
 

 
 

Nieuwsbrief juni 2022 
 
Geachte vrienden, 
 
Toen Paulus twee jaar gevangen zat in Caesarea 
(Hand. 23-27), moet hij het moeilijk gevonden 
hebben dat hij niet naar Rome kon, vooral omdat 
hij elke dag de Middellandse Zee voor zich zag. 
Maar hij vertrouwde op Gods belofte dat hij op Zijn 
tijd in Rome Zijn getuige zou zijn. Zo moeten wij 
ook vertrouwen op Zijn beloften en wachten op 
Zijn tijd als we te maken krijgen met frustraties die 
we niet in de hand hebben.  

Het paleis van Herodes, Caesarea, waar Paulus zich 
verdedigde 
 
Kinderclub Pasen 
De Heere heeft onze gebeden verhoord en een 
flink aantal kinderen naar de kinderclub gebracht, 
waaronder een aantal nieuwe kinderen. Het thema 

was natuurlijk het kruis 
en de opstanding. De 
kinderen maakten een 
knutselwerkje van het 
lege graf met de tekst: 
‘Hij is hier niet, want Hij 
is opgestaan.’ Ze waren 
bijzonder betrokken op 
het Bijbeluur. Bid voor 
de voorbereidingen 
voor onze zomerclub 

van 25-29 juli, en voor een goede opkomst. Dit 
laatste met name omdat er in die week veel andere 
kampen plaatsvinden.  
 
Nazareth 
Blijf alstublieft bidden dat de Heere ons leidt om de 
juiste persoon als directeur van Emmaus Nazareth 
te vinden.  
De conferentie voor veldleiders in het Midden-
Oosten is gepland voor eind oktober in Amman. Bid 
dat alle leiders aanwezig kunnen zijn. We willen de 
verantwoordelijkheden en communicatie 
herstructureren, met meer autonomie maar met 
een goede coördinatie tussen de verschillende 
veldleiders. 
 
Vernieuwde Life-is-more website 
Onze Lifeismore.net website, waar de online 
Emmaus cursussen zijn te vinden, was toe aan een 
nieuwe opzet en zal in de loop van de tijd nog 
verder ontwikkeld worden. De website geeft links 
naar de online studiecursussen op de app, de 
dagelijkse meditaties en artikelen op Facebook, en 
video’s van de Bijbelstudies op ons YouTube kanaal. 
Bidt dat onze online studenten en bezoekers 
gemakkelijk hun weg vinden op de vernieuwde site. 



 

We krijgen goede feedback op de cursussen en 
meditaties, wat bemoedigend is.  
 
Spaanse Bijbels 
We hebben 5.000 exemplaren van de Spaanse 
Bijbels met fouten gratis uitgedeeld. Aangezien er 
nu weer toeristen naar Israël komen, moeten we 
dringend een nieuwe bestelling doen. We gaan ze 
laten drukken door het Bijbelgenootschap. Bidt dat 
we ze voor een goede prijs kunnen krijgen en dat 
de Heere voorziet voor dit project.  
 
 
Gebouw 
De verstrekking van de vergunning is ophanden nu 
we de gemeente hebben voorzien van al de 
benodigde papieren. We zijn nu bezig met het 
selecteren van een goede aannemer voor het 
zware werk – parkeergarage, trappenhuis en 
liftschacht. Bid alstublieft voor wijsheid dat we de 
juiste aannemer kiezen.  
 
Nieuws uit het andere landen in het Midden-
Oosten 

Broeder Karim 
uit Libanon heeft 
ons 
bemoedigend 
nieuws gestuurd. 
Ondanks de 
ontberingen 
vanwege de 
economie die is 
ingestort, 
ervaren de 
kerken zegen als 
ze zien hoe de 

kerk groeit. Karim gelooft dat het gebruik van de 
cursussen in lokale bijbelstudiegroepen de meest 
effectieve manier is. En de Heere werkt door deze 
methode. Karim bezocht een broeder in Khartoum 
in Sudan en gaf trainingen over hoe de diverse 
cursussen te gebruiken in bijbelstudiegroepen. De 
broeder was enthousiast en wil een Emmaus-
kantoor oprichten. We hebben hem in contact 
gebracht met onze veldleider in Egypte om hem 
van boeken te voorzien. Hij is van plan hem in 
Egypte te bezoeken en zoveel mogelijk boeken mee 
terug te nemen!  
Het Emmaus-werk in Irak onder de Koerdische 
bevolking bloeit.  
In Syrië is het lastig om de boeken uit Libanon 
binnen te krijgen. Dit als gevolg van bureaucratie, 
die verder verergert door de politieke situatie 
tussen de twee landen.  

Een persoonlijk verzoek: Ros en ik gaan in 
september/oktober verhuizen naar een naburige 
stad. Na 35 jaar in ons huidige huis te hebben 
gewoond, gaan we kleiner wonen en hebben we 
dus veel werk te doen. Bid alstublieft voor kracht 
bij het inpakken, voor een snelle verkoop van ons 
huis zodat we de betaling van het nieuwe 
appartement kunnen afronden, en dat we 
gesetteld zullen zijn voordat de conferentie in 
Jordanië plaatsvindt.  
 
Gebedspunten: 
- Dat veel nieuwe studenten zich inschrijven voor 

de cursussen via de nieuwe website.  
- Dat we een nieuwe voorraad Spaanse Bijbels 

ontvangen tegen een goede prijs. 
- Voor de bouwvergunning en een goede 

aannemer voor de bouwwerkzaamheden. 
- Voor de kinderclub in juli. 
- Dat de Emmaus boeken naar Sudan en Syrië 

kunnen worden verzonden en daar in goede 
orde aankomen. 

- Voor de regionale veldleidersconferentie in 
Jordanië. 

- Voor de verkoop van ons huis en de verhuizing 
in oktober. 

 
Laten we leren van wat Paulus schreef aan de 
Filippenzen vanuit de gevangenis in Rome: ‘Maar 
onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den 
Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus 
Christus.’ 
 
Met hartelijke groet, 
 
George en Ros Khalil 
 

 


