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Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, 

door de Hervormde Gemeente Huizen 

uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar ik ga werken 

in het AIDSHope Centre in Mamelodi (Pretoria), 

een project van OM. 

In dit nummer: 

- Volg mij! 

- Terugblik 

- TFC 

- Taartenactie 

- Dank- & gebedspunten 

 
Terugblik  

Het is ondertussen al weer even geleden, maar wat was het een mooie dienst zondag 28 juni. Ik heb genoten 

van de dienst waarin we werden opgeroepen om ‘alles wat we doen met woorden en daden, dat alles te doen 

uit de Naam van Jezus’. Colossenzen 3:12-17 

 

Volg mij! 

Om jullie op de hoogte te houden van alle 

voorbereidingen en al mijn ervaringen 

straks in het werkveld ben ik op 

verschillende manieren te volgen: 

        www.ebbersinzuidafrika.nl 

 facebook.com/EbbersInZA 

 @EbbersInZA     

 marieke.ebbers 

Mijn nieuwsbrief standaard in uw 

mailbox? Aanmelden kan eenvoudig door 

een mail te sturen naar 

ebbersinzuidafrika@gmail.com .  

Heerlijk verse appeltaarten (24cm) op 

bestelling!  

Van iedere appeltaart (€8,50) 

gaat, 5 euro 

naar Marieke!  

Heeft u iets te  

vieren? Of gewoon  

zin in taart?  

Neem contact op met Gerdien van de Put 

035 5264386 

gerdien@v-matix.nl 

Bedankt voor uw steun en eet smakelijk! 

 

Het is een opdracht die christenen van Jezus hebben 

gekregen, en waar Paulus dus over schrijft in zijn brief aan de 

Colossenzen. Ik mocht ook worden uitgezonden in de Naam 

van Jezus, onder handoplegging en zegening van heel de 

gemeente. Bijzonder om dit zo mee te krijgen in het midden 

van de gemeente. Een waardevolle herinnering! Ik heb de 

dienst gedownload zodat ik het terug kan kijken in Zuid-

Afrika. U kunt dat ook doen via de website 

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11135 . 

De week die erop volgde ben ik vooral druk geweest met het 

afsluiten op school. Ik mocht afscheid nemen van collega’s, 

ouders en kinderen; en mijn werkplek opruimen. Een vreemd 

gevoel om de sleutel te moeten inleveren van de plek waar ik 

de afgelopen 7 à 8 jaar met veel plezier gewerkt heb! 

Toen volgde een week van opruimen: spullen verkopen, 

opslaan en wegdoen, en natuurlijk van koffers pakken. 

Gelukkig heb ik daar veel hulp bij gehad en was de klus 

uiteindelijk snel geklaard. De afgelopen weken mocht ik dan  

 
genieten van relatieve rust, terwijl ik bij vrienden verbleef en vakantie had, en natuurlijk in alle rust de laatste 

zaken kon regelen. 

De laatste weken zijn voorbij gevlogen. Mijn to-do-list werd steeds korter. Als ik terugkijk op de afgelopen 

periode mag ik terugkijken op veel zegeningen: De voorspoedige afwikkeling van administratieve zaken, 
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Marieke is namens Operatie 

Mobilisatie uitgezonden naar Zuid-

Afrika. In Mamelodi, Pretoria, 

werkt zij voor het AIDSHope 

Centre.  

De uitzending van Marieke wordt 

mede mogelijk gemaakt door de 

Hervormde gemeente Huizen.  

U kunt Marieke steunen door 

een gift over te maken op IBAN: 

NL71RABO0329907417 t.n.v. 

Diaconie Hervormde Gemeente 

Huizen o.v.v. Uitzending Marieke 

Ebbers Zuid-Afrika. Uw giften zijn 

fiscaal aftrekbaar.  

 
Adres (tot eind oktober 2015): 

Marieke Ebbers 
OM MDT 

Postnet Suite #436 
Private Bag X37 
Lynnwood Ridge 

0040, Pretoria 

 
 

Websites 
www.ebbersinzuidafrika.nl 

www.om.org 
www.nl.om.org 

www.omsouthafrica.org 
 
 
 

Emailadressen 
Mail mij: 

marieke.ebbers@om.org 
 

Mail mijn thuisfrontcommissie 
Jan Pieter Wiesenekker is 
voorzitter en bereikbaar via 

ebbersinzuidafrika@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatie Mobilisatie 
IBAN: NL13 RABO0114 2329 38 

 

COLOFON GO-conference 

De Go-conference, gehouden in Delden, is een 

bijeenkomst geweest van 10 dagen, waarin we op 

verschillende vlakken werden toegerust. Tijdens de 

GO-conference heb ik veel indrukken opgedaan. Even 

een paar highlights: 

-230 mensen uit 50 landen, in een heleboel talen.... 

-sprekers over veel verschillende onderwerpen, 

zoals 'het kennen en prijzen van God', 'Opofferend 

dienen' en 'leven in een internationaal team'. 

-eten met stokjes of met je handen, nog een hele 

kunst... vooral die stokjes   

-contact met mensen die naar dezelfde training in 

Zuid-Afrika gaan en met mensen die naar hele 

andere plekken op de wereld gaan. 

-Prayer Day: een dag bidden over onderwerpen 

zoals 'mensenhandel, je eigen stad, projecten van 

OM, verschillende landen'. 

Ik ben blij met deze voorbereiding waarin ik mij 

vooral geestelijk heb kunnen voorbereiden door het 

bidden en lezen in de Bijbel. Goed om nu al zoveel 

verschillende culturen mee te hebben gemaakt, 

omdat ik ook in een internationaal team ga werken. 

 

 

Dank- & gebedspunten 

- Dank voor de verhoring van de 

gebedspunten uit de vorige nieuwsbrief: 

de prachtige uitzenddienst, de 

geslaagde voorbereidingen waaronder 

Marieke's visum en de verkoop van haar 

huis en voor alle financiële steun 

waardoor de uitzending door kan gaan 

- Verkoop van huis en auto 

- Dank voor de goede begeleiding door 

OM en de aangeboden training, Marieke 

is er klaar voor! 

- Dank voor de veilige aankomst in 

Zuid-Afrika. 

-Bovenal dank voor Gods trouw! 

 

- Bid voor de eerste weken van Marieke 

in Zuid Afrika, voor de enorme transitie 

waar ze doorheen zal gaan, voor een 

goede start en een hartelijk welkom. 

- Bid voor Marieke's gezondheid, 

veiligheid en goede contacten met haar 

directe collega's. 

-Bid voor het AidsHope Centre, dat de 

hulp aan de kwetsbare kinderen die daar 

komen, herstel van hoop en waardigheid 

zal betekenen in hun leven. 

Bedankt voor uw betrokkenheid 

door gebed! 

 

ThuisFrontCommissie (TFC) 

Terwijl Marieke zich inzet op Zuid-Afrikaanse bodem, blijven wij als TFC op de 

achtergrond actief met het verzamelen van sponsoren en de communicatie 

tussen Zuid-Afrika en Nederland. 

In de thuisfrontcommissie zitten de volgende leden: 

Jan-Pieter Wiesenekker (voorzitter) 

Henk Kooij (financiën) 

Martijn Molenaar (fondsenwerving) 

Fija Bout (vertrouwenspersoon) 

Anja Smits (gebedscoördinator) 

Paul Kooij (PR + communicatie) 

Myrthe Kooij (PR + communicatie) 

Op dit moment neemt Marieke deel aan de Mission Discipleship Training in Zuid-

Afrika, waar zij wordt toegerust voor het werkveld. Op de plaats waar de training 

wordt gehouden, is de internetverbinding slecht. Er zal de komende twee 

maanden dan ook weinig contact zijn. We proberen u zoveel mogelijk op de 

hoogte te houden. De volgende nieuwsbrief zal in november verschijnen. 

De TFC is te bereiken via het emailadres: ebbersinzuidafrika@gmail.com  

 

 

 

 

 

onder voorbehoud de verkoop van het huis, de helpende handen en alle steun, 

bemoediging en support! Dank aan God die mijn leven in Zijn Hand houdt en 

nooit loslaat! 
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