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Op weg naar Bijbelschool in Kiganjo 

 

Reisverslag Kenia, 19-30 november 2018  
 
Beste vrienden, 
 
Ik ben de tel kwijt. Maar dit was de 
zoveelste keer dat ik samen met Nicolai in 
Kenia was om les te geven op de 
bijbelschool in Nairobi. Het was weer een 
goede tijd, zoals altijd. Zoals de meesten 
van u weten, geeft ik graag les in 
gemeenten en bijbelscholen om zo ook 
contact te hebben en relatie te bouwen. 
Er waren dit keer zo’n 30 studenten en 
deze waren positief aanwezig, zowel in 
het volgen van de les als het stellen van 
vragen en de interactie in de klas. Nooit 
een saaie dag, wat het thema ook is.  
 

 
Vertaald door James in het Kikuji in Kiganjo 

 

Deze keer gaf ik les over geestelijke groei 
en het tweede thema over het verschil van 
leven naar de Wet (van Mozes) of vanuit 
de genade van het Evangelie. 
 

Zoals elke keer in april en ook november 
ben ik er met Nicolai, en mag ik na zelf 
lesgeven hem vertalen. Hij geeft les in het 
Russisch en ik vertaal dat in de klas naar 
het Engels. 
 

 
Kiganjo met studenten 

 

Het weekend dat we er waren, hebben we 
lesgegeven op vrijdagmiddag en 
zaterdagmorgen op een afdeling van de 
bijbelschool in een andere stad, namelijk 
Kiganjo. 
Zaterdag na de lessen reden we met Kim 
door naar Nyahururu. Hier sliepen we in 
een hotel om de volgende dag in een 
dienst te zijn, waar ik preekte en waar we 
getuigen waren van een inzegening van 
de pastor. Dat gaat heel officieel met een 
toga aan. Voor mij is dat misschien eerder 
lachwekkend en echt grappig, maar ik 
begrijp dat dit voor hem en voor de 
gemeente erg belangrijk en waardevol is. 
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Gezien de groei van het aantal studenten 
zullen Nicolai en ik ook in april 2019 weer 
2 weken op de bijbelschool zijn om les te 
geven.  
 

 
Met de andere leiders in toga voor de inzegeningsdienst 

 

Dank voor de steun in gebeden en alles 
wat nodig is om dit mogelijk te maken dat 
wij dit werk te samen met jullie kunnen 
doen. 
 
NB. Anneke vertrekt overigens deze week 
4 december met Alexei naar Kenia; en ook 
Bart onze oudste zoon gaat een keer mee. 

Het doel is zoals vorige jaar in december 
een week een jeugdkamp en seminars te 
leiden en te geven. Zij komen 12 
december weer terug. 
 
Gods zegen,  
Oscar Griffioen 
 
 
 
 

NB. Voor ons werk zijn we afhankelijk 
van 
financiële support! 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.)  
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