
 

  

Beste familie, vrienden en gemeenteleden, 

Reizen is niet mijn favoriete bezigheid, maar het 

hoort bij het leven van een zendeling. 

Gekscherend zeg ik wel eens: “We zijn nomaden 

voor Jezus”. Ook vergaderen hoort tot de 

categorie “minst favoriete dingen”. Maar het 

mooie van het werken in een Internationale 

zendingsorganisatie vind ik dat je tijdens 

vergaderingen/conferenties mensen van 

ontzettend veel verschillende culturen ontmoet, 

26 nationaliteiten waren vertegenwoordigd in de 

vergadering die ik onlangs bijwoonde.. een klein 

beetje een voorproefje van de hemel met al die 

verschillende culturen. Bijzonder om te horen wat 

God doet in de wereld, hoe Hij aan het werk is in 

plaatsen en op manieren waar je het misschien 

niet zou verwachten, vooral ook onder de 

moslims. Bijvoorbeeld de gemeentegroei in Iran, 

waar naar schatting nu 1 miljoen Christenen zijn. 

Een paar weken geleden heb ik nog even een 

snelle reis per bus naar Nairobi gemaakt om een 

aantal zaken voor JmeO Kenia te bespreken. De 

ene dag heen en de volgende middag weer terug. 

Maar dan voel je wel dat je geen 30 meer bent en 

mijn rug protesteert daar ook al tegen. 

Kleuterschool 

Als kind was ik altijd dolblij als we schoolvakantie 

kregen, maar verschillende van de kinderen in de 

kleuterschool vonden het helemaal niet leuk dat 

ze 3 weken niet naar school konden. Aan het 

begin van de nieuwe week kreeg Mee Hyae een 

telefoontje; Eén van de jongens wilde dolgraag 

naar school...kon hij niet komen? 

Dankbaar zijn we dat 

we tijdens de 

schoolvakantie een 

glijbaan konden 

aanschaffen en nu 

hebben de kinderen 

2 schommels en een 

glijbaan. Ze zijn de 

koning te rijk en 

vermaken zich 

opperbest. 

 

 

 

De eetzaal 

Alle goede dingen komen langzaam zegt men, laten 

we het daar dan maar op houden. De werkzaamheden 

aan de eetzaal gaan gestaag door. Maar het was voor 

ons  budget wel even slikken toen het dak van 

palmbladeren er op gemaakt moest worden. 100% er 

naast zitten met het budget dat de aannemer ons 

eerst gegeven had vinden we toch wel een flinke 

misser. 

IPad en Social Media 

Mijn iPad liet het op een morgen afweten, wat ik ook 

probeerde om hem aan de praat te krijgen, het 

schermpje bleef mij zwart aankijken. Best vervelend 

als je er zo afhankelijk van geworden bent en alle 

contacten/mails enz. er in staan. 

Aan de andere kant heb ik het als heel bevrijdend 

ervaren. Ik voel dat ik veel meer rust heb en meer tijd 

voor andere dingen.  



 

 

Ik kon niet steeds kijken of er nieuwe mail waren 

of wat er nu weer op Facebook stond. Ik vergelijk 

Social Media wel eens met het constant naar de 

brievenbus lopen om te kijken of de postbode er 

weer geweest is. Stilletjes hoop ik dat er een 

oplossing gevonden wordt voor de iPad, want hier 

in de bush bush is zo’n ding ontzettend handig om 

te communiceren. 

Overstromingen 

We waren erg blij dat dit jaar de temperaturen 

niet opliepen zoals verleden jaar (tegen de 40C) 

Opmerkelijk was het dat ook de regens wel een 

maand eerder zijn begonnen en nog nooit was het 

al zo groen in maart. Beste buien in maart en april 

en het is nog niet voorbij. Onze watertanks zitten 

weer overvol. Helaas heeft dit ook een keerzijde. 

Vanwege de vele regenval in verschillende delen 

van Kenia zijn er wegen weggespoeld en mensen 

verdronken. O.a. is de Tana River buiten zijn 

oevers getreden en duizenden mensen moesten 

evacueren. Momenteel is er ook een groep van 

zo’n 200 mensen vlakbij ons Center neergestreken. 

Ze verblijven nu met de weinige bezittingen die ze 

hebben in schamele tentjes. We proberen hen o.a. 

te helpen met drinkwater en voedsel. 

Gebedspunten 

-Willen jullie blijven bidden voor de komst van het 

echtpaar uit India? Ze zijn nu bezig met het 

verkopen van cupcakes om geld bij elkaar te 

krijgen voor de reis. 

-Dat de registratie van de kleuterschool met de 

onderwijsinspectie spoedig rond is. 

-Er is meer medisch personeel nodig om een 

kliniek te kunnen runnen. Willen jullie bidden voor 

een clinical officer, of dokter, een laborant en een 

apotheker. 

Ook is er geld nodig om deze mensen te kunnen 

betalen en voor de medicijnen. 

-Dat de kinderen van de kleuterschool de Here 

Jezus mogen leren kennen in hun jonge leven. 

 

Dank voor: 

-Bescherming op de reizen. 

-Dat de rust weer is weergekeerd in Kenia 

Gebedspunten 

Dank voor: 

-Bescherming op de reizen. 

-Dat de rust weer is weergekeerd in Kenia 

Wij zijn op dit moment even in Nederland om de 

verjaardag van mijn moeder te vieren en even te 

ontspannen. 

Mee Hyae en ik willen graag alle vrijwilligers bedanken 

die meegeholpen hebben om de stroopwafelactie tot 

een succes te maken. Hartelijk dank voor jullie inzet. 

En daarnaast ook dank voor de kopers en bezorgers 

van de pinksterbroden. 

De hartelijke groeten, 
Willem en Mee Hyae 
 

 

 

 

 

 

 

Van de TFC 

In de afgelopen periode hebben we 2 activiteiten 

mogen houden, de pinksterbroodactie en we mochten 

tijdens de Open-Boerderijendag brood en soep 

verkopen bij fam. Magré. Beide acties waren geslaagd!   

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. 
 

 

we proberen hen te helpen met drinkwater en voedsel 

 


