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'Proef en zie dat de
Heere goed is;
welzalig de man die
tot Hem de toevlucht
neemt.'
Amy samen met Brian,
Patrico en Mirjam.
Hoe zit het ook
alweer?
Amy is uitgezonden naar
Uganda, voor langertermijn zendingswerk met
de zendingsorganisatie
International Teams NL,
en vanuit de Hervormde
Gemeente HardinxveldGiessendam.
Wat doet ze daar?
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 actief onderdeel
zijn van de kerk Streams of
Life.
De locale taal Luganda
leren.
'Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad.'
- 1 Joh. 4:19

Brian en Derrick

- Psalm 34:9

Een eerlijk inkijkje in afgelopen maanden...
Als hoogtepunt mocht ik 'ja' zeggen tegen mijn lieve man Derrick op 17 december!
Daarnaast was het ook ontzettend fijn om m'n ouders, zusjes en wat vrienden hier
in Uganda te hebben zodat ze wat meegekregen hebben van het land wat we ons
thuis noemen!
Tegelijkertijd is het een erg intensieve periode voor ons geweest. Zowel de
voorbereidingen voor de bruiloft, als de bruiloft zelf verliepen alles behalve
vlekkeloos. Dit bracht teleurstelling, frustratie en stress met zich mee. Daarom ben
ik ook een tijd stiller geweest op de sociale media en duurde het lang voordat ik
alle appjes en mailtjes beantwoord had. Tijdens de periode voor, tijdens en na de
bruiloft hadden Derrick en ik even genoeg aan onszelf en wilden we er zijn voor
onze familie en vrienden die vanuit Nederland in Uganda waren.
Voor mij persoonlijk voelde het alsof ik in 3 life events tegelijkertijd zat. Life events
zijn levensgebeurtenissen die grote invloed hebben op je leven. Zoals jullie weten
ben ik nog niet zo lang geleden definitief verhuist naar Uganda en ging ik door een
periode van transitie en cultuurshock heen. Ik weet dat dit erbij hoort en dat het
normaal is, maar leuk is anders ;-). Ook trouwen wordt gezien als een life event en
Derrick en ik moe(s)ten zeker wennen aan het leven samen, hoe mooi en heerlijk
het huwelijk ook is! Over het derde life event vertel ik verderop in deze nieuwsbrief.
Al met al dus een paar intensieve maanden die achter ons liggen, maar nu kijken
we weer met frisse moed vooruit! Ik geniet er ontzettend van om Special Joy te zien
groeien, en bezig te zijn met relatieopbouw, praktische hulp en teamvorming.
Heerlijk ook om dit samen met Derrick te mogen doen! Ook gaat binnenkort de
taalstudie weer verder door online groepslessen, en het oefenen gaat gestaag
door (:
Veel liefs vanuit Uganda, Derrick en Amy

Special Joy update

Deelt u met ons mee?

Afgelopen tijd hebben we echt mogen investeren in het opbouwen van relaties
met de mensen met een beperking en hun families. Dat is ook precies een grote
reden, de drive, de visie en missie van mijn verblijf hier, dus ik kan jullie niet
met genoeg vreugde vertellen dat het heerlijk is om dat vorm te zien krijgen!
De gezinnen die we ondersteunen ontvangen geen hulp. Ook verschilt de nood,
behoefte en hulp van ons per gezin. Voor de ene is dit financiële hulp, voor de
ander medische hulp, en voor weer een ander praktische hulp. We doen wat we
kunnen en in ons vermogen ligt. Ook werken we veel samen met bestaande
organisaties en contacten. Ik heb afgelopen jaren veel geïnvesteerd in netwerkopbouw tijdens m'n korte reizen naar Uganda en dat komt nu goed van pas!
Mooi om zo samen te kunnen werken!
De kernwaarde van Special Joy is relatie. Mensen écht zien, mensen in hun
waarde laten of hen juist bemoedigen in het feit dat ze van waarde zijn, mensen
liefhebben zoals Jezus hen lief heeft. Vaak zien we dat deze mensen eerder een
last zijn dan een Joy. En toegegeven, de gezinnen met mensen met een
beperking krijgen veel extra uitdagingen te verduren, temidden van de al
bestaande armoede, corruptie, werkeloosheid en/of de niet zo goede
gezondheidszorg. Dit kan echt heel erg lastig zijn, en juist daarom willen we hen
zo goed mogelijk ondersteunen. We zijn dankbaar dat de mensen met een
beperking binnen Special Joy allemaal een familie om hen heen hebben die
voor hen zorgen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Tegelijkertijd zien we veel
ruimte voor verbetering en verlichting op diverse gebieden, en daarom willen
we naast hen staan vanuit Gods liefde!

Onze trouwdag

In blije verwachting!

Geboortenieuws!
En nu het 3e life event, want Derrick en ik hebben bijzonder nieuws met jullie te
delen. We zijn namelijk in verwachting van ons eerste kindje! We hopen ons kindje
te mogen verwelkomen in eind juli. Om 'gissen' te voorkomen, vertel ik jullie graag
zelf dat we al in verwachting waren toen we trouwden. Dit was niet de bedoeling en
was een strijd. Emotioneel, geestelijk en lichamelijk heeft het veel van me/ons
gevraagd (en lichamelijk ben ik nog steeds wat aan het struggelen). Inmiddels zijn
dichte familie en vrienden, iTeams en beide kerken (Kampala en Hardinxveld)
ervan op de hoogte, en God Zij Dank waren de gesprekken met hen begripvol,
Bijbels, bemoedigend en gevuld met God's genade en vergeving. We zien er naar uit
om dit kindje, geliefd en uit Gods hand ontvangen, te zijner tijd te verwelkomen!

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:

Bemoediging
Blijf betrokken via persoonlijk
contact, de nieuwsbrief en
onderstaande kanalen.
www.amyinuganda.com
Special Joy Uganda
Amy in Uganda - Special Joy

Gebed
Dank God voor het feit dat de
Ugandese scholen weer open zijn.
Educatie is 1 van de belangrijkste
behoeften in de wereld, dus het was
hoog tijd dat de scholen weer zouden
openen naar een bijna 2 jaar durende
lockdown. We zijn hier erg blij mee!
Dank dat de taalstudie binnenkort
weer een vervolg krijg via online
groepslessen.
Bid voor Daniel, een kindje in het
programma van Special Joy, waar we
proberen om de juiste medische zorg
te krijgen voor zijn epilepsie. Helaas is
hij op dit moment erg zwak en ziek
vanwege de zware nieuwe medicatie.
Bid om een goed team om Derrick en
Amy heen, voor een groep mensen die
we goed mogen meenemen in de visie
en missie van Special Joy, en die daar
enthousiast van worden!

Financiën
Amy ontvangt in Uganda geen
salaris 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.

