Jeruzalem, 3 december 2021.
Beste familie en vrienden,
Vandaag begint de maand december met regen en
wind, een mooie dag om na drie maanden weer eens
een nieuwsbrief te schrijven. Nederland is natuurlijk
helemaal in de sfeer van Sinterklaas. Maar… dit jaar
doet de Goedheiligman ook het Heilige land aan, en
wordt er met twee Nederlandse gezinnen een echte
pakjesavond belegd. De lootjes zijn getrokken en
dankzij onze kinderen liggen er kruidnootjes en
gevulde speculaas klaar!
Chanoeka

waarvan 25 jaar in Caïro. Ze geeft al 21 jaar leiding
aan een verpleeghuis in een arme wijk van Caïro. In
het komende Magazine en op de website is
binnenkort een interview met Hanneke te lezen.
Verdrietig nieuws is, dat er vorige week Covid uitbrak
op een van de twee afdelingen, waaraan drie van de
bewoners overleden.
Met Hagar, die sinds januari in Caïro fulltime
taalstudie heeft gedaan, zochten en vonden we drie
projecten waar zij vanaf januari haar talenten kan
inzetten en die haar de mogelijkheid bieden om in de
praktijk het Arabisch te oefenen, naast de lessen die
ze nog een jaar blijft volgen.
Aswan
In Aswan, stapten we een heel andere wereld binnen.
Die van de Nubiërs, een nomadenvolk met een
kleurrijke cultuur. We logeerden in het gastenverblijf
van het Zendingsziekenhuis en zagen diverse
afdelingen en de eerste hulp, waar onze veldwerker
Corine een half jaar getraind is in specialistische
wondzorg en de behandeling van diabetesvoeten.

Israël is midden in de Chanoeka week. Bij veel huizen
en flats wordt voor de ramen en op de balkons elke
dag een lichtje meer aangestoken van een negenarmige kandelaar. In onze decemberbrief van 2019
konden jullie lezen, dat Israël de reiniging en herinwijding van de tempel gedenkt, nadat deze door
afgodendienst werd verontreinigd onder de Griekse
overheersing in de tweede eeuw voor Christus. Ook
in de tijd van Jezus’ leven op aarde werd dit feest
gevierd. We vinden het terug in Johannes 10:22. Het is
een feest waarbij olierijke producten worden gegeten
als latkes en soefganiot (een soort oliebollen),
herinnerend aan het wonder dat de kandelaar in de
tempel, acht dagen brandde op de hoeveelheid olie
voor één dag.

Corine woont op Elephantine, het eiland in de Nijl en
met haar hebben we een aantal adressen bezocht
waar zij thuiszorg geeft. Schrijnende toestanden, maar
helemaal haar roeping. Indrukwekkend en mooi om te
zien. Onder de vleugels van dit unieke ziekenhuis
hoopt zij de komende jaren een netwerk van thuiszorg
met lokale helpers op te zetten.

Voor ons was het een wonder dat er eind oktober een
mogelijkheid ontstond om voor het eerst sinds Covid
zijn intrede deed, naar Egypte te kunnen reizen. Wat
kijken we daar dankbaar op terug! Het was goed om
er juist nu te zijn, met onze mensen mee te lopen en
om lokale geloofsgenoten te bemoedigen en
contacten aan te halen. Hieronder een impressie:
Shabbatsmaaltijd
Tijdens een Shabbatsmaaltijd met enkele van haar
internationale en Egyptische vrienden vierden we met
Hanneke dat zij 30 jaar met onze organisatie op pad is,

Een gebaande weg…
Twee wekenlang mochten we geïnspireerde en
inspirerende mensen ontmoeten op diverse

projecten. Sommigen bekend, maar ook een aantal
waar we als Kings Highway Fellowship nog geen
relatie mee hadden. De naam waaronder onze
organisatie in de Arabische wereld werkt, geeft altijd
aanleiding om te spreken over Jesaja 19. Het visioen
dat er eens een gebaande weg zal zijn van Egypte naar
Assyrië, het huidige Koerdistan in Noord Irak. Met
Israël in hun midden zullen zij de HEER dienen en tot
zegen zijn voor de wereld. Nu in mensenogen nog
ondenkbaar. Maar dat was bijna tweeduizend jaar
lang de terugkeer van Israël als natie ook. Het ligt heel
gevoelig in Egypte om over Israël te spreken, ook
onder christenen. Over het algemeen wordt in de
kerken geleerd, dat na de komst van Christus, de kerk
de plaats van Israël heeft ingenomen.
(Vervangingsleer) Verrassend was het om te merken
dat individuele gelovigen tegenover ons als
'buitenlanders' durven te laten blijken dat ze geloven
dat Israël nog altijd een bijzondere plaats inneemt. Er
zijn initiatieven van gelovigen uit diverse landen van
de regio, om elkaar te ontmoeten op basis van de
woorden uit Jesaja 19: 23-25. De contacten zijn
momenteel veelal digitaal. Maar ook worden op
veilige plaatsen, bijeenkomsten belegd om
Bijbelstudie te doen, te bidden en elkaar te
bemoedigen.

tot de NEM komen te staan. Het is een bijzondere
zegen dat we in onze gelederen veertien mensen
hebben die 30 jaar of langer op het veld zijn!

'De volgende etappe'

En zo komen we aan het eind van deze nieuwsbrief en
het eind van het jaar 2021. Een jaar dat voor ieder van
ons verdriet en vreugde, zegen en zorgen met zich
meebracht. Het blijft bijzonder dat we aan het eind
van elk jaar mogen stilstaan bij Jezus’ komst als Licht
in onze gebroken mensenwereld

Dit thema vormde de
rode draad in de
ontmoetingsdag met de
werkers binnen Israëls
grenzen. Accenten
komen op verschillende
etappes van onze
levensweg wellicht anders te liggen, onze inspiratie
blijft de verbondenheid met de Heer. Een dag die als
verrijkend werd ervaren; door de inleidingen, het
samen zingen en bidden en de gezelligheid. Het was
tevens een markeringspunt voor acht van onze senior
werkers, die na hun pensioengerechtigde leeftijd in
Israël zijn blijven wonen en nu in een andere relatie

Traditiegetrouw wordt er elke twee jaar een
veldwerkersconferentie belegd. Helaas is het door de
regelgeving (en Covid zelf) nu al twee jaar niet
mogelijk voor werkers uit de diverse landen om te
reizen en elkaar te ontmoeten. Regelgeving die ook
de realisering van het verlangen om onze kinderen
hier te ontmoeten in de weg staat. Toen begin
november individuele toeristen toegelaten zouden
worden, gloorde er hoop dat er misschien met Kerst
wel een stel aan onze tafel zou aanschuiven…
Gelukkig kunnen we dankbaar terugzien op een lang
zomerverlof en bieden digitale middelen de
mogelijkheid om mee te genieten van elkaars wel en
wee en de groei en ontwikkeling van de kleinkinderen.
In onze vorige nieuwbrief vertelden we van de zorgen
om de gezondheid van Nelleke’s zus Trix. Na een
intensief traject van behandeling kreeg zij begin
november donor-stamcellen van broer Victor. Op dit
moment zijn er tekenen dat deze cellen hun taak gaan
oppakken in het aanmaken van bloedcellen. Trix is
kwetsbaar en heeft nog een lange weg te gaan. Maar
wat zijn we dankbaar!

Het blijft een wonder!
Gezegende Kerstdagen en in dat Licht een hoopvol
2022 toegewenst.
Sjaloom,
Ron en Nelleke

