
 
 

Nieuwsbrief Juni 2013 
 

Geachte vrienden, 

 

“De Heere zij alle eer, Hij heeft grote dingen gedaan!” Met eerbied en dankbaarheid merken we 

op welke daden God sinds begin dit jaar heeft gedaan. Hij is een groot en heerlijk God! 

 

Literatuur 

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om 24 Bijbelcursussen klaar te maken. Deze 

zijn bedoeld voor gebruik in een naburig land. Dit werk houdt in dat we de vertaling corrigeren 

en de eindredactie en opmaak doen. Dat kost veel tijd en het moet buiten kantooruren worden 

gedaan. We moeten er nu nog 10 doen. Verder zijn we ook bezig om het Bijbels woordenboek 

van Vine van het Bijbelboek Efeze drukklaar te maken. We hopen dit alles eind van het jaar te 

kunnen afronden. We overwegen om daarna het boek ‘Weten en doen’ van John McQuoid te 

vertalen. Dit boek bevat onderwijs voor jonge christenen. 

Verder hebben we ervoor kunnen zorgen dat 10.000 Arabische Bijbels in Jordanië onder de 

Syrische vluchtelingen kunnen worden verspreid. De Heere  zij gedankt dat Hij dit door middle 

van giften uit Nederland en Finland heeft mogelijk gemaakt. Bid dat deze Bijbels terecht komen 

bij degenen die hongeren naar de Waarheid.  

  

Website 

In de afgelopen tijd is het aantal nieuwe studenten op de website verminderd. We weten niet 

precies wat de oorzaak daarvan is, het zou kunnen zijn dat onze website in sommige landen 

geblokkeerd wordt. In elk geval willen we gaan adverteren op de pagina’s van de sociale media, 

op christelijke websites en via de radio.  

 

Emmaus cursussen in het Hebreeuws 

Reeds meerdere jaren is het ons gebed dat de Emmaus cursussen opnieuw in het Hebreeuws 

uitgegeven kunnen worden. En onlangs hebben we een Messiaanse organisatie bereid gevonden 

dit voor hun rekening te nemen. Bid voor ons dat we gelegenheid krijgen om nader kennis te 

maken met deze organisatie en daadwerkelijk met deze uitgave van start te gaan. Deze uitgaven 

zullen zowel op papier als via een website beschikbaar gesteld worden.  

Onze Amerikaanse moederorganisatie, de Emmaus Bible Correspondence School, heeft de 

Engelse cursussen als App beschikbaar gesteld. Dat zouden wij ook graag in het Arabisch 

willen! 

 

Het land 

In 2007 hebben we land gekocht voor het jeugdcentrum, maar er rust nog steeds een embargo op 

de toekenning van het eigendomsrecht aan ons. De rechtszaak die we hebben aangespannen om 

dit embargo op te heffen heeft een laatste zitting gehad op 18 juni, waarin ik een verklaring 

moest afleggen van alles wat hieromtrent sinds de aankoop van het land heeft plaaatsgevonden. 



We wachten nu op de definitieve uitspraak, hetgeen waarschijnlijk nog ten minste 2-3 maanden 

gaat duren. Onze advocaat is optimistisch, maar wij vertrouwen voor een rechtvaardige 

uitspraak allereerst en allermeest op de  Heere. We weten dat satan nog steeds probeert om de 

bouw van dit centrum te verhinderen, daarom blijft dit voortdurend een zaak van gebed.  

 

Renovatie van het gebouw 

Shaul en ik zijn sinds half april erg druk geweest met de coördinatie van de renovatie van het 

kerkgebouw en het kantoor. Ook hebben we zoveel mogelijk zelf meegeholpen. Dat was zeer 

vermoeiend en soms was het frustrerend, maar we zijn blij dat  we zien hoe mooi het wordt. Zo 

wordt onder andere de buitenkant verstevigd met steen, er komt een tussendeur tussen de 

kerkzaal en de zaal ernaast, er komt een nieuwe keuken en het platte dak wordt geschikt 

gemaakt om kinderactiviteiten te houden. Er moeten nog een paar kleine dingen afgemaakt 

worden, maar het meeste werk is nu gedaan. We zijn dankbaar dat de Heere ons kracht gaf en in 

alles voorzag. Het is ons gebed dat de verbeterde faciliteiten dienen tot eer des Heeren, dat het 

ons werk vergemakkelijkt en dat het uitnodigender is voor gasten.  

 

Kinderwerk 

De renovatie van het gebouw geeft ons meer ruimte voor de kinderclub. De zomerclub staat 

gepland voor 12-16 augustus. Inmiddels zijn we met de voorbereiding gestart. Zes vrijwilligers 

uit Amerika komen ons helpen, zij zijn verbonden aan een organisatie die trainingen op dit 

gebied geeft. Ook hebben we een Nederlandse vrijwilligster. Maar eigenlijk hebben we meer 

Arabische helpers nodig. Bid voor al dit werk en de voorbereidingen.  

Twee vrouwen, L en R, uit een naburig land gaan in Amerika gedurende drie weken een training 

voor kinderwerk volgen. Hun gemeente groeit snel en ze willen graag kinderwerk gaan starten.  

 

Punten voor dankzegging: 

 De herstart van de Bijbelcursussen in het Hebreeuws 

 De verspreiding van Bijbels onder Syrische vluchtelingen 

 De renovatie van het gebouw en de verbetering van de kantoorruimte 

 Het naderende einde van de rechtszaak over het land  

 

Punten voor voorbede: 

 Het afmaken van de 24 Bijbelcursussen en het Bijbels woordenboek van Efeze 

 Het werven van nieuwe studenten op de website en wijsheid in het adverteren hiervoor 

 Een goede ontvangs van de Hebreeuwse cursussen  

 Het maken van een app met de Bijbelcursussen 

 Een rechtvaardige uitspraak betreffende het land 

 Ervaren Arabische helpers voor het kinderkamp en de bekering van de kinderen 

 De training van  L en R betreffende het kinderwerk 

 

 

De Heere geve u Zijn vrede en zegen, 

 

 
 

George Khalil, directeur Emmaus Bijbelschool 


