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Albasserdam, december 2014 

 

 

Geachte vrienden, 

 

Wie kan zich indenken hoe het is om als christen in het Midden-Oosten te leven? Je 

moet er zelf geweest zijn om er iets van te proeven en dan nog zullen wij het niet 

doorgronden. Altijd voorzichtig zijn in wat je zegt in je mails, in openbare ruimten 

oppassen wat je zegt, altijd kans om afgeluisterd te worden, gordijnen in je kerkzaal 

nodig hebben om pottekijkers te weren, en wekelijks niet naar de zang gaan of zo, zoals 

bij ons, maar naar gevluchte Irakezen om hen van voedsel te voorzien. Zomaar de 

dagelijkse dingetjes waar christenen in J. mee te maken hebben. 

 

Maar wat deze christenen ook mogen ervaren, is dat God Koning is. In het overwinnen 

van mensen die God op een andere manier dienen, of een andere God dienen. De vrede 

en blijdschap straalt dan van de gezichten af als ze belijden ‘ik was verloren, maar ben 

gevonden’. Zij mogen letterlijk beleven: ‘Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, 

ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij.’  

 

Zomaar wat dingen die de context schetsen waarin George nieuwsbrieven staan – 

ondergetekende heeft dit een maandje mogen meebeleven. De context van de frontlinie 

van de strijd tussen satan en Christus. Waarbij het soms lijkt dat Christus’ zaak schade 

lijdt, maar waarbij anderzijds soms ook zo duidelijk blijkt dat Christus Koning is! 

 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te danken voor uw 

financiële bijdragen in het afgelopen jaar en voor uw gebeden voor George en zijn werk. 

 

Wij wensen u goede Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe. Bovenal dat u iets mag 

zien van de volkomen Zaligmaker Die werd geboren in Bethlehems stal. Met Hem 

kunnen we het nieuwe jaar in, wat het u ook moge brengen. 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Namens Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus, 

 
Leonora Grandia, secretaris 


