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'... Want de vreugde
van de HEERE, dat
is uw kracht'
- Nehemia 8:10b

Hoe zit het ook
alweer?
Amy wordt binnenkort
uitgezonden naar Uganda,
voor langer-termijn
zendingswerk met de
zendingsorganisatie
International Teams NL,
en vanuit de Hervormde
Gemeente HardinxveldGiessendam.
Wat gaat ze daar doen?
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.
'Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad.'
- 1 Joh. 4:19

Het is zo ver!
Op d.v. 6 juni om 15:30 uur word ik uitgezonden namens de Hervormde Gemeente te
Hardinxveld Giessendam naar Uganda. Op d.v. 15 juni vertrek ik naar Uganda met
het diepe verlangen dat o.a. mensen met een beperking en hun families het
Vaderhart van God leren kennen, dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat ze kinderen
van God mogen worden en in die waarheid en Liefde mogen wandelen. Ik bid dat ik
naast hen mag oplopen, een liefdevolle zus in Christus voor hen mag zijn, hen aan
de troon van mijn Hemelse Vader mag brengen, en dat ik ze mag zien opbloeien tot
hoe Hij hen heeft bedoeld.
Ik bid dat Zijn vreugde zichtbaar mag zijn in en door deze mensen heen, want ze
hebben zoveel vreugde te geven, ook al wordt dat vaak (nog) niet gezien! Ik bid dat
God krachtig werkt, dat de visie en missie van Special Joy tot uiting mag komen en
dat Zijn vreugde via mensen met een beperking verspreid wordt in hun naaste
omgeving, maar ook in de wereldwijde Kerk! Want is het Lichaam van Christus niet
ook zelf beperkt, als we de mensen met een beperking er niet bij betrekken?
Voor bovenstaande data geldt Deo Volente, want we hebben ook weer in de afgelopen
maanden gezien dat dingen anders kunnen gaan dat dat we ze gepland hebben. Alles
op Zijn tijd en in Zijn wijze raadt. Dat geeft rust.
De volgende nieuwsbrief hoop ik vanuit Uganda te schrijven en dan vertel ik meer
over hoe de eerste periode in Uganda eruit gaat zien en waar ik ga wonen.
Voor nu ga ik me richten op een goede afronding in Nederland, wat betekent dat er
afscheid genomen gaat worden. Een periode van gemixte gevoelens, maar ik zie erg
uit naar wat komen gaat!
Veel liefs vanuit Hardinxveld, Amy

'Als je ver wilt gaan, ga dan samen.'
Bovenstaande spreuk is een Afrikaans gezegde en wat een waarheid zit daarin!
Zending is niet een individuele taak, maar doe je samen.
Bij deze stel ik jullie graag voor aan mijn 2 onmisbare teams! Wat ben ik blij
met ze! Samen met deze 2 teams en met de Hervormde Kerk HardinxveldGiessendam, geven we in afhankelijkheid aan God onze Visie en Missie gestalte.

ThuisFrontTeam

Deelt u met ons mee?
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:

Betrokkenheid
Blijf betrokken via persoonlijk
contact, de nieuwsbrief en
onderstaande kanalen.
www.amyinuganda.com
Special Joy Uganda
Amy in Uganda - Special Joy
V.l.n.r. Jolinda (gebedscoördinator) - Thamar (secretaris) - Anneke (penningmeester) Eline (voorzitter) - Belinda (PR medewerker)

International Teams NL

Gebed
Dank dat alles medisch goed is
en niet zorgelijk is. Dank voor de
goede zorg hier in Nederland, en
dank voor de mogelijkheden tot
goede zorg ook in Uganda.
Dank dat we 86% aan financiële
toezeggingen hebben ontvangen.
God heeft ook grote dingen
gedaan op dit gebied!
Bidden - Zie hiernaast.

V.l.n.r. John (veldcoördinator) - Mathilde (membercare) - Andre (administrator) - Joni
(financiën)

Bidt u mee?
Bid voor de mensen met covid in Uganda. Ze bevinden zich nu in de 2e golf
en de gevallen stijgen harder dan afgelopen tijd. Bid ook dat het land
openblijft.
Bid tegen de corruptie in Uganda. Bid dat de harten van leiders God echt
willen dienen en vrezen.
Bid voor de Ugandese kerk. Dat ze zich vasthouden aan het ware Woord van
God en verlangen naar een persoonlijke relatie met God, in plaats van
alleen maar dingen van Hem te willen ontvangen (welvaart evangelie).
Bid voor mensen met een beperking in Uganda en hun families. Bid dat ze
Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Bid dat ze zich geliefd weten bij hun
Machtige Maker en dat Jezus ook voor hen en hun families gestorven en
opgestaan is. Bid dat ze van vloeken en tovenarij bevrijdt zullen worden.
Bid dat de overige benodigde financiën nog binnenkomen.

100%

86%

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.

