
 

 
 

Nieuwsbrief september 2022 
 
Geachte vrienden, 
 
Ook het Heilige Land heeft te maken met de 
gevolgen van de recente gebeurtenissen in de 
wereld. Zowel Covid als de oorlog in Oekraïne 
hebben wereldwijd bijgedragen aan de hoge 
inflatie en economische problemen in elke sector 
van de samenleving. Voor de Heere zijn er echter 
geen verrassingen. Hij heeft alles volledig in de 
hand. Hij is bekwaam om in moeilijke tijden meer 
mogelijkheden te geven om het Evangelie te 
verspreiden, nu we te meer de noodzaak voelen 
voor vrede in het hart voor de mensen om ons 
heen. We leren geduldig te wachten tot de Heere 
op Zijn tijd zal werken.  
 
Conferentie in Jordanië  
Alle voorbereidingen zijn getroffen voor de 
conferentie in Jordanië van D.V. 26 t/m 29 oktober 
2022, met onze Arabische veldleiders uit het 
Midden-Oosten. Het zal een bijeenkomst zijn met 
ongeveer 16 personen, afkomstig uit Jordanië, 
Libanon, Egypte en het Heilige Land. Ook zullen 
onze internationale Emmaüs-coördinator uit de VS 
en een collega uit Duitsland aanwezig zijn. De 
Duitse collega was betrokken is bij de ontwikkeling 
van de Emmaüs Bijbelstudie App. We zijn van plan 
om de toekomststrategie van de verschillende 
velden te bespreken, om het werk voor het kantoor 
in Nazareth te verlichten.  
 
Bid voor ons tijdens deze dagen, dat de Heere ons 
leidt in onze gedachten en in de beslissingen die 
genomen moeten worden. Blijft u alstublieft 
bidden voor onze zoektocht naar de juiste persoon 
die de leiding van het kantoor in Nazareth kan 
overnemen.  
 
Zomer kinderclub  
Hartelijk dank voor uw gebed voor de kinderclub in 
de zomer. We hielden deze van 25 t/m 29 juli en 
hadden ongeveer 50 kinderen – het hoogste aantal 
in de afgelopen jaren! De kinderen waren 

betrokken tijdens het Bijbeluur. Ze leerden over de 
ontmoetingen van de Heere Jezus met de 
Samaritaanse vrouw, Nicodemus en de Romeinse 
hoofdman en over de storm op het meer. We 
hadden veel ontspannende activiteiten, inclusief 
waterspelletjes, die de kinderen erg leuk vonden. 
Een van de activiteiten op de vierde dag was een 
quiz met vragen over de Bijbellessen, om hen te 
helpen Bijbelverhalen te onthouden en teksten uit 
het hoofd te leren!  

 
Audio-/video-opnamen en uitgeven van boeken 
Dit jaar zullen we de opnames van de dagelijkse 
meditaties ‘Dag voor dag’ voltooien. Deze plaatsen 
we op sociale media en hiermee bereiken we meer 
dan 200.000 mensen. We krijgen nog steeds 
dagelijks positieve 
feedback. We 
hebben ook een 
ander dagboek in 
het Arabisch 
vertaald, “Christus 
alles en in allen” van 
J.B. Nicholson. We 
zijn nu bezig met de 
bewerking en 
vormgeving hiervan. 
In 2023 willen we 



 

hier ook opnames van maken en deze op sociale 
media plaatsen. Daarnaast hopen we het eventueel 
ook te publiceren in boekvorm.  
We wachten nog op de verzending van laatste 
cursussen en boeken vanuit Engeland, maar we 
hebben een probleem met opslagruimte in Egypte 
en Jordanië. Bid voor een toename van de 
verspreiding van boeken en cursussen. Dat zou de 
beste oplossing zijn van dit probleem!  
Het Bijbelgenootschap heeft toegestemd om de 
Spaanse Bijbels te drukken. We hebben momenteel 
ongeveer 60% van de fondsen binnen, van 
gelovigen in Oostenrijk. Wanneer de Heere in de 
rest voorziet zullen we doorgaan met de bestelling. 
 
In Libanon is de voorraad van de cursus ‘Leer mij’ 
voor kinderen bijna op. We zullen de bestanden 
naar hen opsturen zodat ze die lokaal kunnen 
drukken. We zijn dankbaar dat dit nu allemaal 
mogelijk is in dit digitale tijdperk. 
 
Nieuws van de andere werkvelden in het Midden-
Oosten 
Broeder Karim uit Libanon heeft ons bemoedigend 
nieuws gestuurd. Hij heeft een nieuwe medewerker 
(Sharbel) gevonden die hem met de cursussen 
helpt. Hij houdt de voorraad en de verspreiding van 
de cursussen bij. Ze verstrekken ook cursussen aan 
mensen in Syrië en Irak. 
Karim heeft ons ook verteld dat de broeder in 
Khartoum in Sudan, onze veldleider in Egypte heeft 
bezocht. Hij heeft een grote voorraad cursussen 
meegekregen om Bijbelstudiegroepen op te starten 
in Sudan. 
Bid voor hem nu hij de groepen gaat leiden en 
anderen traint om hetzelfde te doen. 

Dank de Heere dat de samenkomsten in Jordanië 
zijn hervat nu de Covid-lockdowns zijn opgeheven. 
Een aantal van de nieuwe gelovigen uit de 
vluchtelingen zijn vertrokken naar Westerse landen 
nadat hun aanvraag voor emigratie was 
goedgekeurd.  
Bid voor hen, dat ze kunnen wennen aan de nieuwe 
cultuur, dat ze vrienden krijgen en in hun nieuwe 
thuisland krachtige getuigen zijn voor de Heere. 
De bijeenkomsten in Amman zijn echter nog steeds 
overvol, en er komen nog steeds mensen tot 
bekering.  
We kijken er naar uit om deze bijeenkomsten weer 
te bezoeken als we D.V. in oktober in Jordanië zijn. 
 
Verhuizing 
Zoals we in onze laatste brief vermeldden, zullen 
Ros en ik aan het eind van het jaar naar een 
naburige stad verhuizen. Bid alstublieft voor kracht 
voor ons tijdens het inpakken, voor een spoedige 
verkoop van ons huis zodat we de betaling van het 
nieuwe appartement kunnen voltooien.  
 
Onderwerpen van gebed: 
• De audio/video-opnames van de dagelijkse 

meditaties. 
• Fondsen voor de Spaanse Bijbels. 
• De nieuwe groepen die de cursussen 

bestuderen in Sudan, Libanon, Jordanië en 
Egypte. 

• De bouwvergunning voor het nieuwe pand. 
• De hulp van de Heere in het zoeken en vinden 

van een nieuwe directeur voor het kantoor van 
Nazareth. 

• De veldleidersconferentie in Jordanië en de 
beslissingen die moeten worden genomen. 

• De verkoop van ons huis en de verhuizing. 
 
‘Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige 
erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid.’ Psalm 
119:111 
 
Gods genade toegewenst, 
George & Ros Khalil 
 

 


