
Geachte vrienden,
Het conflict in Gaza en de toename van 
religieus extremisme heeft een 
verschrikkelijke invloed op het gehele 
Midden-Oosten. Ook beïnvloedt het de 
veiligheid en spanningen in Israël, 
waarbij zowel de Arabische als de 
Israëlische kant in het oude patroon van 
wraakaanvallen terugvalt.
Als gevolg hiervan is de regering geval-
len en moeten er vervroegde verkiezin-
gen plaatsvinden. Helaas is dit typerend 
voor de Israëlische politiek. De inflatie 
is momenteel hoog, waardoor de kosten 
voor levensonderhoud tot de hoogste in 
de wereld behoren terwijl de salarissen 
hier niet op berekend zijn. 
Ondanks deze negatieve ontwikkelin-
gen in de politiek zien we de zegen des 
Heeren en zien we dat er velen tot 
geloof komen. Ook onder hen die tot 
een ander geloof behoorden maar 
daarin teleurgesteld zijn. Dat geeft 
moed om door te gaan, wetend dat onze 
hemelse Vader alles in Zijn hand heeft.

Nieuwe publicaties

Na veel vertraging zijn eindelijk de 
boeken ‘Weten en doen’ en ‘Eens in 
Christus, altijd in Christus’ gedrukt en 
hebben we die ontvangen. Een gedeelte 
hiervan is in J. gebleven en een gedeelte 
is naar E. gestuurd. We zijn dankbaar 
jegens al degenen die hieraan meege-
werkt hebben, van vertalen tot en met 
het verzenden. We bidden dat deze 
boeken wijd verspreid zullen worden in 
het Midden-Oosten en dat velen 
hierdoor tot Christus gebracht zullen 
worden.
Van het dagboek ‘Van dag tot dag’ 
worden momenteel 5000 exemplaren in  

E. gedrukt, deze zullen eind van het jaar
beschikbaar zijn. Voor de eerste keer 
hebben we 4500 kg boeken vanuit J. 
naar E. gestuurd en deze zijn inmiddels 
aldaar aangekomen.
Tenslotte hebben we een bijdrage van 
10% geleverd voor de kosten van 1000 
audio-bijbels die naar Gaza worden 
gestuurd. Deze zijn bestemd voor 
degenen die niet kunnen lezen of 
slechtziend zijn. Bid dat ze de grens 
zullen passeren zodat ze aankomen op 
de plaats waar het nodig is. We weten 
dat Gods Woord niet ledig tot Hem zal 
wederkeren.

Jordanië
Afgelopen maand zijn we in J. geweest. 
Wat werden we bemoedigd toen we 
zagen hoe deze gemeente was gegroeid 
sinds ze een eigen ruimte voor hun bij-
eenkomsten hebben gehuurd. We heb-
ben een doopdienst van twee zusters 
bijgewoond, waarvan één vervolging te 
verduren heeft van haar familie. Bid 
voor de veiligheid van haar en haar 2 
kinderen. Bid ook voor groei van de 
gemeente in de breedte en de diepte, en  
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dat er in de huur van het gebouw voor volgend 
jaar wordt voorzien. 
Zoals u waarschijnlijk weet, is er in korte tijd 
een grote toestroom van vluchtelingen uit Irak 
geweest, meest (naam)christenen die op de 
vlucht zijn voor IS. Alle kerken in A. proberen 
contact met hen te leggen en hen te helpen met 
kleren en voedsel. De meesten hadden 
natuurlijk niets bij zich, en het land heeft al 
moeite genoeg met de Syrische vluchtelingen. 
Sommigen van hen komen naar de bijeen-
komsten, de Heere keert zo het kwade nog ten 
goede. Bid voor de veiligheid van de weinige 
christenen die nog in Irak zijn achtergebleven.

Westbank
De vorige keer schreven we over gelovigen in 
de Westbank die oorspronkelijk tot een andere 
godsdienst behoorden (ex-m.). We hebben nog 
steeds contact met hen en voorzien hen van 
studiemateriaal. Velen van hen ondervinden 
uitstoting en vervolging door hun familie. In 
Nablus hebben we H. ontmoet, een jonge man 
met christelijke achtergrond, die al onze 
cursussen heeft gedaan. Hij is erg ijverig om 
anderen met het Evangelie te bereiken en wil 
graag een kleine bijeenkomst beginnen in zijn 
stad. Op dit moment begeleidt hij twee ex-m’s. 
Ze ontmoeten elkaar om veiligheidsredenen in 
een park, maar in de winter wordt dat moeilijk. 
Daarom bidden we om een klein appartement 
te kunnen huren. Met Kerstmis wil hij graag 
kerstpakketjes bij weduwen en arme families 
in zijn omgeving gaan brengen. Bid voor onze 
bezoeken aan hem, om hem te kunnen 
begeleiden bemoedigen - hoewel hij momen-
teel vooral óns bemoedigt!

Kinderclub
In oktober hebben we weer een goede 
kinderclubdag gehad. We zijn van plan op 
20 december een speciaal Kerstprogramma te 
houden voor de kinderen en hun familie. Bid 
de Heere om wijsheid voor ons bij de 
voorbereidingen, en dat er velen mogen 
komen. We zijn verblijd dat twee gezinnen nu 
naar onze kerkdiensten komen, families waar-

mee we in contact zijn gekomen omdat hun kin-
deren de kinderclubdagen bezochten. Bid voor 
deze families en ook dat er meer bij mogen 
komen.

Bestuursvergadering van Emmaus
Op 14 en 15 november hebben we een tweedaagse 
vergadering met het bestuur van Emmaus gehad, 
waarbij ook twee consultants aanwezig waren. 
Deze consultants zijn vrienden en donateurs van 
Emmaus. Tijdens deze vergaderingen hebben we 
de doelen van Emmaus tegen het licht gehouden 
en hebben we besproken hoe we het beleid verder 
kunnen verbeteren en hoe de middelen nog 
effectiever ingezet kunnen worden. Het was een 
zeer zinvolle vergadering, met name voor Shaul en 
mijzelf. Er zijn vele besluiten genomen, onder 
andere om de staf met twee medewerkers uit te 
breiden om onze werkdruk te verlichten. Sinds 
kort hebben we iemand voor een proefperiode in 
dienst, met als bedoeling dat hij één van deze twee 
nieuw aan te nemen medewerkers wordt. Bid dat 
de Heere op Zijn tijd ons een tweede medewerker 
geeft. Bid dat de Heere de implementatie van de 
besluiten leidt en dat we niet onze eigen wil doen, 
opdat Hij geëerd wordt door middel van ons werk.
Wij zijn dankbaar voor uw gebed. We wensen u 
Gods rijke zegen en blijdschap toe, voor de 
Kerstdagen en in het nieuwe jaar.
De genade zij met al degenen, die onzen Heere 
Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid 
(Ef. 6:24).

George en Ros Khalil

Onderwerpen van gebed:
1. de nieuw gepubliceerde boeken en audio-bijbels, dat ze

in handen mogen komen van degenen die geestelijke honger
hebben;

2. de groei van de gemeente in J., hun veiligheid en wijsheid
voor de voorganger;

3. de kinderclubdag van 20 december;
4. de begeleiding van de gezinnen die via de kinderkampen nu

bij ons in de kerk komen;
5. het evangelisatiewerk van H. in de Westbank en een geschikte

plaats om bijeenkomsten te houden;
6. het implementeren van de beslissingen die tijdens de

bestuursvergadering zijn genomen en dat de Heere de nieuwe
medewerkers aanwijst;

7. de rechtszaak op 15 februari voor de compensatie van het
land.
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