Morgenvroeg vertrek ik (Harmen) voor 10 dagen samen met Kristine (een ander teamlid) naar Kenia
om een Keniaans team te debriefen dat zich inzet voor verzoening tussen verschillende
bevolkingsgroepen in de regio. Le Rucher is al jaren verbonden met dit project. We ondersteunen
deze bediening door coaching, training en fund raising met hen.

De rode stip is waar de stad Nakuru ligt. Daar zal de debriefing gehouden worden

Zoals jullie via het nieuws misschien wel meegekregen hebben, is er al jaren spanning tussen
verschillende stammen in Kenia. Dit kwam naar de oppervlakte in de verkiezingen van 2007 en de
uitbraken van geweld daarna. Ook in de recente verkiezingen vreesden mensen dat dit weer zou
gebeuren. Dit team doet dit verzoeningswerk via diverse activiteiten. Ze organiseren “Healing the
Wounds of Ethnic Conflict” (HWEC) workshops.
Ook door dorpen, scholen en kerken te bezoeken en met muziek en andere kunstvormen de
mensen hierover in gesprek te laten komen. Ook zijn ze actief via radio- en televisie-uitzendingen

om de boodschap van genezing, vergeving, verzoening en vrede te brengen.
Klik op de link als je een indruk wilt krijgen van een lied dat ze afgelopen zomer hebben opgenomen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ox505-Q3o88&feature=youtu.be

Het kernteam wat we gaan debriefen is nu ook bezig om andere mensen te trainen om deze
bediening op een veel grotere schaal uit te voeren. (Als ik terug ben, hoop ik hier meer over te
vertellen.)

Bidden jullie mee voor:
Een goede week waarin God dit team zal zegenen om ook dit komende jaar zelf tot zegen te zijn voor alle
bevolkingsgroepen in die hele regio? Dat God door dit team zal werken en zij als water zullen zijn voor die
dorstige regio, verlangend naar Zijn vrede. (Jes. 44:3)
Marianne en de kinderen die thuis blijven.

Hartelijke groeten en Zijn shalom toegewenst,
Harmen, Marianne
Esther, Sanne, Aron en Ruth
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