
VERSLAG OVER EVANGELISATIE EN AIDSONDERWIJS IN DE REGIO VAN KASESE (West Uganda) 
 
Wij zijn de Heer zo dankbaar dat Hij ons in de afgelopen tijd de gelegenheid heeft gegeven om 
samenkomsten houden in de plaatsen Bundibugyo, Kasese,  Rukungiri en Mpondwe (West-Uganda). 
 
We gebruikten die gelegenheid om te evangeliseren en voorlichting te geven over aids; we waren in 
staat deze voorlichting te geven aan de 
vrouwen en meisjes die de 
Bijbelconferenties in de plaatsen 
Bundibugyo, Kasese en Mpondwe 
bijwoonden.  In het dorp Rukungiri was 
het deze keer niet mogelijk vanwege 
bijzondere omstandigheden.  
 
Na de Bijbelstudies, die door broeders 
werden gegeven, hadden de meisjes de 
gelegenheid om in een bijzondere 
samenkomst voor hen, aan ons, de drie 
onderstaande zusters, praktische vragen 
te stellen met betrekking tot het 
onderwerp “zonde". Dit was het een van de onderwerpen van de Bijbelstudies in Bundibugyo, 
Mpondwe en Kasese. Deze waren al goed uitgelegd door de broeders. Wij hebben alleen verduidelijkt 
wat deze meisjes niet begrepen hadden met betrekking tot de bijzondere omstandigheden waarin 
deze zij leven in de maatschappij (dorp, stad, school) in West-Uganda. 
 
We hadden ook afspraken gemaakt om te evangeliseren en aidsvoorlichting te geven aan enkele 
instellingen die onderwijs verzorgen na het afronden van de middelbare school in Kasese, zoals 
Rwenzori College of Commerce, Liberty Collage en andere.  Zo gauw de gelegenheid zich voordoet, 
gaan we deze instellingen bezoeken. 

Tijdens evangelisatie en 
Bijbelstudie voor de 
gesponsorde kinderen 
hadden we ook een 
gelegenheid om met de 
meisjes van twaalf jaar en 
ouder te praten over AIDS 
en moreel gedrag in de 
maatschappij. 
 
In beide groepen 
bestudeerden we Gal. 

5:19-23 om aan deze vrouwen en meisjes voorbeelden van praktische invulling te geven van de 
vrucht van de Geest en de werken van het vlees. We relateerden zowel de “vrucht” als de “werken” 
aan de besmetting met AIDS. 
 
Begin dit jaar hadden we ook de gelegenheid om met zes getrouwde vrouwen in het dorp Kabuyiri 
dorp het onderwijs uit het Woord van God heel praktisch te delen, zowel bijvoorbeeld in het 
Bijbelgedeelte Titus 2:1-5. 
 



We gaven ook een kort overzicht van 
1 Samuel 1 om de nadruk te leggen 
op gebed in tijden van 
moeilijkheden door het bijzonder 
voorbeeld van Anna, dat ons allen zo 
aanspreekt. 
 
Als God het wil, hopen we nog voor 
het einde van deze maand enkele 
scholen te bezoeken.  We hebben al 
afspraken met hen gemaakt en we 
wachten op hun reactie. 
 
-  Ayebale Scovia,  
-  Sabirwa Jennife 
-  Biira Agnes 
 
Bidt voor:  
1) bekering tot God en geloof in de Heer Jezus 
2) een heilige levenswandel in gehoorzaamheid en uit liefde tot de Heer Jezus 
3) geestelijke kracht voor jonge zusters die met Daniel “zich voornemen zichzelf niet te 

verontreinigen” in de maatschappij (dorp, stads, school) waarin ze dagelijks met moreel kwaad 
worden omringd. 

 

 

  

  


