
Verslag Kenia (regio Mombasa) 

Het werk in het Bijbelcentrum is bemoedigend, we ontmoeten verschillende mensen en jongeren die komen 
voor onze christelijke literatuur, boeken en traktaten. Alle plaatselijke broeders hier werken samen om het 
Bijbelcentrum goed te laten draaien. 

Er zijn traktaten uitgedeeld in scholen, op markten en andere 
instellingen. Met de minibus was het gemakkelijk om 
verschillende markten te bereiken van zeer verre plaatsen. 
Ondanks de pandemie is God getrouw en stelt Hij ons in staat om 
velen te bereiken. Velen hebben gereageerd door ons te mailen, 
brieven te sturen via het postkantoor, sommigen bellens ons en 
anderen komen zelf in het Bijbelcentrum. 

We bereiken veel leerlingen en studenten in Mombasa en 
Kwale county. Het is een zegen; hoe meer je hen onderwijst, hoe 
meer ze leren van Gods Woord. 

Twee keer per week bezoeken we een lagere school en een 
middelbare school, meestal op vrijdag en donderdag. Op 
zaterdagmiddag bezoeken we vaak marktplaatsen of andere 
instellingen.  

 
Op de lagere school worden de leerlingen in drie categorieën ingedeeld. De bovenbouw - van groep 5 tot en 

met groep 8 - de onderbouw - van groep 1 tot en met groep 4 - en de laatste groep zijn de kleuters van 4 tot 5 jaar. 
Dit jaar hebben we de leerlingen het boekje De grote God en je kleine hartje gegeven. 

 

Het werk in het middelbaar onderwijs verloopt vooralsnog goed; wij beszoeken regelmatig meer dan zes 
scholen. We hopen dat het aantal voor volgend jaar zal stijgen. Vanwege de pandemie mochten we niet in scholen 
voorgaan. We hebben kunnen getuigen in ons 
Bijbelcentrum, lagere, middelbare scholen en 
marktplaatsen en veel mensen hebben de Heer Jezus 
leren kennen en aangenomen als hun Heer en Verlosser.  

 

We hebben de leerlingen voorzien van maskers, 
ontsmettingsmiddelen en christelijke literatuur. 
Bijvoorbeeld, in de middelbare scholen van Shika-adabu 
en Mrima hebben we ze ook voorzien van The Christian 
Explorer en altijd leggen we de leraren uit hoe ze The 
Christian Explorer > kunnen gebruiken voor hun 
Bijbelstudies. De meeste leraren en leerlingen zijn erg 
dankbaar voor het evangelisatiewerk. Hierdoor heeft 
leraar Wamba, die een grote vriend van ons is in het werk 
naar scholen en andere instellingen, ons geïntroduceerd 
en meegenomen naar enkele middelbare scholen in de buurt en ver weg in Kwale county. 

 

In Kenia zijn er "Christian Union" teams van gelovigen, meestal leraren, die van de regering toestemming 
krijgen om het Woord van God op scholen te verkondigen. Wij hadden gesprekken met enkele leiders in Mombasa. 
Zij hadden onze christelijke lectuur ontvangen en vonden dit een goed en een geestelijk hulpmiddel.  

Ze zijn blij dat de Good Seed kalender kan worden gedownload van de Google Play store. Dit zal helpen om 
onze literatuur bij veel studenten in Kenia te krijgen. 

 

Hier zijn wat gebedsverzoeken: 
a) Bijbels voor de leerlingen en studenten 
b) Gods hulp bij het voortzetten van de Bijbelstudies en Bijbelcursussen 
c) Open deuren om veel mensen en studenten te bereiken 
 

Wij danken u voor uw gebeden en steun terwijl wij blijven vertrouwen op God. 
 
De uwe in Christus, 
 
Richard Owino. 



Verslag West-Uganda 
 
Wij zijn de Heer dankbaar die een deur opent waar geen weg lijkt te zijn. Met het uitbreken van de COVID19 

pandemie en alle negatieve gevolgen van dien, heeft de Heer ons steeds de gelegenheid gegeven om Hem te 
dienen. Van de lockdown tot moeilijkheden bij het plannen van reizen vanwege de COVID19 beperkingen, kunnen 
we gelukkig zeggen dat de Heer alles succesvol heeft gemaakt. Elke dag blijven we leren dat met Hem alle dingen 
mogelijk zijn, vandaar dat we ons neerbuigen in aanbidding. 

 
Evangelieverkondiging / bezoeken 
In de afgelopen jaren heeft de Heer ons steeds de gelegenheid gegeven om de nodige bezoeken te brengen aan 

zowel nieuwe groepen als vergaderingen in verschillende plaatsen/dorpen. Dit werd gedaan ondanks lockdowns 
en vele reisbeperkingen. We bleven ook gebruik 
maken van mobiele telefoons en internet 
middelen om met hen in contact te blijven 
wanneer reizen niet mogelijk was.  

 
Omdat het werk groeit en de vraag naar 

bezoeken toeneemt, creëren we meer groepen 
voor Bijbelstudies in zowel de oude als de nieuwe 
dorpen die we bezoeken. Deze bijbelstudies 
helpen ons om meer mensen te ontmoeten en in 
georganiseerde groepen wat het gemakkelijk 
maakt in het onderwijs en de verspreiding van 
literatuur. We hebben ze gevormd in de volgende plaatsen: Bigando, Kyenjonjo, Fortportal, Bunyangabu, Bigando, 
Kasese stad, Burandi-Mahango, Katooke-Bugoye, Kyanduli, Mpondwe, Katunguru, Ntungamo, Rukungiri, Isingiro, 
Katwe, Kisololo, en nog enkele andere plaatsen. 

 
Bijbelstudies 
Met de voorzienigheid van de Heer konden we weer onze gebruikelijke Bijbelstudies voor het einde van het jaar 

houden in vier plaatsen, namelijk Bundibugyo-Burandi, Kasese stad in het Bijbelcentrum, Mpondwe en Isingiro in 
het zuidwesten van Uganda. Omdat de regering begonnen was met het versoepelen van de reisbeperkingen, 
werden al deze bezoeken mogelijk gemaakt. 

a) Bundibugyo-Burondo: Hier in deze plaats organiseren we al meer dan vijftien jaar dergelijke Bijbelstudies 
die vruchtbaar zijn gebleken. Deelnemers kwamen uit de nabijgelegen dorpen in Burondo en sommigen zelfs uit de 

stad Bundibugyo. We hielden bijbelstudies over de basisbeginselen, in het bijzonder over zonde en verlossing, en 
ook over eeuwige zekerheid. Na de Bijbelstudies gingen de zusters Scovia en Jennifer met ons mee om traktaten 
uit te delen in het dorp Burondo en op het voetbalveld waar ook jongens naar toe waren gegaan om plezier te 
hebben en te spelen.  

 
b) Kasese Bijbelcentrum: Het is heel nuttig een Bijbelcentrum in deze stad te hebben , waar men onze 

christelijke literatuur kan ontvangen. Tijdens de Bijbelstudies dit jaar, hadden we alle vaste bezoekers van het 
Bijbelcentrum en alle belangstellenden uitgenodigd. Enkele studenten (die op een COVID19 vakantie waren) 



konden aanwezig zijn. Bijbelcursussen werden nagekeken en herzien, evenals het beantwoorden van moeilijke 
vragen. Traktaten werden uitgedeeld en elke deelnemer kreeg een exemplaar. 

 
c) Isingiro / Kabuyanda: dit is de tweede 

nieuwste plaats voor ons om dit soort 
Bijbelstudies te houden in Zuid West Oeganda na 
Rukungiri. Het werk is hier begonnen door de 
broeders Winterson en Frank die vele 
bijbelstudies en conferenties in Mpondwe hadden 
bijgewoond. Op onze meer dan 50 uitnodigingen 
die we hadden rondgestuurd werd positief 
gereageerd. Zes 'pastors' van Pinkstergemeenten 
waren ook aanwezig op uitnodiging van broeder 
Frank. We hadden onderricht over fundamentele 
waarheden en er werden verschillende vragen 
gesteld door de deelnemers. Er werd literatuur uitgedeeld, met name The Christian Explorer magazine, de Beautiful 
Africa Calendar 2022 en The Good seed kalenders voor 2022. Veel deelnemers hier vroegen ons om hen te blijven 
bezoeken, en sommigen vroegen ons zelfs om hun scholen te bezoeken als deze weer open gaan. We zijn de Heer 
dankbaar voor de nieuwe contacten die hier zijn ontstaan en bidden dat de Heer ons in staat stelt om 
vervolgstappen te zetten. 

 
d) Mpondwe / Bwera: We waren deze keer selectief in het versturen van uitnodigingen. Alleen gelovigen 

werden uitgenodigd, want het onderwerp was de Gemeente. Deelnemers kwamen uit de regios Kasese, Mairukumi, 
Kyanduli en Mpondwe. Interessant was dat deze met hun gezinnen kwamen en dit maakte iedereen blij dat we als 
christelijke gezinnen een goede tijd hadden om samen het Woord van God te bestuderen. De zusters die betrokken 
waren bij de HIV/AIDS sensibilisatie hielden aparte gesprekken met jonge zusters die deze tweedaagse Bijbelstudies 
hadden bijgewoond, omdat dit hen de gelegenheid gaf hen te ontmoeten.  

 
Gebedsverzoeken 
Ø Bidt voor ons dat wij bemoedigd mogen worden om het werk te doen dat de Heer ons heeft toevertrouwd 

en dat wij altijd bereid mogen zijn om met Zijn werk bezig te zijn. 
Ø Bid dat de Heer meer arbeiders op het veld stuurt, want het werk groeit, maar er zijn maar weinig arbeiders. 
Ø Bid voor de voorzienigheid van de Heer dat we in staat zullen zijn om meer groepen te ontmoeten en te 

bezoeken. 
Ø We hebben op ons werkplan een lijst staan van drie basisscholen, vier middelbare scholen, drie 

instellingen/hogescholen en vele andere plaatsen die we willen 
bezoeken, bid alstublieft voor deze geplande bezoeken.  

 
Tenslotte zijn we de Heer dankbaar voor alles, inclusief het goede 
contact met broeders zowel plaatselijk als overzee, die er waren 
om ons elke vorm van hulp te sturen wanneer dat nodig was. 
 
De uwe in onze spoedig komende Heer, 
 
- Thembo Festo      - Muhindo Julius 
 
- Kayumbu Dario     - Mbusa Silas 


