
Lieve vrienden, 

Bedankt voor al jullie gebed en betrokkenheid.  De 

afgelopen maanden heb ik persoonlijk meer dan 

ooit mogen ervaren hoe onmisbaar en krachtig 

gebed is. 

In mijn laatste nieuwsbrief beschreef ik hoe bijzon-

der het was om door te kunnen gaan met het oplei-

den van studenten, ondanks de onrust in Zuid Su-

dan. Helaas kwam die onrust  toch dichterbij en 

gingen we door een stressvolle gespannen tijd 

waarin we leefden onder God’s bescherming. We 

hebben Zijn wonderen ervaren. De afgelopen 

weken ben ik hier in Nederland weer wat bijgeko-

men. Graag nodig ik u uit om meer naar meer de-

tails van mijn verhaal/getuigenis te luisteren op 

zondag 11 December om 11uur in Cross-

roads International Church (Sportlaan 27 in 

Amstelveen, lokaal 2O50). 

We hebben het schooljaar in ECC versneld af-

gerond dit jaar en konden helaas geen groot 

afstudeerfeest vieren. We zijn dankbaar dat onze 

derdejaars studenten wel aan alle exameneisen 

konden voldoen en konden afstuderen. Ook ben ik 

persoonlijk erg onder de indruk van de inzet 

van de organisatie Open Doors die vlieg-

tuigen inzette om alle studenten en person-

eelsleden (incl. gezinnen) te transporteren 

naar veiligere gebieden. 

We hopen en bidden vooral dat er snel 

vrede zal komen in Zuid Sudan en dat het 

weer rustiger zal worden in het gebied ron-

dom het college. De studenten zien er naar 

uit om verder te gaan met hun opleiding en 

uiteraard willen wij dit graag voor hen blijven 

faciliteren. Het bestuur en het management 

team van ECC zullen binnenkort samen over-

leggen op welke manier ECC in 2017 hun 

werkzaamheden zal voort kunnen zetten.  

Onze werkzaamheden in het vluchtelingen-

kamp in Ajuong Thok (vlakbij Nuba Moun-

tains) gaan ondertussen gewoon door. In 

Januari hopen wij daar certificaten te kunnen 

overhandigen aan onze 70 studenten die al 

lesgeven aan duizenden kinderen in het  

vluchtelingenkamp. 
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Dankbaarheid: 

* Dank God voor Zijn bescherming 

en wonderen die wij mochten er-

varen in ECC. 

Gebedspunten: 

* Bid voor vrede in Zuid Sudan, in 

het bijzonder in Yei en de regio  

rondom ECC. 

*Bid voor de studenten , oud-

studenten en personeel van ECC die 

nu in een onzekere tijden leven in 

Uganda en Zuid Sudan.  

*Bid voor de toekomst van ECC, in 

het bijzonder voor de (toekomstige) 

leiders. 

Een andere student die op dit moment hard 

werkt aan onderwijs in Zuid Sudan is Andrew. 

Vorig jaar studeerde hij af en nu is hij al de ma-

nager van onderwijsprogramma’s van een NGO 

in Unity State. Hij overziet de constructie van 

scholen en gebruikt het lesmateriaal van onze 

opleiding bij het begeleiden van nieuwe leer-

krachten.  

 

En deze maand worden de lessen van onze op-

leiding in het vluchtelingen kamp Ajuong Thok 

volledig verzorgd door onze afgestudeerde stu-

denten Tanabor en Elias.  

 

 
Voor meer informatie: 
www.assistinchrist.org/nl 

Www.eccollegess.org 

Afgestudeerde studenten 
De impact van ons werk wordt goed zichtbaar 

als we inzoomen op de heldendaden die onze 

afgestudeerde studenten uitvoeren.  

Op de foto ziet u mij afgebeeld met Adam en 
zijn vrouw. Adam studeerde vorig jaar bij ons af 

en werd aangenomen als leerkracht op een 

missionaire basisschool in Yei. Zijn collega’s 

waren zo enthousiast over zijn kwaliteiten dat hij 

al snel meer leidinggevende taken kreeg. Terwijl 

veel mensen uit Yei vluchtten en scholen hun 

deuren sloten, zorgde Adam ervoor dat de 

school open bleef en dat de kinderen die nog in 

Yei waren hun schooljaar (versneld) konden 

afronden.  

Specifiek gebed: 

Bid voor (afgestudeerde-) studenten 

zoals Malish die op dit moment 

zoekt naar zijn familie in 

vluchtelingenkampen in Uganda. 

Familielieden zijn gevlucht toen de 

oorlog dichterbij kwam. Op dit 

moment leeft Malish ook als 

vluchteling, maar we hopen dat hij 

volgend jaar onze collega zal zijn. 

Bid voor de  vrouw en dochter van 

onze student Juma . Sinds September 

is het onduidelijk waar Juma is. Zijn 

gezin leeft in een onzekere en 

moeilijke tijd. 

Bid voor de gezondheid van 

Khadija . De afgelopen maanden was 

ze erg ziek maar heeft ze nog wel 

haar studie kunnen afronden. Nu 

hoopt ze dat haar lichaam zal 

aansterken en dat ze goede medische 

hulp zal ontvangen, 


