardering van deze arme 
mensen, die nu in staat zijn om de Bijbel in handen te hebben en het te kunnen lezen, Het lijkt er ook 
op dat mensen hongerig zijn naar het Woord van God. 

5. Seminars voor echtparen 

Door de pandemie van Covid-19 zijn veel mensen hun baan 
kwijtgeraakt, in dat geval zijn veel gezinnen getroffen. 
Echtgenoten werden in hun eigen huis opgesloten zonder 
naar buiten te kunnen gaan om te werken, wat hier in Afrika, 
vooral in Burundi, niet gebruikelijk is. Daarom ontstonden er 
veel misverstanden tussen echtparen. Na vele verzoeken 
om raad en advies van zowel mannen als vrouwen en ook 
de kinderen, hebben wij als Adullam Burundi team besloten 

om seminars te organiseren voor echtparen, waarvoor we echtgenoten en hun vrouwen uitnodigden. 
Door de genade van God, waren we in staat om een seminar te houden voor 150 echtparen, wat 
neerkomt op 300 mensen.  
 
Tijdens die seminaries kwamen we tot de 
ontdekking dat zelfs enkele vrouwen op het punt 
stonden zelfmoord te plegen omwille van wat hen 
thuis overkwam. Na de counseling leerden we 
over de geestelijke waarde van het huwelijk en 
na het uitwisselen van een aantal mogelijkheden 
hoe we in deze moeilijke tijd als echtpaar en 
gezin kunnen overleven en standhouden. 
 
De meeste aanwezigen hadden berouw over het onrecht dat zij hadden gedaan en besloten om met 
Gods hulp in vrede te gaan leven met hun echtgenoten. Wij danken God hiervoor omdat vele families 
op deze manier geholpen konden worden. 
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6. Seminars en huisbezoeken in het Nakiva vluchtelingenkamp in Uganda 
 

Sinds 2015 zijn veel mensen het land Burundi ontvlucht vanwege 
de oorlog die hier woedde. Mensen gingen naar Oeganda, 
Rwanda en andere buurlanden voor hun veiligheid. Onder 
degenen die vertrokken en naar Oeganda waren er mensen die 
nu in het vluchtelingenkamp van Nakivale, Mbarara district in 
Oeganda wonen, enkelen waren mijn counseling studenten.  

 
Zij zonden mij vele verzoeken om daarheen te gaan en hen te 
bemoedigen door de raadgevende lessen gegrond in het Woord 
van God. Maar door tijdgebrek was dat niet mogelijk. Daarom was 
deze maand juni slechts een begin. Nu kreeg ik de kans om 
erheen te gaan, na een lange reis met de auto en het vliegtuig.  

 
Ik heb de eerste twee dagen veel mensen ontmoet en toen werd de 
lockdown in Uganda afgekondigd waardoor er geen ontmoetingen 
met mensen werd toegestaan. Maar ik bleef huisbezoeken doen 
zonder collectieve seminaries. In twee weken heb ik 42 huizen 
kunnen bezoeken. Na twee weken ging ik terug naar huis in 
Burundi. Tot op heden ontvang ik nog steeds korte berichten over 

hoe zij bemoedigd werden door ons bezoek en het werk van God dat wij deelden met elkaar. We 
danken God voor Zijn werk en we zagen dat God de weg niet mist om zijn volk te helpen. Ondanks 
de lockdown hebben we God kunnen dienen in wat God ons heeft laten doen. 

7. Mathias' boerderij van maïsoogst  

Naast het counselingwerk dat ik doe, heb ik ook  mijn familie waar ik voor 

moet zorgen. We hebben tientallen weeskinderen die we dagelijks 

verzorgen vanuit mijn huis. Dit betekent dat ik hen te eten moet geven en 

hen moet helpen in wat ze nodig hebben.  

De eerste uitdaging die ik hier dus heb is het 

voeden van de mensen die onder mijn hoede 

staan. Dit dwingt me om hard te werken om in de eerste levensbehoeften te kunnen 

voorzien. Daarom doe ik in mijn vrije tijd veel aan landbouw. Ik spit de aarde om en 

voer mijn vee, zoals konijnen, varkens en koeien. Dat werk helpt me om voedsel te 

vinden voor mij en mijn familie. Je kan zien dat ik maïs aan het oogsten was. Die 

mais kan mijn familie voeden door ze te koken of te drogen om er maïsmeel van te 

maken. Ik dank God dat Hij mijn boerderij heeft gezegend, AMEN.  

Dank en waardering. 

1. Wij danken God in alles wat hier in Burundi is gedaan.  
2. Wij danken het internationale bestuur van Adullam voor de steun aan de werken in Burundi. 
3. Wij danken ze ook voor het advies en de richtlijnen, zodat het werk goed uitgevoerd kan worden.  

Gebedsverzoeken 

❖ We bidden voor bescherming in deze moeilijke tijd van Covid-19. 
❖ Wij bidden om wijsheid en onderscheidingsvermogen in ons dagelijks werk in deze tijd vol verwarring.   

 

ALLE GLORIE AAN GOD 

28 juni 2021, Mathias Ntakarutimana. 

 


