Op weg naar Mombasa

Reisverslag Kenia, 9 – 28 november 2015

Beste vrienden, lieve mensen,

hebben daar een weeshuis opgezet en zijn
nu bezig met het starten van een
medische kliniek. Petje af!

Ik ben weer helemaal terug in Nederland
na een reis van bijna 3 weken naar Kenia.
Achteraf misschien eerlijk: veel te lang
voor mijn gevoel, aan de andere kant weer
goede dingen gedaan en mooie dingen zijn
gebeurd:
A) leidersconferentie Nairobi
Net als vorig jaar organiseerde Kim een
leidersconferentie in november met oa.
Pastor Ronnie uit Zuid-Afrika en Nikolay en
mij als gastsprekers. Omdat ik hier nu al
een aantal jaar op rij aan deelneem, leer ik
de mensen steeds beter kennen en wordt
er meer lesgegeven vanuit relatie.

Enkele Bijbelschoolstudenten Mombasa

C) bezoek aan Mombasa, de havenstad
van Kenia
Het tweede weekend "moesten" Nikolay
en ik met Kim in Mombasa zijn voor de
diploma-uitreiking van de studenten van
de bijbelschool aldaar. Dit is een filiaal van
de bijbelschool (van Kim) in Nairobi.
Wegens de drukte op de weg (havenhoofdstad) van al het goederenvervoer,
deden we over deze afstand van ongeveer
450 km zo'n 12 uur... Op de heenweg
hebben we onderweg overnacht, op de
terugweg (vertrek om 6 uur ‘s ochtends) in
een keer door. Het kost 3 dagen reistijd...
om twee dagen in Mombasa te zijn(?!).

Nikolay met 3 zendelingen uit Oekraïne

B) ontmoeting met 3 zendelingen uit
Oekraïne
In het noorden van Kenia, in Kisumu (in de
buurt van Lake Victoria) werken 3
vrouwen uit Oekraïne sinds 2012. Zij

Kerk in Kikambala
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Naast het spreken op de diplomauitreiking, spraken we kort op de
zondagmiddagdienst en bezochten we een
kleine gemeente net buiten Mombasa (in
Kikambala) in de ochtend.
De vraag is bij mij en Nikolay neergelegd
of we de volgende keer minstens ook een
week op de Bijbelschool in Mombasa les
komen geven...
Erg goed was het ook om een Nederlandse
zendeling - achteraf een oudbekende uit
Utrecht - te ontmoeten: Sacha en Miriam
Hogerhorst. Zij zijn sinds augustus net
buiten Mombasa werkzaam en werken
met jeugd, kinderen, in onderwijs en
praktische hulp en scholing (zie hun ‘open’
facebookpage: Hogerhorstjes on mission
international en website: tfwt.nl/homi).

Kim met Sacha Hogerhorst

D) bijbelschool Nairobi
De week voor en na Mombasa was ik in de
bijbelschool "van Kim". De eerste week
heb ik naast het zelf lesgeven ook Nikolay
vertaald (die sprak over de functie en taak
van de Pastor in de lokale gemeente). Na
Mombasa vertrok Nikolay terug naar
Rusland en had ik nog ruim 3 dagen met
de studenten. Ik was gevraagd om les te
geven over wet versus genade en
geestelijke groei.

Planning
De planning is dat ik (en ook Nikolay) in
april weer naar Nairobi gaan om twee
weken les te geven op de Bijbelschool.
Kim kennende zal hij, zoals nu, wel weer
een plan hebben om ergens heen te gaan,
waar we pas van horen als we hier
aankomen... Een goede les in "loslaten".
Het enige wat zeker is – wanneer ik naar
Kenia ga – is de aankomst en het vertrek
van mijn vlucht (maar ook dat is qua
zekerheid erg betrekkelijk).
Mijn visum voor Rusland loopt eind van dit
jaar af. Ik heb van de kerk in PerwoUralsk
weer een nieuwe uitnodiging gekregen
voor de Russische ambassade in Den Haag
om en nieuw jaarvisum aan te vragen. Bid
u mee dat dit zonder problemen gegeven
wordt? De regels veranderen vaak; zeker
met het oog op de politieke
ontwikkelingen in Rusland en haar
contacten naar het Westen.
Dank voor jullie gebeden, steun en
financiële zegen waardoor deze reis weer
mogelijk was. Ik ben God erg dankbaar
voor jullie trouw en partnerschap.
Gods zegen en tot mails/ziens,
Oscar Griffioen
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
Gemeente Zout & Licht te Hilversum,
ING‐Bank rek.nr. IBAN:
NL88INGB0687417260 o.v.v. Missions
Rusland/Kenia. (Dit is voor de belasting
aftrekbaar.)

Met de bijbelschoolstudenten Nairobi
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