Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, – Titus 2:11

DE OOGST IS GROOT… (naar Mt 9:37)
Lieve broeders, zusters en vrienden,
Deze aanhef zal u niet verbazen denk ik. De komst
van heel veel vluchtelingen naar Nederland betekent
dat steeds meer mensen een beroep op ons doen en
dat is een grote bemoediging voor ons. Het betekent
ook dat er nog steeds mensen zijn die over de Here
Jezus willen horen omdat alleen Hij het is over wie ik
graag spreek en Hij het is waar ik heel erg
enthousiast over ben!

juridische kwesties. Ik begeleid hen dan bij een
bezoek aan de rechter of een advocaat en treedt op
als tolk.
Kerstfeest
Het is een vreugde te zien dat steeds meer gelovigen
uit verschillende kerken uit Staphorst en omgeving
samenwerken om iets voor de vluchtelingen te
kunnen betekenen. Eind vorig jaar hebben ze een
grote actie gehouden om voor vluchtelingen uit
Noord-Nederland een kerstdiner te organiseren. Ik
mocht hen daarbij helpen en ze hebben mij gevraagd
te spreken.

Dankbaar
Lieve mensen, opnieuw heel erg bedankt voor jullie
gebeden, aandacht, hulp en Hinanciële zorg voor ons.
Elke keer weer zijn we ontroerd over de materiële
zegeningen die de Heer wil geven, door jullie! Met
ons zelf gaat het goed, ik heb nog geen spreekbeurt
af hoeven te zeggen hoewel de gezondheid soms wel
te wensen over laat. Met Leyla’s knie gaat het
redelijk, de pijn is er soms nog wel. Het blijft een
beetje zorgelijk.
Onlangs zijn we voor de vierde keer grootouder
geworden! Adnan en Annawel hebben op 29
december jl. een gezonde dochter gekregen waar zij
én natuurlijk ook wij erg blij mee zijn.
Asielzoekers
Ongeveer de helft van mijn tijd en energie gaat naar
de asielzoekers. Ze komen uit vele landen waaronder
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Pakistan, Turkije,
maar ook uit Sudan, Somalië en Syrië. Met dank aan
de Heer spreek ik meerdere Arabische talen, ken hun
cultuur en weet wat er in hun hoofd omgaat. De Heer
geeft nog steeds open deuren bij veel azc’s waar ik
over Hem mag spreken. Onder het gehoor zijn vaak
christenen maar ook kritische moslims. Soms is er
weerstand, soms zelfs bedreigingen van moslims die
heel boos zijn dat iemand die vroeger één van hen
was, nu de Here Jezus predikt! Volhard alstublieft in
het bidden om bescherming, kracht en de juiste
woorden om hen te leiden naar het kruis van
Golgotha.

De opkomst was overweldigend: ongeveer 400
gasten uit meerdere azc’s zijn op 23 december jl.
naar ‘De Vijverhoeve’ aan de A28 gekomen voor
zang, gebed, het Woord en natuurlijk voor het
kerstdiner en de onderlinge contacten. Het
gesproken woord werd in zes andere talen vertaald:
Arabisch, Engels, Fârsi, Frans, Tigrinya (onofHiciële
taal in Eritrea) en Urdu (hoofdtaal in Pakistan). Ik
mocht met veel mensen bidden en een aantal van
hen hebben de Heer Jezus aangenomen. Velen
hebben bemoedigende reacties gegeven.

Soms wordt er nog laat aan onze huisdeur gebeld
door vluchtelingen. Ze vragen binnen te komen om
hun problemen met ons te delen en willen dat we
voor hen bidden; het kan dan wel eens laat worden...
Ook vragen asielzoekers aan mij om te helpen bij
ziekenhuisbezoek en bij de behandeling van
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Bijzonder was dat er tijdens dit kerstfeest(!) een
Iraanse vrouw moest bevallen en per ambulance
naar het ziekenhuis werd gebracht. Leyla heeft hen
daarbij begeleid. Het resultaat was niet alleen een
gezonde baby maar ook dat het hele gezin gedoopt
wil worden!!

Belangstelling in NL
Ook uit ons eigen land hebben ouderen én jongeren
belangstelling voor de bijbel en het evangelie en
vragen mij hen te dienen met het Woord. U moet dan
met name denken aan scholen die mij bijvoorbeeld
vragen te spreken over het verschil tussen Allah en
God, de Koran en de Bijbel enz. Soms moet ik aan
meerdere klassen na elkaar mijn verhaal houden en
mag ik vertellen over de Here Jezus.
Open deuren
Ook blijven er verzoeken komen om een bijbelstudie
te geven bij alle soorten kerkdiensten,
vrouwenverenigingen, een ‘mannenontbijt’ en soms
zelfs vanuit het bedrijfsleven. Samen met een
broeder uit Meppel zijn we op een vroege ochtend
naar Alblasserdam gereden waar een bedrijf elke
maandagochtend de week begint met bijbelstudie en
gebed. Heel bijzonder! Ik mocht in een groep van
zo’n 25 jongemannen en 2 vrouwen over de Here
Jezus vertellen. Na aHloop kwam er een jonge
manager op me af en zei dat hij zijn hart wil
openstellen voor de Heer Jezus. We zijn direct in
diezelfde zaal op de knieën gegaan.

Behalve het gesproken woord heb ik veel lectuur
in de verschillende talen kunnen uitdelen en een
aantal bijbels. Ik heb mij voorgenomen al deze
400 bezoekers – al dan niet groepsgewijs – op
korte termijn te bezoeken.

Het zal u niet verbazen dat er al concrete ideeën
zijn voor een vervolg. Er wordt gedacht aan deze
zomer maar dan niet alleen voor azc’s in NoordNederland.

Nog een erg bemoedigend voorval wil ik u niet
onthouden. Een Nederlands echtpaar (waar we
vroeger veel contact mee hadden) vroeg mij bij hen
te komen eten in Musselkanaal zodra ik in de buurt
was om daar te spreken. Na mijn bezoek bij hen,
gingen we, voordat we naar de kerk gingen waar ik
zou spreken, nog even langs haar dochter. Onze
vrienden vertelden mij dat hun dochter en
schoonzoon al jaren een onvervulde kinderwens
hadden. Toen ik hun dochter aan de deur begroette,
zei ik heel spontaan: over een jaar zal de Heer jullie
een kind schenken; ik schrok van mijn eigen
woorden. Ik stelde voor om naar binnen te gaan en
te bidden. Zes maanden later stond onze vriendin bij
ons aan de deur in Staphorst met de mededeling dat
haar dochter zwanger was!! Ook voor ons een heel
bijzondere ervaring!
Thuisfrontcomité
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in
samenwerking met een ‘nieuw’ TFC. Na vele jaren de
samenkomsten in Heerde te hebben bezocht, doen
we dat nu veel dichterbij in Meppel. Leyla en ik
willen graag op deze manier nogmaals onze grote
dank betuigen aan de broeders en zusters die ons zo
veel jaren hebben begeleid, bemoedigd, van adviezen
hebben voorzien en geholpen hebben met de
nieuwsbrieven en de Hinanciën. Heel veel dank.
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Nog een praktische kwestie...
We bidden al jaren om een groter huis waar we
(grote) groepen mensen kunnen ontvangen om
bijvoorbeeld bijbelstudie te houden. Niet alleen de
verwachte komst van een nieuw azc met 600
asielzoekers, maar ook de samenkomsten die in
Meppel worden gehouden en het feit dat onze zoon
Heysam met zijn gezin daar woont, zijn voorbeelden
waarom we graag naar Meppel willen verhuizen.

Mededelingen TFC
Het oude postadres ‘De Marke van Leusen 18, 7711
HH Nieuwleusen’ is gewijzigd naar:
Bevrijdingslaan 43, 7943 CC Meppel.
Er zijn er die de nieuwsbrief graag willen gebruiken
om uit te delen. Een ingekorte versie op één A4
(dubbelzijdig) is beschikbaar in .pdf. Mail naar
info@thuisfront-avakhti.nl voor een kopie.

Kort geleden hebben we te horen gekregen dat er
mogelijkheden zijn om een huis te kopen. Een
stichting - hier niet met name genoemd – heeft
aangeboden een aanzienlijke lening te verstrekken.
Deze lening is echter niet voldoende. Misschien wilt
u de Heer bidden of Hij nog mensen in het hart wil
werken een lening te verstrekken. Laat uw hart
spreken! We zijn benieuwd wat de toekomst ons zal
brengen. Wilt u voor ons blijven bidden?
Gebed
Gebedspunten:
• Volhardt u alstublieft in het bidden om

•
•
•
•

gezondheid, bescherming, kracht en de juiste
woorden om met name asielzoekers te leiden
naar het kruis van Golgotha.
Gods leiding in het organiseren van een vervolg
op de kerstsamenkomst in ‘De Vijverhoeve’.
De lectuurverspreiding onder asielzoekers.
Voor veilige en voorspoedige autoritten.
Een ander, groter huis in Meppel en de
Hinanciering ervan.

Giften
Wilt u medearbeiders zijn in dit werk van de Heer
door een gift? Onderstaande stichting heeft een
ANBI status, giften hieraan gegeven zijn aftrekbaar
voor de belasting.
• Stichting Nehemia (ANBI), onder vermelding van

‘Vluchtelingenwerk Noord-Nederland’.
NL66 SNSB 0931 7011 39
U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening
van br. Avakhti:
NL08 RABO 0360 8678 47.
De bankrekening van St. Lokaal en Evangelisatie te
Heerde is niet meer beschikbaar voor giften aan fam.
Avakhti. Houdt u hier s.v.p. rekening mee.
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