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'De HEERE, uw God, is in uw
midden, een Held, Die verlossen
zal. Hij zal Zich over u verheugen
met blijdschap. Hij zal zwijgen
in Zijn liefde. Hij zal Zich over u
verblijden met gejuich. ... Ik zal
verlossen wie mank gaat,
bijeenbrengen wie verdreven is.
Ik zal hen maken tot lof en tot
een naam in heel het land waar
zij beschaamd waren.' - Zefanja
3: 17+19

Hoe zat het ook
alweer?
Amy wordt in Deo Volente

April 2021 u i t g e z o n d e n
n a a r Uganda v o o r l a n g e r termijn zendingswerk met
de zendingsorganisatie

International Teams NL ,
e n v a n u i t d e Hervormde
Gemeente HardinxveldGiessendam.

Lieve mensen,
'U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in Uw
nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde.' - Ps. 16:11
Oh wat moet/mag ik dit leren, elke dag weer. Om te zitten aan Zijn zijde,

Ik ben in deze
tijd van 'voorbereiding voor uitzending' namelijk heel erg geneigd om
alle praktische dingen - hop hop hop - achter elkaar af te werken om
zo de controle te houden. Dat lijkt soms productiever dan een uur
bidden en Bijbellezen. Natuurlijk weet ik (en ervaar ik!) dat dat niet waar
waar Leven, Vreugde en Liefde in overvloed te vinden zijn.

is. Want wat áltijd zo bijzonder is, is dat al die praktische dingen veel
Wat gaat ze daar doen?

Werken met mensen met
een beperking en hun
families, door samen te
werken met diverse
Ugandese organisaties en
met de kerk Streams of Life.
Ondersteunen in de

opbouw van de Ugandese
kerk, en zich aansluiten bij
de kerk Streams of Life.
De locale taal

Luganda

leren.
'Wij hebben lief, omdat Hij
ons eerst heeft liefgehad.'
- 1 Joh. 4:19

soepeler gaan nadat ik een tijdje op die Lieflijke plek heb gezeten
Hij beschaamt nooit en Hij heeft gelukkig ontzettend veel geduld met me
als ik weer eens door ren of het moeilijk vind om de controle los te laten.

Ik hoop in Deo Volente April 2021 definitief naar Uganda te vertrekken
voor zendingswerk. Op dit moment ben ik me daarvoor aan het
voorbereiden. Leest u mee hoe die voorbereidingsperiode eruit ziet en
hoe de Liefde Zelf me liefdevol en vreugdevol leidt?

Veel liefs, Amy

De Ugandese grenzen zijn open! Maar...
Ik krijg regelmatig de vraag waarom ik nog in Nederland ben. Begrijpelijk! De Ugandese
grenzen zijn sinds 1 oktober open (yay!) dus ik zou inderdaad nu kunnen vertrekken.
Desondanks staat m'n vertrekdatum gepland in d.v. April 2021. Waarom 'dan pas'?

1. Wat veel mensen niet weten, is dat er veel geregeld moet worden voordat je voor
langer termijn uitgezonden kan worden. Verzekeringen, plan schrijven, website up-todate maken, goede communicatie, begroting maken, financiële achterban
opbouwen, gesprekken met de kerk, psychologische en medische test, het schrijven
van nieuwsbrieven, etc. (ja, in dat laatste gaat meer tijd zitten dan dat je misschien

Deelt u met ons mee?
We geloven dat we als kinderen van
God één familie zijn als het lichaam
van Christus, en dat we allemaal een
eigen taak hebben gekregen die bij
ons past. Samen mogen we dit
lichaam laten liefhebben in deze
wereld, met Christus als ons Hoofd.
En, Liefde wordt meer als we het

denkt (: Probeer het maar eens om je hart, en het proces van loslaten & voorbereiden,

samen delen.

in een paar woorden op papier te zetten met de wens dat iedereen precies begrijpt

Welke taak past bij u? Hoe mag u

waar je het over hebt - geloof me, dat kost een paar uur).

mee delen?

2. In februari 2021 zijn er verkiezingen in Uganda. Dit zou weleens wat nationale onrust

U kunt met ons meedelen door:

kunnen geven. Het advies is om dit eerst af te wachten.
3. We hopen dat mijn vriend Derrick aankomende november/december naar Nederland
kan komen. We vinden het belangrijk dat hij Nederland, mijn cultuur, en mijn familie &
vrienden gezien heeft, voordat ik naar Uganda vertrek. Ook vinden we het belangrijk

Betrokkenheid
Af en toe een mailtje of appje? Dat

dat hij kennis maakt met mijn kerk en zendingsorganisatie ITeams NL.

wordt heel erg gewaardeerd!

We zijn nu in afwachting van zijn visum.

Daarnaast kun je je inschrijven voor
de blog-updates via de website
www.amyinuganda.com, en de
nieuwsbrieven lezen.

Gebed
Dank dat de Ugandese grenzen
weer open zijn en dat Covid-19
daar is meegevallen.
Dank voor de juiste mensen en
middelen op het juiste tijdstip.
God is goed!

Bid voor de grote nood die er is in
Uganda. Bid dat mensen Gods
Vaderhart, de Liefde Zelf, mogen
leren kennen.
Bid voor een gezegende
voorbereidingsperiode en voor
mensen die mee gaan delen.

'Een Vreugdevolle bediening (zending) voor Speciale mensen
(mensen met een beperking), gefundeerd in de Liefde Zelf.'
Dit is mijn hart, mijn Visie en mijn Missie samengevat in één zin! En eigenlijk zeg ik het nu
verkeerd, want... het is ten diepste God's hart! Zefanja 3:17+19. In de Bijbel leren we God
kennen, en we lezen daar dat Zijn hart overstroomt van Vreugde en Liefde voor mensen
met een beperking en voor mensen die verstoten worden. Hij kijkt naar ze om!
Afgelopen weken is God diep bezig geweest in m'n hart en Hij liet me dit meer en meer
ontdekken, onder andere door de cursus van Joni&friends (Beyond Suffering) die ik nu
volg. Heel waardevol!
Samen met International Teams heb ik daarna nagedacht over 4 zinnen die de leidraad
gaan vormen voor m'n werk onder mensen met een beperking in Uganda:

1. De Speciale Vreugde die God voor speciale mensen heeft. (God)
2. De Speciale Vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen vinden in zichzelf,
door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (Ikzelf)
3. De Speciale Vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving. (Naasten)
4. De Speciale Vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk als
onderdeel van het Lichaam van Christus. (Wereld)

Financiën
Amy zal in Uganda geen salaris
ontvangen en is volledig afhankelijk
van giften.

ITeams
NL86 RABO 0356 0009 23
ovv IA-UA de Jong
Deze giften zijn belasting aftrekbaar
vanwege de ANBI status.

