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“ veronachtzamen, waarover  zo’n grote behoudenisHoe zullen wij ontkomen als wij 
gesproken is door de Heer en die aan ons bevestigd is door hen die het  aanvankelijk

gehoord hebben” (Hb. 2:13)“ 
 

“ voor  want het is Gods kracht tot behoudenisWant ik schaam mij niet voor het evangelie; 
. 1:16)ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Rm  

 
De laatste keer dat we deze locaties persoonlijk hebben kunnen bezoeken was in 2020, vóór de 

COVID-sluitingen.  Op dat moment werden plannen gemaakt om te beginnen met de bouw van een 

conferentiecentrum in Busia, Oeganda.  De foto's hieronder zijn van 2020 en laten zien onder welke 

omstandigheden de conferentie plaatsvond, 

evenals het uitmeten van het perceel voor de 

nieuwe vergaderzaal / conferentiecentrum.                  

 

We mogen de Heer echt danken dat als Hij 

werkt, Hij niet gehinderd wordt door zaken als 

COVID.  Gedurende de afgelopen twee jaar, 

ging te midden van de uitdagingen van de 

lockdowns, het werk door, en we kunnen 

dankbaar melden dat het nieuwe gebouw er 

nu staat, en u kunt op de foto hieronder de 

positieve resultaten zien.  Dit project is nog lang niet klaar, maar het heeft al zo'n positieve impact 

gehad dat we de Heer alleen maar kunnen danken voor 

Zijn wonderbaarlijke wegen. 

We hadden het voorrecht om van 1 tot 3 april zo'n 

350 gelovigen uit Oost-Oeganda te ontmoeten en we 

behandelden het onderwerp van de Grote Verlossing, 

waarbij we de nadruk legden op de waarheden van 

vergeving, rechtvaardiging, verlossing, verzoening, 

redding en nieuwe geboorte.  Het boek van F.B. Hole, 

The Great Salvation, werd in het Engels gedrukt en 



verstrekt aan allen die een exemplaar 

wilden kopen.  De broeders in Oeganda 

vertaalden dit boek ook in het Luganda (de 

hoofdtaal die de meeste Oegandezen 

spreken) en ook dit werd verstrekt tegen 

een zeer gereduceerde prijs.  Wij danken de 

Heer voor de oprechte belangstelling van de 

kant van de aanwezigen. Veel nadruk werd 

gelegd op de gezegende waarheid van het 

gerechtvaardigd worden door geloof los van 

werken, welke waarheid de duivel overal 

heeft geprobeerd te vernietigen, ook op het continent van Afrika op een zeer reële manier.  Hij die 

in ons is, is echter groter dan hij die in de wereld is, en we zijn dankbaar dat de boodschap die voor 

het eerst door de Heer zelf werd gesproken, ingang vindt in de harten van velen.  

 

Na de conferentie kwamen verschillende verantwoordelijke broeders twee dagen bijeen om het 

werk in Oost-Oeganda verder te bespreken.  Kaarten van Oeganda werden gemarkeerd met alle 

plaatsen waar broeder en zusters samenkomen tot de naam van de Heer Jezus en zijn dood 

verkondigen in de broodbreking, evenals de plaatsen waar er positieve contacten zijn en groepen 

die samenkomen, zoekend naar de waarheid die alleen in het Woord van God te vinden is. De zwarte 

stippen op de kaarten hieronder zijn deze groepen, terwijl de stippen met een rode cirkel degenen 

zijn die al begonnen zijn met de broodbreking. Deze kaarten geven u een idee van de vergaderingen 

en contactgroepen in Oost-, Midden- en West-Oeganda, maar is niet allesomvattend.  
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Bidt alstublieft voor de plaatselijke broeders die hun tijd besteden aan het bezoeken van deze 

groepen om hen te onderwijzen in de waarheid van het Woord van God. 

 

We hebben ook tijd besteed voor persoonlijke 

gesprekken met broeder Musubaho Taha (r) uit 

N.E. Congo, broeder Thembo Festo (m) uit West-

Oeganda, en broeder Mukama Gérard (l) uit 

Rwanda, om hun persoonlijke oefeningen te 

horen over het werk in hun gebieden, en wat 

enkele van de grootste noden zijn.  Het is zo 

bemoedigend om te horen hoe een werk dat 

vele jaren geleden begonnen is door onze 

overleden broeder en zuster Ernie en Marylin Barnes, nog steeds vrucht voortbrengt!  "Van de Heer 

is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen” Mk 12:11.  

Broeder Festo herinnert zich de "evangelietent"  broeder Ernie als kleine jongen, en broeder Taha 

herinnert zich evenzeer het vele werk van broeder Ernie en zuster Marylin.  Broeder Gerard komt 

uit de sterke charismatische beweging die zoveel Afrikanen in haar greep heeft. Na een lange 

geestelijke reis, van zoeken en zoeken, verhoorde de Heer zijn gebed met Johannes 8:36 " Als dan 

de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn".   

 

Wat de noden betreft, is er een gemeenschappelijke kreet ..... we hebben hulp nodig.  Ja, allen 

begrijpen dat dit het werk van de Heer is, en dat wij slechts Zijn dienaren zijn, en dat Hij Zijn doel 

zal bereiken.  Maar het werk is groot, en de noden zijn talrijk. 

Er is een bijzondere behoefte aan jeugdkampen met behulp van Engelssprekende jongeren die 

een oprecht verlangen voor de Heer hebben om plaatselijke broeders met dit werk te helpen.  Als 

je begint te begrijpen dat in de typisch Afrikaanse cultuur de familie-eenheid niet functioneert op 

de door God geordende manier. De kinderen worden feitelijk onderwezen door het door de 

regering geleid schoolsysteem met zijn eigen sociale agenda die ver afstaat van alles wat bijbels is, 

en niet datgene wat de Schrift beschrijft als christelijk gedrag in deze wereld.  Eén manier om hier 

iets aan te doen, is het houden van jeugdkampen. 

Als jij dit leest en een dergelijk verlangen hebt om op dit gebied te helpen, neem dan contact op 

met John Redekop via jnjjjjjr@gmail.com . 



Van 8 tot 10 april 

hadden we weer een 

bijbelconferentie in de 

stad Mukono, Middden- 

Oeganda met ongeveer 

300 deelnemers, ook 

deze keer uit meerdere 

vergaderingen en  

contactgroepen. 

We hadden hetzelfde onderwerp van de Grote Verlossing voor ons, vanwege de grote geestelijke 

behoefte aan onderwijs hierover.  Maar hoewel het onderwerp hetzelfde was en deze waarheden 

duidelijk naar voren werden gebracht, weet de Heer wat Zijn schapen nodig hebben. Hij leidde ons 

om op een andere wijze dezelfde waarheden voor te stellen, maar tegelijkertijd ook in te gaan op 

specifieke geestelijke behoeften.  

We zijn dankbaar voor de 

regelmatige bijdragen van 

plaatselijke broeders 

tijdens beide conferenties. 

Zij weten wat de talrijke 

geestelijke uitdagingen zijn 

voor onze broeders en 

zusters in de dorpen.  

 

We zijn erg dankbaar voor het broederlijk overleg tijdens de besprekingen van de leden van 

"Promotion of Christian Literature and Aid Services" (PCLAS) in Entebbe, Uganda.  

We bespraken samen de vele geestelijke en praktische aspecten van het zich snel uitbreidende 

werk in Oost-, Centraal- en West-Oeganda. 

 

Dringend gebedsonderwerp Noordoost Congo 

De broeders en zusters in alle vergaderingen in dit gebied zijn in diepe nood vanwege de 

voortdurende moordpartijen door ADF- rebellen (gelieerd aan o.a. ISIS).  Het is beslist niet veilig 

voor hen. Sommigen beginnen hun toevlucht te zoeken in het Mputu Bijbel Conferentie Centrum 

(BBC).  



Foto’s: Vluchtende broeders en zusters die hun 
toevlucht zoeken in ht BCC met de weinige persoonlijke 
bezittingen die ze konden meenemen. 

Wilt u bidden voor de plaatselijke broeders in 

Mputu die nu druk bezig zijn met het opvangen 

van vluchtelingen uit de dorpen in het BCC, voor 

onderdak in de slaapzalen en voedsel.  En voor de 

broeders Musubaho Taha en Kimimbi Danieli uit 

Butembo die een gevaarlijke reis moeten maken 

om fondsen voor 

voedsel naar het 

BCC te brengen. Wilt u ook bidden om meer fondsen voor het 

groeiende aantal behoeftige mensen in het BCC, en dat dit geweld 

stopt en dat de gelovigen hun leven in vrede kunnen leiden. 
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