
 

  

Beste familie, vrienden en gemeenteleden, 

Er is weer veel gebeurd in de laatste paar 

maanden waar we jullie graag van op de 

hoogte brengen. 

Kerstviering                                                                                                                                                                  

De Kerstdagen liggen al weer een tijdje 

achter  ons en de Paasdagen  staan er weer 

aan  te komen.  Mee Hyae en ik waren 

uitgenodigd in een kleine gemeenschap in 

de buurt om samen met hen de geboorte 

van onze Heiland en Zaligmaker te vieren. 

Aan het eind van de dienst  hebben we T-

Shirts uitgedeeld aan de jeugd en de 

zogenaamde “Action Bijbels”, een soort 

kinderbijbel in de vorm van een 

stripverhaal. Je zou denken dat de kinderen 

hier het meest geïnteresseerd in zouden 

zijn, maar tot onze verbazing en vreugde 

was er ook een man van middelbare leeftijd 

die de Bijbel maar niet neer kon leggen. Hij 

zat er nog in te lezen toen iedereen in de 

kerk al weg was. 

Bezoek van Parlementslid                                                                                                                                        

Nu de verkiezingen in Kenia weer voorbij 

zijn en er nieuwe parlementsleden  zijn  was 

het goed om de nieuwe 

volksvertegenwoordiger uit te nodigen voor 

een bezoek. Goede  relaties met de overheid 

zijn  zeker niet onbelangrijk hier.  Het bleek 

dat het nieuwe parlementslid voor Tana 

Delta ook nauw betrokken was geweest  

toen wij in 2009 dit stuk grond van de 

overhead  toegewezen kregen. Hij sprak zijn 

grote waardering uit voor het werk dat we 

hier doen en zei; “Jullie zijn een  van de 

weinigen die de gemeenschappen ook 

daadwerkelijk helpen.”    

Wij kunnen niet 

anders zeggen 

dan dat het 

alleen door 

genade is en 

God komt alle 

eer toe. Zonder 

zijn hulp hadden 

we nooit bereikt 

wat er nu is. 

 

 

 

Opening van de kleuterschool Lighthouse 

Academy                                                                                     

Sinds begin dit jaar heb ik me nog meer 

gerealiseerd hoe belangrijk het is dat op jonge 

leeftijd kinderen Bijbelse principes mee krijgen 

voor hun leven. Blijkbaar weet de duivel dat 

ook, want toen de tijd van de opening van het 

kleuterschooltje nabij was barstte de  

geestelijke de strijd los; De kleuterjuf die de 

plaatselijke juffen het laatste half jaar had 

getraind  kreeg bericht dat haar moeder ernstig 

ziek was en moest terug keren naar Korea, 

vanwege deze situatie kan ze ook niet terug 

komen. Hierdoor viel alle verantwoordelijkheid 

op de schouders van Mee Hyae. 

Op de morgen van de opening kwam Mee Hyae 

lelijk te vallen en bezeerde zich flink. Gelukkig is 

ze nu weer opgeknapt. Verschillende 

genodigden waren verhinderd door ziekte of 

andere redenen en de voorganger die het gebed  

voor de opening zou doen kwam erg laat, 

 



 

 

omdat het openbaar vervoer  waar hij mee 

reisde op een gegeven moment omkeerde 

en hij uit moest stappen en wachten op een 

ander busje. Gelukkig zijn er meer mensen 

die kunnen bidden en er waren ook andere 

voorgangers aanwezig. 

Zo  waren er in de laatste paar weken nog 

wel een aantal  dingen die niet mee zaten. 

Blijkbaar doen we iets goed dat de duivel  

zich zo druk maakt. 

Momenteel hebben we 26 kinderen, waarvan 

er 10 uit moslim-gezinnen  komen. Bijzonder 

was het dat er ouders waren die een geit 

brachten om schoolgeld te kunnen betalen, 

zelfs was er een gezin dat een koe  verkocht. 

Dat is heel wat voor deze mensen, waar 

koeien een belangrijk bezit zijn.  

Het is geweldig om te zien hoe enthousiast 

de kinderen zijn. De klas begint om 8 uur, 

maar om 7 uur zijn er al een aantal 

aanwezig en vermaken zich prima op de 

schommels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echtpaar uit India                                                                                                                                                          

Ik heb regelmatig contact met een echtpaar 

dat het verlangen heeft om ons hier te 

komen versterken. We kennen elkaar al van 

de tijd in Shimba Hills, maar ze wonen al 

jaren in India. Ze hebben 3 jongens.  Het 

grootste obstakel is momenteel  hun 

financiën. 

 

Gebedspunten 

-Willen jullie bidden  voor kracht en wijsheid 

-Voor de kinderen van de kleuterschool  dat ze 

de Here Jezus vroeg mogen leren kennen 

-Versterking voor de kleuterschool zodat Mee 

Hyae minder belast  wordt. 

-Voor het echtpaar dat het verlangen heeft om  

ons  te komen versterken en hun financiële 

situatie. 

Willen jullie danken voor 

-Voor  Gods  bescherming. Al  Shabaab is nog 

steeds actief. 

-Dat de kleuterschool van start is gegaan. 

We zijn dankbaar dat jullie met ons meeleven 

en meebidden. 

De hartelijke groeten en gezegende paasdagen, 

Willem en Mee Hyae 

Van de TFC 

In Oostendorp hebben we op de kerstmarkt gestaan 

waarbij we een mooie opbrengst van een kleine           

€ 500,- hadden! 

Dankbaar zijn we ook dat we ondanks tegenslag toch 

al onze stroopwafels konden verkopen. Hiervan is de 

opbrengst nog niet helemaal bekend, maar we 

verwachten dat dit ruim €2000,00 heeft opgebracht. 

 

 

Adres informatie:                    Contactadres   TFC        
                                                               
Willem en Mee Hyae Westerink     Annet Bosman 
P.O. Box 95774        Klaproos 2 
Postalcode 80100, Mombasa      8081 ST Elburg 
Kenya         Tel: 0525-690471 
E-mail: fmceastafrica@gmail.com 
 
Giften zijn welkom op: 
Stichting “De Akker is de Wereld”,  
Bankrekening: NL74ABNA0599191120, 
ABN-Amro te Elburg, o.v.v. Willem en Mee Hyae. 
 


