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Nieuwsbrief maart 2012

Geachte vrienden,

We leven momenteel in de dagen voorafgaand aan Pasen, waarin we het lijden 
en sterven van Christus herdenken. Laat ons bidden dat wij aan onszelf mogen 
sterven en Zijn opstandingskracht in ons leven mogen ervaren (Fil. 3:10).

Nieuws van de Bijbelschool
Onze jeugdwerker Shaul wil graag zijn Engels verbeteren, omdat hij dat nodig heeft voor 
het werk bij de Bijbelschool. We zouden hem graag in Engeland een cursus Engels willen 
laten volgen, maar zijn paspoort is verlopen hij kan Israël niet uit voordat dat is verlengd. 
Vorige keer duurde het twee jaar voordat zijn paspoort weer verlengd was! Hij heeft reeds  
in april 2011 verlenging aangevraagd. Bid dat hij weer snel een geldig paspoort mag krijgen. 
Momenteel is de Amerikaanse vrijwilligster Micah gedurende drie maanden 
bij ons. Ze heeft een diploma om Engelse les te geven en daar maken we nu 
graag gebruik van, om Shaul bij te scholen in de Engelse taal. Hij vindt het 
enorm fijn en maakt goede vorderingen. De Heere zij gedankt voor deze kans. 
We zijn heel blij dat Micah ons kan helpen met secretarieel werk, kinderwerk en veel 
andere kleine klusjes die gedaan moeten worden. Ze is ook begonnen om de jeugd op 
zaterdagavond Engelse les te geven. Hoewel ons primaire doel is om de jongeren over 
de Heere te vertellen, toch is het ook belangrijk om de lokale bevolking te helpen in hun 
behoefte aan onderwijs. Dat is tevens ook een manier om met hen in contact te komen.
In de zomer willen we graag een Engels kinderkamp organiseren. Bid dat de Heere 
ons een aantal vrijwilligers met Engels als moedertaal geeft, om ons hierbij te helpen. 

Nieuws over de website
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we iets over twee van onze studenten, Rita 
uit Egypte en Mustafa uit Irak. We hebben goed nieuws over hen! Rita’s familie 
wilde niet dat ze met een christelijke man zou trouwen. Maar we hebben haar met 
dit probleem kunnen helpen en ze is nu verloofd! Mustafa heeft contact gelegd met 
onze vrienden in Jordanië toen hij daar was. Ze hebben hem verder nader onderwezen 
in het christelijk geloof. Hij mag nu Christus als zijn Heere erkennen, wetend welke 
hoge prijs hem dat zal kosten. Hij is in Jordanië gedoopt. Bid voor zijn veiligheid 



als hij terugkeert naar Irak en dat hij vrienden mag vinden om elkaar te kunnen 
versterken en samen de Heere zoeken. Bid voor de gelovigen in Syrië in deze 
moeilijke tijden. Onlangs hoorden we van een christelijke familie in Homs. Bid voor 
hun veiligheid en voor kracht om toch te getuigen in deze verschrikkelijke situatie.

Het land voor het jeugdcentrum
In januari was er wat vooruitgang in de zaak omtrent het land! Nadat de 
rechtzaak die we hadden aangespannen verschillende keren was uitgesteld, 
is deze uiteindelijk doorgegaan op 25 januari j.l.. We hebben nu de garantie 
dat het land niet aan iemand anders verkocht kan worden. We wachten op een 
volgende zitting waarin de schadeloosstelling voor de verloren tijd en de gederfde 
fondsen  zal worden vastgesteld. Bid voor een verdere doorbraak in deze zaak. 

Kinderbijbel
In december hebben we hard gewerkt aan de herziening van de kinderbijbel van Van Dam, 
om de vertaling te verbeteren. Ook hebben we de kwaliteit van de plaatjes verbeterd. 
Immers, Gods Woord verdient de beste kwaliteit! Onze voorraad kinderbijbels is inmiddels 
uitverkocht. We hebben contact met een gemeente in Jordanië en zij zouden heel graag de 
drukproef ontvangen om de kinderbijbel daar ter plaatse laten drukken. Bid dat we dit snel 
kunnen afronden en dat de kinderbijbel zowel hier als in Jordanië gedrukt kan gaan worden.

Kinderclubdag
We hebben al vaak over de kinderclubdagen geschreven, maar we doen het graag nog een 
keer omdat het zulk mooi werk is om te doen. In december hebben we een tweedaagse 
kinderclub gehouden, die goed verliep. Er waren ongeveer 80 kinderen. De Bijbelse 
vertelling ging over de Kerstgeschiedenis. We vertelden eerst hoe de zonde in de wereld 
is gekomen door Adam en Eva en daarna ook dat de Heere heeft voorzien in verlossing 
door Zijn Zoon in de wereld te zenden. Het was mooi weer zodat de kinderen buiten 
konden spelen. In februari hadden we een volgende kinderclubdag. Het onderwerp van 
deze dag was de gelijkenis van het zaad, met als toepassing dat de Heere wil dat ons 
hart goede en vruchtbare aarde zal zijn. Het regende hard deze dag. Daarom hadden 
we minder kinderen, maar daardoor hadden we binnen genoeg ruimte voor de diverse 
activiteiten. De volgende kinderclubdagen zijn in de Paasvakantie, op 11 en 12 april. 
Bid dat de Heere de harten van de kinderen wil openen om hen tot Christus te brengen. 

Wij wensen u Gods zegen en vrede toe in deze Paastijd.

George Khalil, directeur Emmaus Bijbelschool


