Hilversum, 9 april 2015

Lieve vrienden en beste mensen!
Komende zondag, 12 april, vertrek ik ’s
avonds via Dubai voor ongeveer twee
weken naar Kenia.
Zoals u wel weet heb ik zo’n vijf jaar
geleden toegezegd om (indien mogelijk)
elk jaar te komen om les te geven op de
Mission Bijbelschool in de hoofdstad
Nairobi. Studenten komen hier drie keer
per jaar naar toe (april, augustus en
november) om zo in drie jaar tijd een
diploma te behalen.
Afgelopen 3 jaar ben ik, zoals u nog wel
weet, steeds in november/december
gegaan, maar er waren deze maand geen
leraren en Kim vroeg mij al vorig jaar om
te kijken of het mogelijk was om te
komen.
Dankzij financiële steun is dat zeker
mogelijk. Ook is er in de gemeente Zout &
Licht Hilversum meer ruimte om deze
zendingsreizen te ondernemen wegens de
goede sfeer, de groei en uitbreiding van
het leidersteam en de sprekers in ons
eigen midden. Allemaal redenen om
dankbaar te zijn. Bovenal de gelegenheid
die ik ook van Anneke en de kinderen
krijg, de steun en de zorg. Uiteindelijk
doen we het allemaal samen…

Ik zal ruim een week les geven op de
Bijbelschool en ben gevraagd twee
thema’s te behandelen: De gaven en de
bedieningen (zoals genoemd in Romeinen
12, 1Korinthe 12 en Efeze 4) en het
opzetten en werken in een team.
Van 22 tot 27 april is er een
leidersconferentie en de studenten die
dan hun drie jaar hebben afgerond krijgen
hun diploma. In die periode zal Nikolai uit
PerwoUralsk (Rusland) er ook zijn en dan
zal ik hem zoals gebruikelijk de afgelopen
jaren vertalen wanneer hij preken of
lesgeven moet. Naast gastsprekers uit o.a.
Zuid Afrika, zal ik ook mogen spreken.

Kim en Nikolai

Op maandagavond 27 april vlieg ik met
Nikolai uit Nairobi naar Dubai. De
volgende ochtend zullen we afscheid
nemen en vliegt hij door via Moskou naar
Jekaterinenburg en vlieg ik terug naar
Schiphol.
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Uiteraard zal ik, zoals u gewend bent van
mij, verslag doen wanneer ik terug ben.

 vrede, wijsheid en sterkte voor Anneke
om het gezin ‘draaiende’ te houden
 Gods zegen en bescherming voor de
leiders en leden van de gemeente Zout &
Licht Hilversum
Dank voor al jullie betrokkenheid en
steun!
Gods zegen en tot mails,

Op de Bijbelschool in Nairobi (2012)

Gezien de gespannen situatie in Kenia met
de laatste aanslagen van Moslim‐
extremisme, is uw gebed hard nodig. Ik ga
er helemaal vanuit dat pastor Kim (de
zendeling uit Korea die dit werk in Nairobi
heeft opgezet) met mij geen kerken en
leiders zal bezoeken rondom de
weekenden in gevaarlijke steden, maar ik
begreep dat de dreiging er wel is van
mogelijke aanslagen. Hoe dan ook, zoals
altijd is uw gebed nodig en stellen we dat
zeer op prijs.
Graag uw gebed voor de volgende punten:
 een goede en veilige reis
 wijsheid en inlevingsvermogen voor de
situatie van de studenten op de
Bijbelschool
 inzicht om dat te onderwijzen en te
preken wat nodig is voor de Bijbelschool
en de leidersconferentie
 veiligheid op de campus van de
Bijbelschool in Nairobi
 goed begrip voor mij wanneer ik Nikolai
vanuit het Russisch naar het Engels moet
vertalen

Oscar Griffioen
PS. Voor hen die naast het zendingswerk
in Rusland en Kenia ook betrokken zijn bij
ons gezin, is het leuk om te weten dat
onze oudste zoon, Bart, op zijn verjaardag
(29 april) voor onbepaalde tijd naar
Londen vertrekt. Hij heeft een baan
aangeboden gekregen in het hotel waar hij
vorig jaar een aantal maanden stage heeft
gelopen. Voor hem gaat zo een grote wens
in vervulling.

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk van
financiële support. Met name in Rusland
voor het coachen van nieuwe, jonge
leiders in/voor gemeenten en de
rehabilitatiecentra. Dat betekent dat we
steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van
giften. Indien u ons steunen wilt, kunt u uw
bijdrage overmaken op de rekening van de
Rafaëlgemeente Zout & Licht te Hilversum,
ING‐Bank rek.nr. IBAN:
NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions
Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting
aftrekbaar)
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