
Zoeken, Dienen en
Delen met Amy

1 april zal ik niet snel vergeten. De dag dat ik dubbel nieuws kreeg. Enerzijds

heel goed nieuws, anderzijds teleurstellend nieuws. 

Maar laten we beginnen met het goede nieuws, want; IK HEB EEN GO

GEKREGEN! Geweldig toch. Dat is waar we al die maanden naartoe gewerkt

hebben. Dit betekent concreet dat ik groen licht heb gekregen om naar

Uganda te vertrekken, en dus m'n ticket mag gaan boeken! 

Een paar uur na de mail met de GO, belde de dokter met het nieuws dat een

medische uitslag niet goed is. Niet ernstig, maar het heeft wel aandacht

nodig. Hiervoor ben ik doorverwezen naar een gespecialiseerde arts, en ik kan

daar terecht op 28 april. 

Eerst dacht ik dat ik rond 28 april naar Uganda zou kunnen vertrekken, maar 

Werken met mensen met

een beperking & hun

families onder de naam

Special Joy, in

samenwerking met diverse

Ugandese organisaties en

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.

Amy wordt binnenkort

uitgezonden naar Uganda,

voor langer-termijn

zendingswerk met de

zendingsorganisatie

International Teams NL ,

en vanuit de Hervormde

Gemeente Hardinxveld-

Giessendam.

Wat gaat ze daar doen?

'Wij hebben lief, omdat Hij

ons eerst heeft liefgehad.' 

- 1 Joh. 4:19 

'Want al zouden

bergen wijken en

heuvels wankelen, Mijn

goedertierenheid zal

van u niet wijken en het

verbond van Mijn vrede

zal niet wankelen, zegt

de HEERE, uw

Ontfermer'

- Jesaja 54:10
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Hoe zat het ook
alweer?

NIEUWSBRIEF

Veel liefs, Amy
 

Geen grappen op 1 april 

ik moet mijn plan loslaten en het

overgeven in God's handen. Dat is niet

makkelijk, maar wel het juiste en beste

om te doen. Hij weet wat goed is, Hij

kan in de toekomst kijken. En geloof

me, Zijn zorg hier doorheen is zichtbaar

aanwezig, ook al lijkt deze situatie ook

veel vragen op te roepen. 

Hieronder probeer ik er wat van die

vragen te beantwoorden. 



 Financiën

Gebed

Betrokkenheid

We geloven dat we als kinderen van

God één familie zijn als zijnde 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 samen delen. 

Welke taak past bij u? Hoe mag u

mee delen? 

U kunt met ons meedelen door: 

We zijn er stil van... We worden bijna dagelijks overweldigd door jullie
reacties in de vorm van giften en bemoedigingen! We verwonderen ons
echt in dankbaarheid..!

De voorwaarde voor de GO was 80% aan maandelijkse toezeggingen. Er is op
dit moment 71% aan maandelijkse giften toegezegd en wat een enorme
groei is dat vergeleken met de vorige nieuwsbrief (toen was het 31%).
Geweldig! 
Daarnaast is ook het project- en scholingsgeld van de begroting voor een jaar
gedekt. 
Alsof dat nog niet genoeg reden tot dankbaarheid is, staan we daarnaast ook
versteld van het aantal eenmalige giften. We ervaren het als een stroom van
zegeningen en we kunnen niets anders dan God en jullie daarvoor danken!

De 80% (of eigenlijk 100%) maandelijkse giften zijn nog steeds nodig voor de
langer termijn, omdat Amy voor langere tijd naar Uganda hoopt te gaan. Maar
vanwege al die eenmalige giften heeft de zendingsorganisatie ITeams besloten
om voor nu de '80%-van-de-financiën-moet-toegezegd-zijn-voor-vertrek-regel'
iets te laten vieren. Vandaar dat we dus op 1 april de GO hebben ontvangen! 

DANK voor jullie financiële betrokkenheid! Dank dat jullie financieel mee
willen delen! 

Af en toe een mailtje of appje? Dat
wordt heel erg gewaardeerd! 
Daarnaast kun je je inschrijven voor
de blog-updates via de website
www.amyinuganda.com, en de
nieuwsbrieven lezen. 

Hoe gaat het met je?

Goed! Ik voel me lichamelijk prima en heb geen klachten. 

Moet ik me zorgen maken wat betreft je medische situatie?

Voor nu niet. We weten nog bijna niets, dus er is ook nog niets om ons zorgen over te

maken. Ik ben blij en dankbaar dat ze er verder hier in Nederland naar kunnen kijken. 

Had je dit gedeeld met iedereen als je niet in het proces van weggaan had

gezeten? 

Nee, dan had ik het alleen met familie en nabije vrienden gedeeld, en eerst afgewacht tot

28 april. Maar omdat de uitzenddienst al gepland stond op 18 april en omdat het plan was

om eind april naar Uganda te vertrekken, moest er in dit stadium al gecommuniceerd

worden. Dat voelt best kwetsbaar, want het gaat dan ineens een gehele kerkelijke

gemeente en achterban aan. 

Wil je verder nog iets delen rondom wat er medisch aan de hand is? 

Nee, liever niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn via alle kanalen, maar niet elk detail

hoeft gedeeld te worden denk ik. Er zijn nog veel dingen onbekend en onzeker in dit

stadium, dus ik wil liever eerst afwachten. Ik hoop op begrip daarvoor. 

De uitzenddienst stond eerst gepland op 18 april, maar die is gecancanceld. Is er al

een nieuwe datum voor de uitzenddienst? 

Nee, de kerkenraad wil eerst afwachten hoe het medische proces gaat verlopen. Ik hoop

meer te weten na 28 april. Dan gaan we met elkaar kijken naar een nieuwe datum. 

'Van uitstel komt afstel'. Ga je nog wel naar Uganda? 

Jazeker! Er is geen sprake van afstel. 'Hij die roept is getrouw en zal het ook doen.' 

Wanneer hoop je naar Uganda te vertrekken? 

Mijn hoop is dat ik zo snel mogelijk kan vertrekken. Wanneer 'zo snel mogelijk' is weet ik

niet, maar mijn hoop is dat dat alsnog in mei of juni is. Het is afwachten. 

Dank voor de overweldigende
betrokkenheid, gebeden en
financiën! We zijn er stil van... 
Dank voor de 'GO' van Iteams.
Alle dank aan God en jullie
daarvoor! 
Dank dat God's liefde en
goedheid altijd blijft en dat Hij
draagt door moeilijke tijden heen!

Bid voor Uganda tijdens de
inzwering van de president in mei.
Ze verwachten wat onrust in het
land. 
Bid voor Amy's medische situatie.
Bid voor continue Vrede en
Vertrouwen in Zijn timing.

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.

Deelt u met ons mee? Vraag en antwoord :)

Financiële update 
71%

100%

Ik zie er naar uit om naar

Uganda te vertrekken.
Maar alles op Zijn tijd!


