
Geachte vrienden,

Velen van u hebben gebeden voor de  kinderclubdagen. Daar-
om hier een korte update van Gods bemoeienissen met de 
kinderclub. Hij deed grote dingen, Hem alleen komt daarvoor 
de eer toe. 

Renovatie van het gebouw: Na de renovatie van ons kerkge-
bouw is het nu goed geschikt voor de kinderclub: we hebben 
een scheidingswand gemaakt tussen de kerkzaal en de grote 
hal, en het dak heeft nu een terras waarop we kinderspelen 
kunnen houden.

De kinderclub: De kinderclub vond plaats op 12 t/m 16 au-
gustus, van 8.00-13.00. We hadden 74 kinderen en 30 helpers. 
Van deze 30 helpers waren er 12 ervaren jongeren uit Naza-
reth, 6 Amerikaanse helpers, één Duitse en één Nederlandse 
helper en een echtpaar uit Engeland. Verder hadden we 10 
nieuwe helpers, die vroeger als kind de kinderclub bezochten. 
Het programma omvatte een Bijbelvertelling, het zingen van 
liederen, teksten aanleren en ontspannende activiteiten zoals 
spelletjes, handwerkjes maken, koken en bakken en poppen-
kast. We hebben hen ook een keer meegenomen naar Nazareth 
Village dat naast ons ligt. Nazareth Village is een openlucht 
museum dat het Israëlitische leven ten tijde van de Heere Jezus 
laat zien. De kinderen kregen een pizza die op het vuur gebak-
ken was, zoals ze dat in de eerste eeuw deden. 

Vruchten op het werk: Onze grootste vreugde is natuurlijk 
om vrucht te zien op het gestrooide zaad. Aan het eind van 
de Bijbelvertelling op de laatste dag, vroegen we wie er meer 
wilde weten over het persoonlijk tot geloof in Christus komen. 
Ongeveer twintig kinderen wilden dat wel en we hebben hen 
in kleine groepjes verder onderwezen. Dertien kinderen baden 
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daarna of ze Hem mochten leren kennen. Vijftien andere kin-
deren die niet waren meegegaan, bleven in de kerkzaal om te 
bidden – of ze waarachtig geloof hebben durven we niet te 
zeggen, sommigen van hen zijn nog erg jong. Maar we hebben 
hun namen genoteerd zodat we hen kunnen volgen. We dan-
ken de Heere dat Hij ook in kinderharten wil werken. Maar de 
Heere werkt niet alleen in kinderen. Eén van de buitenlandse 
vrijwilligsters, opgegroeid in een christelijk gezin, getuigde 
met blijdschap dat ze nu de Heere heeft leren kennen.

Het contact met de ouders is ook belangrijk. Bij elk bezoek 
aan een gezin in de afgelopen periode hebben we een dagboek 
gegeven en velen zeggen dat ze er elke dag in lezen. 

Veel ouders hebben hun dank betuigd voor de goede dagen die 
hun kinderen hebben gehad. Eén vader vroeg me het mailadres 
van één van de vrijwilligers, die hij persoonlijk wilde bedan-
ken. Hun kinderen hebben oprechte belangstelling voor de 
Heere en Zijn dienst.

De nieuwe helpers hebben we van tevoren één dag training 
gegeven. Eén van hen heeft alles tegen haar moeder verteld. 
Een ander zei dat ze het als een opdracht voelde om de kin-
deren het Evangelie te vertellen. Voor sommigen was dit voor 
het eerst dat ze bepaalde verantwoordelijkheden kregen, maar 
ze vonden dat erg leuk. De vrijwilligers vonden het mooi om 
te zien dat het zaad niet tevergeefs gestrooid lijkt te zijn. Aan 
het eind van het kamp waren we allemaal erg moe, maar we  
voelden ons gezegend.

Onderwerpen voor gebed: 

Bid voor de kinderen die belangstelling toonden voor het ge-
loof in Christus en bid voor de mogelijkheid om een zondags-
school te beginnen waarvoor we hen kunnen uitnodigen;

Bid voor de nieuwe helpers, dat zij ook onze jeugdbijeenkomst 
op zaterdagavond gaan bezoeken;

Bid voor Shaul en Nuha, die dit kinder- en jeugdwerk leiden;

Bid dat we volgend jaar twee of drie jongeren naar een jeugd-
werktraining (3-4 weken) in Amerika kunnen sturen;

Bid voor de volgende clubdagen, twee in oktober en twee in 
december.

“Roemt u in de Naam Zijner heiligheid; het hart dergenen die 
de HEERE zoeken, verblijde zich.” Psalm 105:3

De Heere geve u Zijn vrede en zegen,

George Khalil, directeur Emmaus Bijbelschool


