
 

 

 

 

 

 

MMM 2018    We zijn de gemeenten en gemeenteleden weer 

dankbaar voor de extra aandacht en financiële steun voor de 

zendelingen tijdens dit voorjaar. Er is nog geen eindbedrag bekend 

van MMM2018. Uit Lier (sponsorloop), Staden (koekenpakketten), 

Hoboken en Mortsel kwamen al bedragen binnen. Hartelijk dank! 

 

André De Winne is inmiddels 

10 maanden voorganger van 

een gemeente in Munster in 

Frankrijk. Er worden nu 

huisgroepen opgestart in deze 

gemeente. Samen met Cathy 

ziet hij uit naar opwekking in de 

Munstervallei en in heel 

Frankrijk. 

 

Shari Weyts woont niet meer in het dorp van haar ouders; het gezin 

is verhuisd naar de stad Cluj. In hun pas opgestarte huisgroep zijn er 

al een paar nieuwe jonge mensen bijgekomen. Cornel is bezig met 

projecten van christelijke muziek. Weldra wordt een tweede kindje 

verwacht. 

 

Dirk en Nicole Weyts in Romoşel ontvingen heel wat fondsen om de 

extreem arme bevolking te helpen met verwarming, voedsel, 

schoolabonnementen, enz.. Adela, een Roemeense dame helpt nu met kinderwerk en 

huiswerkbegeleiding. Dirk geeft bijbelstudies aan enthousiaste toehoorders in twee kerken.  

Fondsen voor de afwerking van hun eigen woning zijn zeer welkom. 

 

Ook het werk van Glenn en Esther Vantieghem is niet in deze nieuwsflits samen te vatten, toch dit: Ze 

ontvingen onlangs veel lokale steun voor het werk.  16 

mensen uit een kerk organiseerden een speciale dag voor de 

kinderen met een maaltijd, cadeautjes en nagenoeg 800€ 

aan giften in de vorm van voeding! Enkele dagen later kwam 

een dame langs met een pakket vol kledij. Een landbouwer 

bracht 20kg aardappelen en een Congolees uit Frankrijk 

stuurde een grote doos kledij op. Ze mochten ook een zonne-

installatie in dienst nemen, die door de lokale Amerikaanse 

Ambassade betaald werd. Ze kregen tal van lovende 

woorden van al deze bezoekers. 
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Hans en Melissa Cools verblijven nog een tijdje in Mareeba 

(Australië). Hans leidt toekomstige vliegtuigpiloten op. Het is 

de bedoeling dat ze in het najaar naar Arnhemland (in het 

noorden van het land) zullen reizen om daar onder de koepel 

van MAF de plaatselijke kerken en bevolking te ondersteunen. 

 

 

 

 

Anders dan de foto doet vermoeden  doet verpleegster 

Hilde Vlaminckx in Madagascar veel boekhoudkundig en 

administratief werk in het Hopitaly Vaovao Mahafaly.  

Af en toe bezoekt ze haar geliefd dorpje, ruim 13 km van 

Mandritsara; een “wandeling” daar naartoe duurt op en neer 

zo’n 7 uur. 

 

Esther Finch in Araruama (Brazilië) is actief met taallessen, 

een bijbelclub en een celgroep voor meisjes. Joelson en 

Esther reiken ook uit naar hun buren die veel armoede 

kennen; dikwijls is er een alcohol- of drugsverslaving. 

 

Mats De Maertelaere beëindigde deze maand met succes de 

bijbelschool van YWAM in Curitiba (Brazilië). Mats en Isabel 

zullen binnenkort melden wat de volgende stap in hun leven 

zal zijn. 

 

De bediening van Miche Dequidt en Paulo groeit. Door al 

hun contacten in Brazilië en een nieuwe 

gemeentevorming moet er veel gereisd worden. In mei 

reisde Paulo naar Chili om te onderwijzen en de 

voorgangers geestelijk op te bouwen. De aandacht en tijd 

van Miche gaan natuurlijk ook uit naar hun dochters en 

hun 2 kleinkinderen. 

 

 

 

Hoeveel mensen in Bolivia en Haïti zijn er de jongste jaren niet 

gezegend door het medische en pastorale werk van Dr. Rik Celie en 

de Doctors on Mission!  

Ver afgelegen dorpen 

worden bereikt via moeilijk 

berijdbare zandwegen maar 

een grondige en dure reparatie van hun hospitaal-vrachtwagen 

dringt zich op. 

De administratieve problemen die het extreem socialistische 

regime in Bolivia hen oplegt zijn niet te onderschatten. 



Ruth Hennebert en Robert (Nuneaton, Engeland) zijn nu fiere grootouders. Hun oudste dochter, 

Elisabeth heeft een dochtertje, Raven Jane. Ruth neemt de naschoolse club over van een collega. Verder 

blijven ze actief in Messy Church(es), Scouts, Girls Brigade en de moeder-en-baby-groep. 

 

Rudi Van Steen en Asha zijn bemoedigd door de 

snelle vorderingen (dank zij een uitzonderlijk droge 

periode) bij de werken op het terrein (zie foto). Hier 

wordt later een bijbelschooltje gebouwd. De 

outreaches van 2 teams gaan inmiddels met succes 

door; er werd vrijmoedig geëvangeliseerd in 

scholen, in huizen en in een kerk. 

 

Sandra Vermote en Souley in Senegal zijn dankbaar 

dat de Almachtige over hen waakt nu de situatie in 

het land zo explosief is geworden. Ook in hun buurt 

worden volwassenen en kinderen ontvoerd en 

vermoord! Ze gaan verder met de opvang van de 

straatkinderen en er werden, met behulp van de 

schoendoosactie, talrijke kinderen met het evangelie bereikt. Sandra’s gezondheid is flink verbeterd 

zodat ze ook haar verpleegkundig werk kan verder zetten.  

 

Tangui en Anita Loosen in Vidigueira, Portugal, doen ijverig verder met hun bijbelgroep en de 

maandelijkse voedselpakketten. Ze hebben heel wat contacten en ze schreven onlangs: “Arme mensen 

doen soms rare dingen en komen daardoor in situaties terecht die onze mogelijkheden overstijgen en 

waarin enkel God nog voor een oplossing kan zorgen”. 

 

Tijs en Jessica Priem in Roemenië hebben een derde 

kindje, Rosalie. Ze zoeken evenwicht tussen de aandacht 

voor hun gezin en de projecten die ze ondernemen. Heel 

bemoedigend is dat ze hun verlangen om een groot 

gebouw aan te kopen (voor clubs, bijbelstudies, enz.) 

kunnen realiseren. Christenen uit Engeland hebben een 

collecte gehouden en het exacte (!) bedrag dat Tijs en 

Jessica nodig hadden bij elkaar gebracht, 45.200 euro.  

 

 

Er studeerden onlangs 21 leerlingen af aan de 

“ICM School on wheels” van Timon en Emily Wille. 

De liefde van Timon, Emily en hun medewerkers 

voor de kinderen in Florida en in het land waar 

hun hart zo naar uitgaat, wordt blijvend omgezet 

in actie. 

 



Er zijn enkele families die werken in “gesloten” landen. Als zendingscommissie zijn we erg discreet met 

informatie over hen; in deze mail willen we liever geen info over hen geven. Gebedspunten zijn wel aan 

te vragen via zending.gebed@vvp.be.  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto hieronder zie je de zendingshoek in het kerkgebouw van de gemeente te Staden. 

Dit mag symbool staan voor de liefde die op vele plaatsen in Vlaanderen getoond wordt voor de 

Vlamingen die hun land en familie hebben verlaten om hun medemensen te dienen met het evangelie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


