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IN
AFRIKA AND INDIA

“En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over, die van de apostelen en de ouderlingen te
Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De Gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en
werden dagelijks overvloediger in getal (Handelingen 16:4,5).
Nieuwe Afrika seminars in april
Terwijl wij hier in Holland met de verhuizing van Garderen naar Bleiswijk bezig zijn, ontvingen we een rapport van onze
Afrika Adullam medewerkers dat zij de seminaries op diverse plaatsen in Oeganda en Kenia met zegen hebben beëindigd. Tot onze vreugde kunnen onze drie Afrikaanse Adullam teams nu geheel zelfstandig werken. Van vijf tot en met
7 april kon het counseling team veel lessen en graduaties verzorgen in Soroti, Lwanjusi en Nyakalado, plaatsen in
Oost Oeganda. Soroti is de hoofdstad van het district Soroti met sinds 2005 ongeveer 44.000 inwoners. De stad heeft
een aansluiting op de hoofdweg van Pakwach naar Mbale. Soroti Iigt dicht bij het Kyogameer.
Het dorp Lwanjusi is gelegen in het Manafwa District (Eastern Region) ongeveer 191 km ten
oosten van de Ugandese hoofdstad Kampala. In Nyakalado is ook een kleine lagere school gevestigd voor behoeftige kinderen. Deze plaatsen zijn moeilijk te bereiken, de eenvoudigste manier
is om te reizen met de motor, omdat in het regenseizoen de wegen zeer modderig zijn en een auto
gemakkelijk kan vastlopen in de modder. Alle docenten bidden deHeere God dat Hij de seminars,
vooral voor de nieuwe gelovigen die zich voor de cursus hebben aangemeld, zal zegenen.
Onderwerpen waren "De Kerk en het Gemeentelijk leven" (flyer
128), "De Kerk en de Evangelieprediking (flyer 111) en "DeKerk als
de woonplaats van Christus" (flyer 129). Veel studenten zijn al afgestudeerd en hebben hun certificaat of diploma in pastorale counseling ontvangen. Na het Soroti seminar reden de Adullam docenten
terug naar het Manafwa district om daar de volgende dag het Counseling Centre in Lwanjusi te bezoeken. Voorgangers, studenten en
gemeenteleden waren blij om de Adullam docenten, directeur en
voorganger Robert Kakai uit Kenia en bisschop Opio uit Tororo
Uganda te ontvangen. In dit gebied wonen heel veel arme mensen.
Maar de geloofsgemeenschappen daar zijn sterk en groeien. De gelovigen ontvangen de geboden cursissen voor geloofsopbouw met vreugde. De studenten volgden het onderwijs met
grote interesse en schreven hun noties in hun meegebrachte schriften. Het team kon veel Bijbelflyers en Nieuwe testamenten in de lokale taal uitdelen, die met vreugde werden ontvangen.
Bezoeken aan Mayuge, Kamuli, and Buyunga Uganda onder leiderschap van Pastor Gilbert
Op de 8th bezocht het “Africa Adullam team” het Mayuge District vlakbij het Victoriameer. Veel lokale voorgangers in
dit district hebben nog nooit een Bijbelschool opleiding gehad, dus het was een fantastische gelegenheid om Christus
te presenteren viahetuitdelen van Bijbels en de counseling cursussen, te beginnen met de Bijbelflyer nummer 11, getiteld "De kerk als het huis van God" Flyer (11). Er konden hier nieuwe Counseling boeken en Nieuwtestamenten worden
uitgedeeld, samen met diverse andere Bijbelflyers die over geestelijke groei en toewijding gingen. Er waren meer dan
35 voorgangers en gemeenteleden aanwezig bij de cursus. Er waren veel reacties van de seminar deelnemers. Het
toont hoe de cursus hun totaal heeft veranderd De studenten zullen hier het komende jaar afstuderen en hun certificaat
in augustus ontvangen.
Evangelisatie en discipelschap trainingen zijn van vitaal belang voor de vele gemeenten
in het binnenland van Uganda. In het Kamuli Centrum ontvingen de 45 deelnemers vol
vreugde de lessen en leerden veel van de flyer 4, die over het onderwerp “De Kerk en
redding door geloof” ging.
Op de 9e en 10e april kwamen er in hetzelfde centrum 33 deelnemers opdagen om zich te laten inschrijven voor de
cursussen. Zij ontvingen onderwijs door middel van de Bijbelflyer met als titel “De Kerk als vredestichter” (flyer 37). Het
Evangelie kon aan totaal 113 deelnemers en bezoekers worden verkondigd.
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Nieuwe Seminars en graduaties in Kenya
Van de 11e tot en met de 13e april konden er in Murumba seminars worden gegeven door onze Kenia Adullam directeur
Kakai in het Counseling Centre van Malanga. Het was het eerste bezoek daar en veel voorgangers uit verschillende
kerkelijke stromingen vroegen om ook in hun kerken de Adullam cursussen te doceren. Ongeveer 28 Pastors en leden
uit verschillende kerken bezochten het seminar. De Uganda medewerker Pastor Gilbert was de grens overgestoken om
Robert Kakai bij te staan met het geven van de seminars in Kenia.
We zien met vreugde de liefdevolle samenwerking tussen onze Adullam
medewerkers in Afrika. Het onderwerp in deze streek van Kenia was “De
Kerk en het belijden vanzonden” (flyer 44). Vele kerken worden geleid
door lay Pastors in dorpen en landelijke plaatsen, De volgende cursussen
konder precies op tijd aan de voorgangers in Bukhalarile worden gedoceerd. Zij waren speciaal naar het dorp afgereisd om de lessen te volgen
om die later, geheel in overeenstemming met ons principe uit 2 Tim. 2:1
en 2, aan hun gemeenteleden te onderwijzen. Er waren 45 participanten.
Ten slotte, op de 13e april konden er seminars in Murumba en het Malanga counseling centrum worden gegeven aan
ongeveer 32 deelnemers. De meerderheid was jong. Daarom was het belangrijk om in individuele gesprekken de jongeren te wijzen op hun verantwoordelijkheden als de nieuwe generatie van Uganda. Maar vooral hoe ze konden groeien
in kennis en geloof door het bestuderen van de Bijbel en het volgen van Bijbelcursussen en counseling lessen. Ook
konde nadrukgelegd worden op de heiliging van het lichaam om niet te vallen in de verzoekingen van Satan en vleselijke
lusten. Pastor Robert doceerdehet onderwerp “De Kerk en spirituele machten." God bracht 105 christenen bij elkaar die
zich lieten inschrijven voor de Bijbelcursussen. De docenten schreven: “Wij geven de glorie en eer aan de Heere God,
Die totaal in Uganda als in Kenia 318 Pastors en kerkleden onder het gehoor van Gods Woord bracht.”
Burundi, het verhaal van de verworpen, aangenomen, ontvoerde en weer gevonden wees Jodic
Zoals is geschreven in onze nieuwsbrief nr. 82 vorig jaar 2018, was onze Burundese Adullam directeur Mathias reeds
begonnen met het fundament te leggen en de opbouw van het nieuwe vergaderlokaal in de buitenwijk van Bujumbura.
Alle Bijbel Studie bijeenkomsten en de samenkomsten op Zondag zullen in de nabije toekomst op last van de overheid
daar gehouden worden. Maar, omdat de zware regenval te voortgang van de bouw verhinderde kregen de gelovigen
toestemming van de regering om langer te blijven samen komen in de voormalige zaal op het terrein van het Adullam
kantoor. Het was echt een geweldig wonder dat God ons dit stuk bouwgrond voor de kerk en voor de onderwijs faciliteiten naast het kerkgebouw gaf. Dit gebeurde na veel gebed en strijd.
Een van de onverwachte ervaringen die Mathias en Maria in deze strijd was de ontvoering van de
jonge Jodic in het begin van april. Mathias schreef in een WhatsApp het volgende dringende gebedsverzoek: ”Beste oom, dit is een zeer ernstig gebedsverzoek, een van onze weeskinderen, de jonge
Jodic Kezakimana, werd sinds dinsdag vermist, waarschijnlijk ontvoerd door mensen die op losgeld
uit lijken te zijn. Ik was aanvankelijk in de veronderstelling dat de jongen eenvoudig de weg naar huis
was kwijt geraakt. Maar tot nu toe ishij niet thuis gekomen en kunnen we hem nergen vinden. Dit kind
ging met een ander jonger kind zoals gewoonlijk op weg naar hun school, die dichtbij ons huis ligt.
Maar toen het jongere kind alleen thuis kwam, zonder zijn ouderebegeleider, zijn we sinds dinsdag
9/4/2019. met behulp van verschillende sociale media kanalen en radio oproepen op zoek gegaan.
Wij informeerden de politie, de lokale en landelijke media, kerken en gemeentelijke administratie, zodat zij ons kunnen
helpen om het kind te vinden. Ik en mijn vrouw Maria maken ons veel zorgen, Zijn veel zorgen, Maria en ik kunnen niet
meer slapen en zijn dag en nacht aan het zoeken. Maria kan niet eten en drinkt alleen vloeibaar voedsel. Zij is heel
ongerust over het kind. Maar ik moet nu gaan om te zoeken maar moet zorgen voor mijn vrouw, omdat ze heel veel
huilt, niet meer slaapt en eet.”
Echter, na wereldwijde gebeden, belde in de nacht van de 19e april iemand ons op om de plaats
door te geven waar Jodic gevonden zou kunnen worden, zonder echter het huis in dat dorp aan te
wijzen. Onmiddellijk werd de politie geïnformeerd en samen reisten zij naar het dorp aan de grens
van de Republiek Congo om mensen te interviewen en sommige huizen te onderzoeken. Tot slot
werd Jodic in een leegstaand, half afgebouwd huis, in een afgesloten kamer gevonden. De politie is
nog op zoek naar de ontvoerders.
Jodic was hongerig, maar niet misbruikt of verwond. Misschien hoopten de ontvoerders dat Mathias hen geld zou geven,
maar de vele berichten, met foto's en informatie, hebben hen waarschijnlijk bang gemaakt te worden gearresteerd door
de politie. Maar we zijn ontzettend blij en dankbaar aan de Heere Jezus, Die onze enuw gebeden verhoorde.
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India worstelt met terreur, maar wordt ook gezegend met vele berouwvolle bekeerlingen.
Iedereen in de wereld heeft gehoord van de verschrikkelijke en dodelijke aanslagen van extremisten op christenen in
Indiase en Afrikaanse landen. Kerkgebouwen zijn beschadigd, christenen worden gedood en verwond. Het schijnt dat
de vijand weet dat Jesus spoedig zal komen om de geestelijke oorlog tussen licht en duisternis te beëindigen.
In de tijd dat de Heere Jezus demonen uitdreef, kwamen er twee demon-bezeten mensen en geweldadige mensen uit
de graven naar Jezus toe met de geschreeuwde uitroep: "Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij
hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?" (Mat. 8:28, 29). Het lijkt erop dat de demonen in deze laatste tijd nu
ook het gevoel hebben dat hun pijnlijk eind binnenkort zal komen en willen ze met hun laatste geweldadige slagen de
volgelingen van Jezus pijnigen.
Echter, de Heilige Geest is ook aan het werk in het leven van de vele vervolgde
christenen in India. Onze Adullam-Bethel Bijbelschooldirecteur in Hunsur in de
staat Karnataka schreef in zijn recente nieuwsbrief: "Het einde van het jaar
2018 en begin 2019 brengt een enorme vreugde, een tijd om te delen en een
tijd om veel nieuwe mensen te ontmoeten. In India kijken we echter ook angstig
naar de dagen en maanden wat het komende jaar aan vervolging zal brengen.
Het vers in het evangelie van Lucas 2:10,11 zegt ook tot ons: " Vreest niet,
want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk
dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere.”
Zo zien ze dat elk jaar weer gebeuren. Degelovigen gebruiken dit nieuwe seizoen dan ook om het Evangelie, via de
speciale Outreach Programma’s en evangelisatie films, traktaten en het uitdelen van Bijbels, te verkondigen in alle
gebieden waar ze momenteel werken. Door dit elk jaar te doen hebben ze echt een grote oogst van vele zielen die
worden toegevoegd aan het Koninkrijk van God en opgenomen worden in al de Indiase lokale vergaderingen.
Bezoekers uit het buitenland bezochten alle gebieden waar de Bethel-Adullam evangelisatie teams werken. Zowel in Hunsur,
Karnataka als Tamil Nadu, met uitzondering van Noord-India. Elke keer wanneer deze broeders India bezoeken, helpt de
Heere de gelovigen om elkaar beter te begrijpen. De bezoekers zagen het Outreach werk en de nieuwe gemeenten en waren
behulpzaam met Bijbelstudies.
Veel nieuwe bekeerlingen getuigden hoe zij de Heere Jezus leerden kennen en hoe ze hulp kregen van andere gelovigen
om hun prille geloof op te bouwen en te versterken, vooral omdat deze nieuwe gelovigen dikwijls hevig in hun dorpen en
binnen hun familie worden vervolgd en veel problemen moeten overwinnen. Maar ook zij getuigen van het Licht dat hun
vanuit de hemel heeft beschenen.
De inwijding van het nieuwe Tamil Nadu samenkomst lokaal op de 10e januari 2019
De Outreach medewerkers en de bezoekers begonnen hun reis naar Tamil Nadu om zich speciaal bezig te houden met
het versterken van lokale christelijke huiskerken. Iedere grotere gemeente stelt zich ten doel om nieuwe zuster gemeenten te helpen in hun geestelijke groei. Vaak zijn dit gemeenten met voornamenlijk arme Dalit gelovigen van de laagste
kasten. Die staan zeer open voor het Evangelie, mede omdat zij duizenden jaren als onaanraakbare outcast mensen
werden beschouwd.
Volgens de Hindoe mythologie zou God deze mensen niet geschapen hebben. Een andere reden voor de openheid
voor het Evangelie is dat ze door christenen worden behandeld als volwaardige medeschepselen, ondanks hun extreme
armoede, ze leven onder de armoedegrens in India. Het merendeel van de mannen zijn dronkaards, niet alleen in Tamil
Nadu, maar overal in India. Daarom ondervinden vooral vrouwen veel problemen. Maar wanneer deze vrouwen de
boodschap van het evangelie horen en aanvaarden, krijgen ze vrede, hoop, vergeving, vrijheid en gelijkheid in de samenleving. Dan staan ze open voor Bijbels onderwijs en de waarheid die Jezus hen brengt.
Op de 12e januari wijdde het Indiase evangelie team de nieuwe vergaderzaal in Sembadhaneruppu met gebed,
zang en prediking in. Voor de gelovigen was deze nieuwe plaats van aanbidding als de tempel van Salomo, met een
marmeren vloer zonder matten om op te zitten, maar comfortabele stoelen. Samen zijn in harmonie en in vrede,
zonder elkaar te discrimineren, om te luisteren naar de boodschap van vrede en geluk zoals dat alleen in het evangelie van Jezus is te vinden.
De gelovigen ervaren de waarheid van Psalm 133, "Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aaron, die nederdaalt tot
op den zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de
HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.”
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Op de 14e januari reisde het evangelie team naar Mudikandanallore,
waar ze een begin maakten met het bouwen van een nieuwe vergaderzaal, ter vervanging van de lemen vergaderhut. Maar omdat het nog niet
klaar was, hielden ze de bijbelstudie in de oude vergaderhut. 40% van
het wederopbouwwerk moet nog gedaan worden, maar het geld is op,
dus sparen de gelovigen nog even door.
In dit gebied zijn er zeer weinig mannen in de samenkomsten te vinden,
omdat deze werken in de grote steden en vaak niet thuis zijn. Op het
platteland is er weinig werk te vinden, mede door de droogte en omdat
de rijke landeigenaren gebruik maken van moderne landbouwmachines.
Door het toenemende gebruik van landbouwmachines zijn er steeds minder (goedkope) arbeidskrachten nodig en leiden
de mensen honger. Veel van de verarmde Dalit mensen hebben slechts een klein stukje land om hun eigen huizen op
te bouwen en wat aan beplanting te doen. De weinige huizen die de overheid voor deze mensen heeft gebouwd liggen
op kleine braak liggende stukjes onvruchtbare grond. Deze mensen hebben ons gebed hard nodig, want ze hopen en
bidden dat zij meer land krijgen van de overheid om op te leven en op te werken zodat ze een eigen oogst als levensonderhoud kunnen binnenhalen.
Op de 14e januari had het team een Bijbelstudieavond in het dorp Kulichar, waar 40 gelovigen samen kwamen. Droevig
om te zeggen, maar tijdens de dienst verstoorde een dronken man de samenkomst, waardoor het evangelisatieteam
slechts korte tijd de Boodschap van bevrijding kon brengen. Bid voor die nieuwe bekeerlingen dat de gelovigen daar
ook hun eigen vergaderzaal krijgen om zich rond de Heere Jezus te verzamelen om Hem te loven, Zijn door en opstanding te verkondigen en Zijn Woord te bestuderen. Laten we blijven bidden voor die nieuwe bekeerlingen, omdat velen
van hen vaak vervolging ondervinden, zoals we deze maand hebben gezien en gehoord wat er in Sri Lanka gebeurde.
Verandering van woonplaats
Na vijftien jaar in Garderen op de Veluwe te hebben gewoond, verhuizen
Cornelis Beekhuizen met zijn echtgenote Margreet naar Bleiswijk om
in de buurt van hun kinderen en kleinkinderen te gaan wonen, in een
ruimer huis met kantoorruimte en boekenkamer. Het nieuwe adres is
Zwaluwdreef 4, postcode: 2665 EA. Hun mobiele nummers blijven
hetzelfde, 0640135599 en 0644172220.
Gebeds- en dankpunten voor India en Afrika:
> Hunsur: De vergaderzaal moet vanwege funderingsproblemen worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd.
> Nieuwe bekeerlingen: Blijf voor hen bidden dat ze geestelijk zullen groeien en worden beschermd tegen aanvallen.
> Bihar, Orissa: Bidt voor Raju, omdat hij regelmatig gevaarlijke streken bezoekt in Noord-India.
> Orissa: Bid voor de gelovigen daar; ze worden vervolgd door Hindoe radicalen en getroffen door natuurrampen.
> Oeganda, Kenia, Burundi: Dank de Heere voor Zijn inspiratie en bescherming tijdens de seminars in die landen.
> Het Afrikaanse binnenland: Bidt dat de Bijbel lessen en Bijbels alle dorpen in de landelijke gebieden zal bereiken.
> De reacties: Dank de Heere voor de positieve reacties op de seminars en de invloed in Oeganda, Kenia en Burundi.
> De terug gevonden wees Jodic: Wij danken de Heere voor de verhoring van vele gebeden. Jodic is weer veilig thuis.
> De projecten: We geven dank voor de opbrengst, ter ondersteuning van het werk in Burundi, Oeganda en Kenia.
Namens alle Adullam medewerkers in binnen-en buitenland en de bestuursleden in Nederland onze dank voor uw betrokkenheid:

Jaap Ter Reehorst, Voorzitter,
Marcel van Keeken, Penningmeester,
Gerbrand Van Burken, Administrateur,
Cornelis Bertus Beekhuizen, Veldwerker, directeur

Stichting Adullam, Harz 107, 7007 LT Doetinchem. Mail: finance@adullam.nl
Website: www.aduliam.nl Correspondentie adres: cbbeekhuizen@gmail.com De Stichting heeft een ANBI status
ABNAMRO Bank IBAN: NL59 ABNA 0573046980 Registratie nummer S-41180004, Kamer van Koophandel voor Veluwe & Twente
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ADULLAM FOUNDATION
INTERNATIONAL AMBULANT ASSISTANCE
AND
PASTORAL COUNSELING

Africa, prison visiting

India, field and village preaching
Who we are

The Adullam Foundation was established in
1981 by Kees and Margreet Beekhuizen with
the aim of providing Christian assistance.
Regular trips are made to Africa and India,
where local divisions of the Adullam Foundation have been set up. Also the Netherlands Antilles are visited.
After working for 20 years in medical and electronic development, Kees works full time for the Lord
since 1978. Using a Bible bus and by way of Bible study groups he has counselled many Christians.
In 1989 Kees and Margreet emigrated to the Netherlands Antilles. Pastoral work was done on Curaçao, Bonaire and Aruba, making radio programs for Trans World Radio and other radio stations. Also
Bible studies were given in schools, at the university and in prisons. This in cooperation with Justice
and the social medical departments.
After 5 years they returned to the
Netherlands and continued making
radio programs. Contacts were
made with Africa and India. Special
counselling lessons were developed to be introduced there and
taught. The Foundation activities
are now focussed on educational
and sometimes social projects in
Africa and India.

Africa:
Countries that are visited:
:

Kenya
Uganda
Rwanda
Burundi
Problems:
These countries are characterized by
poverty and insufficient health care. In
addition there is great ethnic diversity, that often leads to armed conflicts.
The results are war trauma’s, many orphans and victims of rape and Aids.
Many struggle to cope with what they have experienced. Especially the children suffer. Good refuge and
education is sought for these young people.
Activities:
The Biblical teaching is focused on coping
with trauma’s and therefore it deals with
subjects like the building up of faith, consolation, forgiveness, reconciliation and the
restoration of broken relationships. Many
lessons are given about family counselling
and Aids prevention. For widows and
young girls sewing lessons are introduced,
so that they can support themselves.

India:
The federal states that are visited are

Kerala
Tamil Nadu
Karnataka
Andhra Pradesh
Problems:
The prevailing religion is
Hinduism, of which the system of castes causes social
problems. The people of the
lowest caste, the so-called ‘untouchables’ (Dalits) are often very poor.
Hindus who have come to faith, have to cope with rejection and persecution. The same is the case
with Christian farmers and fishermen in the areas hit by the Tsunami.

Activities:
Our Indian Adullam team from Karnataka gives Bible teaching to these people. Special seminars are
given to evangelists. As a result tens of new house assemblies are founded.
In Karnataka an orphanage and a school have been started. A water pump was installed and a few
houses built in a Dalit village. In Tamil Nadu assistance was given to the victims of the Tsunami by
the donation of fishing boats, sewing machines, medicine and mobile shops.

What we do more
We proclaim the gospel and distribute Bibles and Christian booklets in other countries. We help with
publishing and translation projects.
By means of radio programs, Bible studies and courses we help people to build up their faith. We
give Bible study programs and counselling seminars for pastoral workers and evangelists.
Special courses about
Counseling are being
developed for Africa and
India.
Also lessons are given
about prevention of Aids
and health care. So far,
hundreds of students
have received a certificate or diploma.
To combat poverty we help develop employment projects. We also support local initiatives, such as
the building of schools and small houses. For this purpose a concrete block making machine was
bought.
Sometimes we also help with the purchase of agricultural means and milk cattle. In Karnataka a
Christian school has been established for primary and secondary education. We look for means to
regularly support this project.

General information:


The members of the board of Adullam are:
Piet Rozendal
Chairman
Gerbrand van Burken
Secretary
Duco Kisman
Treasurer
Kees Beekhuizen
Field director



Corresponding address:
Burg. de Kortesingel 15
3925 WN Scherpenzeel



e-mail address:
info@adullam.nl
d.kisman@kpnplanet.nl



Donation may be end to:
ABN AMRO rek.nr. 573046980
BIC code: ABNANL2A
IBAN nr. NL59ABNA0573046980

Registered by the Dutch Chamber of Commerce ‘Veluwe en Twente’ , nr. 41180004.
On request we are able to give a film presentation. Please call: 0031 577-463107 or 06-40135599
A news letter about the work of the Foundation appears four times a year. You can receive it by email or regular mail. Please write to one of the above mentioned addresses.

AFRIKAANSE GETUIGENISSEN VAN COUNSELLING STUDENTEN
Odwori Mercy; "Ik geloof dat de counseling cursus die ik voltooide een zegen voor mij is, omdat het mij heeft
geholpen bij de juiste en Bijbelse opvoeding van mijn kinderen, vooral na het begrijpen van de weg naar mijneigen
ziel en die van mijn kinderen. Het heeft me ook geholpen in mijn huwelijk en voor mijn vrouwelijke counseling
collega’s over hoe je in het huwelijk met elkaar en je kinderen dient om te gaan."
Nafula Alumerida: "Deze counseling cursus was een antwoord op het gebed van sommigen die nooit een
Bijbelschool konden volgen. Ik ben nu afgestudeerd met een certificaat en hoop een baan te vinden in de lokale
overheids kantoren, althans als een raadsman. Ik heb de wens het geleerde ook in praktijk te brengen. Ik geloof dat
het geleerde mij ook zal helpen in mijn leven als Christen."
Musana Moses: “Als Christen leider kan ik zeggen dat de studies over het verschil tussen een wereldse en een
geestelijke christen me heeft geholpen om mijzelf meer te heiligen.”.
Ojiambo Godfrey: "Ik voelde mee etreem gezegend toen ik door de leiding van de Adullam counseling lessen werd
uitgenodigd om deze uitzonderlijke goede lessen bij te wonen. Ik had reeds veel seminars gevolgd, maar deze cursus
was uitstekend en plezierig om te volgen. Ik verklaar tegen iedereen dat deze cursus ongelooflijk waardevol is."
Bagume Everline: "Ik dank de Heere God, dat ik in staat was om vorig jaar uw Counselling cursus bij te wonen.
Deze cursus heeft mij geholpen om meer te begrijpen hoe elke mens een drie-eenheid is die bestaat uit Geest, Ziel
en Lichaam. Dat wist ik voorheen niet en ik denk dat veel mensen nooit de kans gekregen hebben om deze eenheid,
zoals God in Zijn schepping heeft gemaakt, te begrijpen. Ik voel me een nieuwe schepping nu ik beter begrijp dat wij
mensen inderdaad naar Gods Beeld zijn geschapen.”
Pastor Odwori Paul: “Ik ben zeer dankbaar voor de Adullam Bijbel cursussen die u ons vorig jaar hebt onderwezen.
Ik heb nooit dergelijke counseling lessen als student gevolgd. Ik dacht altijd dat het voor een leraar gemakkelijk is
om slechts zijn mening aan de luisteraar over te dragen. Echter, deze cursus leerde me hoe je met succes goede en
moeilijke gesprekken kunt voeren. Moge God u zegenen."
KENYA
Keniaanse student getuigenissen van het Murumba Counseling Course Centrum
Wij hebben God vele jaren zonder enige opleiding gediend. Echter, na deze Adullam counselling cursus te hebben
gevolgd en met succes heb afgerond met een diploma in pastorale counseling, ervoer ik dat God's zegen echt op
tijd kwam. Nu heb ik meer Bijbelse en toepasbare kennis en Ik zie de dramatische impact in mijn eigen leven en in
de gemeenteleden die dezecursus ook volgden. Nu kunnen we delen wat we hebben geleerd in de bediening van
God’s Woord. Wat we geleerd en ervaren hebben is dat we onszelf meer moeten richten op betere ambassadeurs
van de Heere Jezus te zijn en het werk van God in onze gemeenschap. We ontvingen ook CounsellIing Bijbelstudie
flyers en boeken voor onze dagelijkse geestelijke voeding. Nu zijn we bezig om de kerk plant cursus te volgen."
Getuigenis vanuit het Bukhalarile Counseling Course Centrum.
"We dachten dat we nier meer onderwijs nodig hadden dan we reeds hadden ontvangen. Echter, toen deze Adullam
counseling cursus werd geintroduceerd hier in Kenia, heeft dit onderwijs ons echt getransformeerd tot een meer
Bijbels levend christen. We werden gezegend met de City Bijbels diewe nu kunnen lezen in onze eigen taal zodat
wemeer toegewijd aan God gaan leven. Tijdens de april seminars, waren we gezegend met Bijbelstudie flyers en
boeken. De seminar flyer over het belijden van zonden bracht grote zegeningen in ons leven. Deze kennis zal helpen
bij evangelisatie en discipelschap outreach programmas, waar we zullen getuigen van de spoedige komst van onze
Heere Jezus Christus. Dat doen we in overeenstemming met wat er staat geschreven in 2 Tim. 2:1, 2."
Getuigenis vanuit het Malanga Counseling Course Centrum.
"Dit Counselling cursusprogramma heeft ons geholpen bij het Bijbels funderen van nieuwe lokale kerkelijke
gemeenschappen. Wij als bevoegde kerkleiders nu vaardigheden ontwikkeld die ons meer Bijbels autoriteit geven
om het Evangelie met zegen te verkondigen. Deze zegen is gekomen als gevolg van de samenwerking tussen de
Adullam Stichting Holland en die van Adullam Foundation Kenia."

