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Albasserdam, september 2012 

 

 

Geachte vrienden, 

 

 

Het is weer hoog tijd dat u wat van ons hoort – september is al bijna voorbij maar het 

kan nog net. 

 

Opnieuw heeft de stichting afgelopen maand weer een mooi bedrag naar George kunnen 

overmaken (€ 6.500,- ) en George wil u graag allen daarvoor hartelijk danken. Het is 

Gods goedheid als Hij harten neigt om wat van onze overvloed te besteden voor werk ten 

dienste van de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.  

 

Graag willen we u weer op de hoogte houden van het werk in Nazareth, en daarover 

kunnen wij u het volgende berichten. 

 

In augustus heeft George een vijfdaags kinderkamp gehouden, waar deze keer meer dan 

honderd kinderen aanwezig waren. U begrijpt, dat is een enorme inspanning geweest! 

Maar George en zijn helpers doen het met liefde. Het thema was de redding door Jezus 

Christus alleen, en de kinderen moesten onder andere de tekst uit Ef. 2:8,9 leren: ‘Want 

uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet 

uit de werken, opdat niemand roeme’.  Tijdens de Bijbelvertellingen kon je soms een 

speld horen vallen, ‘en dat is echt verbazingwekkend in onze cultuur’ zei George 

daarvan. 

De voertaal tijdens het kamp was deze keer Engels, om zo de kinderen gelijk wat bij te 

scholen in het Engels. Er was deze keer dan ook een Amerikaanse staf aanwezig. Om de 

Arabische helpers die altijd met de kampen helpen wat bagage te geven, is George van 

plan om hen wat meer training op dit gebied aan te bieden.  

 

Er is ook goed nieuws te melden over Shaul, Georges Egyptische medewerker. Hij kon 

zijn Israëlische paspoort niet verlengd krijgen omdat zijn Egyptische paspoort verlopen 

was en ook niet verlengd werd. Met alle gevolgen van dien – feitelijk gevangen in Israël en 

zonder ziektekostenverzekering of andere verzekeringen. Maar onlangs is zijn Egyptische 

paspoort toch verlengd geworden. Hopelijk kan hij nu een Israëlisch paspoort voor 

permanent verblijf krijgen! 
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Wat betreft het land blijft het uitermate spannend. In juni was er een rechtszitting, 

waarin de rechter besliste dat het terecht was als de blokkade voor de registratie van het 

land op Georges naam zou worden opgeheven. Echter, de rechter gaf de tegenpartij tien 

dagen de tijd om bezwaren in te dienen. En dat deed de tegenpartij natuurlijk, waartegen 

George zich weer moest verdedigen. De rechter gaf vervolgens de diverse partijen de 

mogelijkheid om zich met elkaar te verzoenen en schreef een volgende rechtszitting uit 

voor 24 september. Tijdens deze zitting hebben alle partijen opnieuw hun verhaal gedaan 

en de rechter heeft gezegd een beslissing te nemen en deze schriftelijk toe te sturen. 

Maar momenteel zijn het Joodse feestdagen dus het is nog even de vraag hoe lang dat 

gaat duren. Laten we de Heere bidden dat Hij het hart van de rechter neigt om te 

beslissen ten gunste van George – niet dat George niet in zijn recht staat, maar dat is 

niet altijd doorslaggevend in de rechtspraak. Het gaat immers om de bouw van een 

christelijk jeugdcentrum, dat een middel kan zijn om kinderen en jongeren het eigendom 

van Jezus Christus te maken. Wat hier gaande is, is dan ook niet een puur rechterlijk 

proces, maar het is de strijd van het koninkrijk van satan tegen het Koninkrijk van 

Christus.  

 

Allen een hartelijke groet uit Alblasserdam en uit Israël,  

 

 

Namens Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus, 

 
Leonora Grandia, secretaris 


