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Op 29 augustus 2015 ben ik, Marieke Ebbers, door de 

Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar Zuid-

Afrika, waar ik werk in het AIDSHope Centre in Mamelodi 

(Pretoria), een project van OM. 

In dit nummer: 

- Persoonlijk 

- Leven op Meetse a Bophelo Centre 
- Mijn kerk hier in Zuid Afrika 
- Ministry in het zonnetje 
- Acties 

- Dank- & gebedspunten 

 

Persoonlijk 
Hallo allemaal! Hoog tijd voor weer een nieuwe update!  
Hoewel het al een poosje geleden is, heb ik in december genoten van een aantal dagen vakantie. Lekker even 
bijkomen en tot rust komen. In december is het hier in Zuid Afrika de schoolvakantie zoals wij die kennen in de zomer. 
De kinderen eindigen hun schooljaar voor de vakantie en starten in januari in een nieuwe klas. Voor ons is de 
tussenliggende periode de gelegenheid bij uitstek om een ‘voorjaarsschoonmaak’ te houden! Ik kan je vertellen, dat 
is best veel werk! Maar het is achter de rug en we zijn alweer onderweg in het nieuwe schooljaar. 
 
Ik heb gemerkt dat ik die dagen rust ook echt nodig had. Veel mensen vragen hoe het staat met de gezondheid. Ik kan 
eerlijk zeggen dat het steeds beter gaat: hoewel ik nog steeds mijn activiteiten afwissel (staan, zitten, lopen, liggen), 
kan ik alles steeds langer doen. Praktisch voorbeeld: tijdens het afterschool programma kan ik alles meemaken en 
doen (ik neem rust vooraf). Tijdens de kerkdienst kan ik nu blijven zitten, in plaats van het af te wisselen met staan of 
lopen en ik heb ook voldoende energie om daarna weer terug te rijden. Ik moet wel in de gaten blijven houden dat ik 
voldoende rust neem; dus na een drukke week houd  
ik het weekend rustig om bij te kunnen slapen. Rust 
 nemen vind ik lastig, vooral als er veel te doen is,  
maar ik leer het nog wel ! 
 
Ik merk dat ik het lastig vind te omschrijven hoe het  
gaat, maar geloof me, het is weer een stuk beter  
vergeleken met afgelopen juni en zeker met het jaar  
ervoor! Ik vertrouw erop dat God mij steeds de energie 
geeft voor wat Hij wil dat ik doe. En natuurlijk heb ik  
ook mijn momenten van frustratie als ik iets niet  
precies kan doen zoals ik gewend was of meer kan  
doen dan nu mogelijk is. Maar dat probeer ik zoveel  
mogelijk bij Hem neer te leggen. Gelukkig heb ik ook  
een team om mij heen dat helpt mij waar nodig en ook  
checkt of ik voldoende rust neem! 
 

Volg mij! 

Om jullie op de hoogte te houden van al 

mijn ervaringen in het werkveld ben ik op 

verschillende manieren te volgen: 

        www.ebbersinzuidafrika.nl 

 facebook.com/EbbersInZA 

Mijn nieuwsbrief standaard in uw mailbox? 

Aanmelden kan door een mail te sturen 

naar nieuwsbrief@ebbersinzuidafrika.nl 

http://www.cmo.nl/vnarena-vob/images/stories/ak/blankworldmap.png
http://www.ebbersinzuidafrika.nl/
mailto:nieuwsbrief@ebbersinzuidafrika.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.depositphotos.com/6086703/stock-illustration-globe-icon-on-square-internet.html&ei=SdhYVfrWL4HaUsq_gbgL&psig=AFQjCNE2kHDj7QlFy-hzgs4KAkqI5g_Rzg&ust=1431972270553409
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixgood.com/facebook-icon-jpg.html&ei=rNVYVfi9HYG1ULq5gJAL&psig=AFQjCNFkgUA5_R6WKD_KpA1vnzOdoK89wg&ust=1431971605171109
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omdat wanneer Meetse er niet zou zijn, we weten dat de kinderen en families met wie we werken, toch een plek 

hebben! 

Ministry in het zonnetje 
In voorgaande nieuwsbrieven is het u vast niet ontgaan dat we op Meetse 
verschillende ministries hebben, waar ik me ook mee bezig houd. In de 
komende nieuwsbrieven zal ik steeds een ministry in het zonnetje zetten, 
waarin ik duidelijk zal proberen uit te leggen wat deze ministry inhoudt. 
Voor deze keer is dat de ‘drugministry’. 

 
Drugministry 
Elke dinsdagmorgen gaat het team eropuit naar wijken in Mamelodi waar 
drugs verhandeld en gebruikt wordt. Het team is daar goed bekend door 
alle mensen die ze de afgelopen jaren hebben ontmoet. Ze praten daar 
met de drugsgebruikers en verslaafden en vaak ook met de families die in 
die buurt wonen.  
We werken in deze ministry samen met een afkickprogramma, 
TeenChallenge. Vaak komen er teamleden van TeenChallenge mee op de 
dinsdagmorgen, maar ook helpen we degenen die af willen  
kicken met een interview bij de afkickkliniek. 
 

Leven op Meetse a Bophelo Centre 
Hoe langer ik op Meetse woon, hoe meer ik mij er thuis voel! Ik houd ervan om in de community te wonen waar ik 
ook werk, om betrokken te zijn bij de kerk in Mamelodi en ook het team steeds beter te leren kennen. Hoewel het 
natuurlijk ook een uitdaging is: het team verandert eigenlijk continu, dus afscheid nemen gebeurt vaak, net zoals het 
inwerken van nieuwe teamleden (dat is overigens ook een onderdeel van mijn taak).  
Ministry gaat hier 24/7 door. Mensen die hulp nodig hebben kunnen elk moment van de dag aanbellen en het einde 
van een werkdag is daardoor niet altijd even duidelijk of helemaal niet aanwezig.  
Hoewel we vaak met mensen een nieuwe afspraak maken voor bijvoorbeeld de volgende week, moeten we daardoor 
natuurlijk wel beschikbaar zijn, ook in het weekend. Het mooie ervan is dat missionair zijn meer een levensstijl is, 
dan een baan. Iets waarvoor we allemaal geroepen zijn denk ik! En belangrijk: als je op de plek bent waar God je 
roept, zal Hij ook voorzien in wat je nodig hebt, ook rust! 
 
 
 
Mijn kerk hier in Zuid Afrika 
Sinds ik in Zuid Afrika ben, ben ik op zoek geweest 
naar een kerk om me bij aan te sluiten. In eerste 
instantie was dat Every Nation Willows, een kerk in 
Pretoria. Daarnaast hebben zij ook een kerk in 
Mamelodi. Omdat we als ministry ook graag 
mensen verwijzen naar een kerk én ik mij in deze 
opstartende kerk thuis voelde, ben ik nu elke 
zondag in Every Nation Mamelodi te vinden. 
Het is een groeiende kerk, van op het moment 40 
bezoekers per zondag, plus hetzelfde aantal of 
meer kinderen. 
Elke zondag zetten we samen de kerk op (we 
mogen de tuin van een gemeentelid gebruiken) en 
doen we Bijbelstudie in kleine groepjes, zingen 
samen, bidden samen en drinken koffie en thee. 
Voor de kinderen is er een aparte Kids Church.  
Ik geniet ervan om in zo’n setting niet alleen samen 
kerk, maar ook familie te zijn! Bovendien is het nu 
mogelijk om kinderen en buurtgenoten mee te 
nemen naar de kerk. Dat is belangrijk voor ons,  
 



 

maart 2018          www.ebbersinzuidafrika.nl            AIDSHope Centre Mamelodi        Toekomst voor kinderen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLOFON 

Dank- & gebedspunten 

Danken voor: 

- een goede start van het nieuwe schooljaar; 

- voor de (nieuwe) kinderen die naar de 

afterschool komen; 

- de nieuwe teamleden die ons zijn komen 

versterken; 

- de bereidheid van gemeenteleden om acties 

voor het werk in Zuid Afrika op te zetten. 

 

Bidden voor: 

- Nieuwe kinderen en families die bij de 
afterschool komen. Dat zij hun plekje mogen 
vinden. 
- De kinderen dit jaar: we werken met het 
thema ‘Identiteit’ en we bidden dat de 
kinderen echt hun identiteit in God mogen 
vinden! 
- De drugministry. Dat we meer kunnen 
samenwerken met de rehab, omdat er mensen 
willen afkicken die we tijdens de drugministry 
ontmoeten. En ook voor fondsen om hen 
daarbij te helpen! 
- Voor mijzelf, om voldoende rust te nemen. 
- Voor de ministry en het team, dat we dicht bij 
God blijven en onze focus op Hem gericht 
houden. 
 

Bedankt voor uw betrokkenheid door gebed! 

 

We willen hiervoor ook fondsen 
werven, omdat er vaak een 
startbedrag nodig is die de 
persoon in kwestie en/of hun 
familie niet hebben. Om toch te 
kunnen starten willen wij ze 
helpen met een klein bedrag. 
Het is mooi om te zien hoe door 
de jaren heen de levens van 
mensen veranderd worden, door 
hun relatie met God! 
 
De foto toont een beeld van de 
shacks waar we werken tijdens 
de drugministry. 

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: 

OM South Africa 
Marieke Ebbers AidsHope team 

Private Bag X03 
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 
Henk Kooij is voorzitter en 

bereikbaar via 
ebbersinzuidafrika@gmail.com 

 
 

 www.ebbersinzuidafrika.nl 

 facebook.com/EbbersInZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operatie Mobilisatie 

IBAN: NL13 RABO0114 2329 38 
 
 
 

Acties 
Al eerder in deze nieuwsbrief was de aankondiging van het Paasbenefietconcert op  
24 maart (Nieuw Kerk) te zien. Vorig jaar hebben muzikale gemeenteleden uit verschillende 
kerken een huiskamerconcert gegeven, wat een groot succes was. Daarom dit jaar 
opnieuw, maar dan in een grote ruimte zodat iedereen mee kan zingen. Welkom dus! 
 
Daarnaast heeft Fija Bout een webwinkeltje opgezet: Wood4Good. Allerlei leuke 
hebbedingetjes voor binnen-en buitenshuis voorziet zij op creatieve wijze met mooie 
teksten. Ook lentestukjes mogen niet ontbreken in haar assortiment. De moeite dus waard 
om even een kijkje te nemen! (https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/wood4good/)  
Bij deze wil ik dan ook de gemeenteleden die deze twee acties mogelijk maken bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid op het werk hier in Zuid Afrika! 
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