
 1 

H. Wijnholds 
Hellenbeekstraat 96 
8081 HZ ELBURG 

T. (31) 525680436 
M. (31) 654354856 

E. HvW@all-nations.nl 
W. www.all-nations.nl 
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	“De	gemeenten	dan	werden	bevestigd	in	het	geloof	en	namen	dagelijks	in	aantal	toe”	(Hd.	16:5)	

	
Geliefde broeders en zusters, 
 
Vorige maand kon ik zowel Kenia als Rwanda bezoeken. Het bezoek in Kenya beperkte zich tot een 

verblijf van enkele dagen in de hoofdstad Nairobi, waar ik verantwoordelijke broeders ontmoette voor een 
bespreking over het werk in Kenia.  

Daarna verbleef ik een tiental dagen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, waar een driedaagse 
Bijbelconferentie plaatsvond en bezoeken in enkele vergaderingen. 

 
Kenia 
In de afgelopen jaren hebben broeders en zusters in de districten Machakos (ten oosten van Nairobi) 

en Siaya (in West Kenia) meerdere contacten gekregen. De afstand tussen deze twee districten is 
ongeveer 500 km. Broeders van de vergadering uit Mombasa, een stad diep in het zuiden van Kenia, 
moeten minstens 1500 km afleggen om beide districten te bezoeken. Het is belangrijk dat zij Siaya en 
Machakos bezoeken omdat er grote behoefte bestaat aan Bijbels onderwijs.  
 

Kort voor mijn vertrek naar Kenia, werden nog Bijbelstudies georganiseerd met een beperkt aantal 
belangstellenden die een leidende functie hebben in hun denominatie in Siaya en Nairobi. Allen volgden 
met grote interesse het onderwijs over: 

- De noodzaak van bekering tot God en geloof in de Heer Jezus 
- Enkele aspecten van de Gemeente van God, 

vooral in 1 Korinthe. 
Er waren ook twee echtparen aanwezig die duidelijk 

getuigden van hun geloof in de Heer Jezus. Wilt u 
bidden dat allen de Schriftuurlijke weg mogen gaan, 
zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. > 

 
Tijdens de bespreking met de broeders uit 

Mombasa hebben we samen opnieuw vastgesteld hoe 
belangrijk het is Bijbelstudies te geven over de 
beginselen van het samenkomen tot de Naam van de 
Heer. In het bijzonder met degenen die de wens uiten 
met de broodbreking aan te Tafel van de Heer te 
beginnen in Siaya en Machakos.   

Onze bespreking herinnerde mij aan het onderwijs dat we in onze begintijd in Kameroen (vanaf 1975), 
Rwanda (vanaf 2000) en andere landen gaven en vaak herhaalden aan hen die de wens uitten de dood 
van de Heer in de broodbreking te verkondigen. Ik vat dit onderwijs samen in enkele kernvragen voor alle 
betrokkenen: 

1e) Heb ik zelf de vrijmoedigheid met de broodbreking aan de Tafel van de Heer te beginnen 
(persoonlijke verantwoordelijkheid) 

2e) Heb ik vrijmoedigheid met de broodbreking aan de Tafel van de Heer te beginnen met de ander(en) 
en de ander(en) met mij (gemeenschappelijke verantwoordelijkheid) 

3e) Waar de eerste twee vragen positief worden beantwoord, staan alle betrokkenen voor de volgende 
vraag: willen we de broodbreking beginnen in praktische gemeenschap met vergaderingen die al langere 
tijd brood breken? Het Schriftuurlijke antwoord op die vraag leidt ertoe dat wederzijds wordt vastgesteld 
dat dezelfde Bijbelse beginselen worden beleden en gehandhaafd. Die vaststelling is de basis voor een 
praktische gemeenschap aan de Tafel van de Heer bij wederzijdse bezoeken in deze vergaderingen. 
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Het district Siaya in Kenia grenst aan het district Busia in Uganda. De grens van beide landen loopt 
dwars door de stad Busia, een belangrijk 
administratief en commercieel centrum. We zijn 
dankbaar dat er in deze plaats een groot grondstuk 
kon worden gekocht, waarop nog enkele gebouwen 
van een vroegere school staan. In afwachting van de 
bouw van een groter vergaderlokaal en Bijbelcentrum, 
kunnen de huidige gebouwen voorlopig gebruikt 
worden voor Bijbelconferenties en jeugdkampen.  

De grensstad Busia ligt dusdanig centraal dat de 
Bijbelconferenties en jeugdkampen kunnen worden 
bijgewoond door broeders en zusters, jongeren en 

belangstellenden uit zowel Kenia als Uganda. 
 

Rwanda 
Bijbelconferentie 
Voor de eerste keer vond er een Bijbelconferentie plaats in het nieuwe Bijbelcentrum in Kigali. De 

eerste verdieping van dit centrum bevat een groot 
vergaderlokaal, een christelijke boekhandel en 
woonruimte voor broeders die regelmatig bezoeken 
maken in Kigali. Op de begane grond bevinden zich 
woonruimtes die verhuurd worden. De opbrengst van de 
huur wordt gebruik voor de lopende kosten van het 
nieuwe gebouw en lectuurverspreiding. 

Het nieuwe vergaderlokaal bood ruimte aan meer dan 
300 broeders en zusters en belangstellenden, 
voornamelijk uit Rwanda, maar ook uit Congo (20), 
Uganda (15) en Bujumbura (5). Er waren opvallend veel 
jongeren aanwezig. 

Evenals in Noordoost Congo zijn we opnieuw 
begonnen met studies over het onderwerp van de 
bedelingen met behulp van een gedetailleerd schema, dat broeder Siegfried Nick en ik voor het eerst in 
1976 in Nkoemvon, Kameroen, hebben gebruikt. 

Dit schema is als brochure gedrukt in het Frans en Kyniarwanda, waarin ook een kaart met de zeven 
bedelingen is opgenomen. We beschikten ook over een groot spandoek waarop het schema van de 
bedelingen is afgedrukt in het Kinyarwanda.  

We hebben eerst overdacht wat de Schrift zegt over de eeuwige toestand, de schepping, de val van 
Satan, de herschepping, 
behorend tot de eerste 
bedeling, en de tweede 
bedeling.  

De aanwezige broeders en 
zusters volgden het onderwijs 
met grote aandacht, vooral zij 
die tot nu toe geen gelegenheid 
hadden gehad gedetailleerde 
Bijbelstudies over dit onderwerp 
bij te wonen. In de brochure zijn 
lege bladzijden ingevoegd waar 
velen notities maakten tijdens 

de besprekingen, vooral de jongeren. 
 
Het is immers van groot belang een Bijbels Godsbegrip 

te hebben, te weten wat de oorsprong is van Satan en 
demonen, en (opnieuw) in te zien hoe en met welk doel God 
de mens (man en vrouw) schiep. Dit inzicht is belangrijk in een 
cultuur waar de naam voor God in stammentalen meestal 
verwijst naar een onzichtbaar Opperwezen die als schepper wordt beschouwd, maar met wie de mens 
geen directe relatie heeft. 
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We waren dankbaar dat broeder Twahirwa Jean Marie ondanks zijn zwakke gezondheid de 
besprekingen kon bijwonen. Ook broeder Mukama Gerard uit Kamembe in het zuiden van Rwanda, 
leverde goede praktische bijdragen. De organisatie (slaapplaatsen, maaltijden, vervoer) van deze 
conferentie verliep erg goed. 

D.V. hopen we tijdens het volgend bezoek in oktober deze Bijbelstudies voort te zetten. 
 
Jeugdwerk 
Onder de vele aanwezige jongeren, waren ook een aantal meisjes die veel zegen hebben ontvangen 

tijdens het verblijf van Charlotte Pickering van 23 december 2015 tot 17 januari 2016 (zie 
http://www.allthenations.info/newsletters/newsletters-2016-2017/ ).  

Eén van deze meisjes verbrak na haar bekering de band met een ongelovige jongeman die haar ouders 
voor haar hadden bestemd. Ze had in de Schrift 
(2 Kor. 6: 14,15) ontdekt dat zo’n huwelijk een 
ongelijk juk zou zijn.  

De plaatselijke broeders en zusters bidden 
dat er opnieuw een zuster (of zusters) komen 
die kunnen helpen in meisjeskampen, 
bijeenkomsten van gesponsorde kinderen, 
huisbezoeken en persoonlijke gesprekken. Ook 
bidden ze dat een jonge zuster (of zusters) of 
broeder (of broeders) enige tijd Engels kan 
geven in de twee Bijbelcentra (Kamembe en 
Kigali). Er is namelijk onder jonge mensen veel 
belangstelling voor het leren van de Engelse 
taal. Dit biedt veel mogelijkheden om het 
evangelie te verkondigen. 

 
Bezoeken 
Na de Bijbelconferentie in Kigali was er nog gelegenheid de vergaderingen in de dorpen Ntarama en 

Giti te bezoeken. Het is altijd hartverwarmend met hen het Woord te delen en daarna tijdens de maaltijd 
te genieten van de onderlinge praktische gemeenschap. 

In Ntarama begon een jonge zuster een gesprek over het artikel “A Quiet Partner On the Homefront” 
van br. Eugene Vedder, vertaald door broeder Mukama Gérard in het Kinyarwanda vertaald. Zij vertelde 

met tranen in de ogen dat ze door dit artikel veel van “Maman” 
Jeanette had geleerd en zich had voorgenomen de Heer nog 
meer toegewijd te volgen in haar huwelijk en gezin. 

 
De Heer heeft de bezoeken die broeder Theogène uit 

Ntarama regelmatig in Giti maakt, gezegend. Er zijn vele 
belangstellenden die nu de samenkomsten regelmatig 
bezoeken. < Deze toenemende belangstelling is een grote 
bemoediging voor broeder Etienne in Giti. Hij had namelijk 
jarenlang trouw het samenkomen tot de Naam van de Heer 
voortgezet. 

 
Sponsorschap 
In Rwanda hebben de broeders in overleg en 

administratieve samenwerking met plaatselijke bestuurders 
twee jaar geleden een project opgestart. Deze bestuurders 
willen graag dat we 5.000 wezen in hun gebied 
ondersteunen, maar we hebben voorlopig kunnen beginnen 
met 200. In overleg met deze bestuurders wonen deze 
kinderen ook jeugdkampen bij en volgen zij bijbelcursussen 

Tijdens mijn bezoek vond in het nieuwe Bijbelcentrum in 
Kigali een evangeliesamenkomst plaats met de 200 
kinderen die jaarlijks ondersteund worden, vooral met 
schoolgeld en leermiddelen.  De zusters Kayiganwa 
Godelive en Kamagaju	Winifred	uit Kigali > houden twee keer 
per maand een samenkomst met deze kinderen. Ze bezoeken ook regelmatig de families waaruit deze 
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kinderen komen en hebben dan goede gesprekken. Dit werk doen ze met grote toewijding tot de Heer en 
liefde tot de kinderen. Ze kennen de namen en 
levensomstandigheden van elk kind. 

Nu het nieuwe Bijbelcentrum in een andere wijk ligt, is er 
in overleg met plaatselijke bestuurders een andere school 
aangewezen, die tegenover het Bijbelcentrum ligt. De beide 
zusters hebben nu extra werk om de overgang in goede 
orde te doen verlopen met ingang van het nieuwe schooljaar 
in september. 

 
We zijn erg dankbaar voor de hulp van de zusters Ellen 

Meijnen en Annemarie Arp, die de contacten verzorgen 
tussen de kinderen en de sponsors.   

Zuster Annemarie verzamelt tevens kleding voor Oost-Afrika en verzorgt regelmatig verzendingen naar 
het centrale adres in Kasese, Uganda. Mocht u kleding ter beschikking willen stellen, haar adres is : 
Ceramstraat 17, 3818 CW Amersfoort. 
 

Ik kijk met dankbaarheid terug op dit bezoek en beveel de broeders en zusters in Kenya en Rwanda 
graag in uw voorbede aan.  
 

Ik wil u allen hartelijk danken voor uw voorbede en praktische steun in de afgelopen maanden. 
 

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer, 
 
Hilvert Wijnholds 

 
PS: Graag uw voorbede voor de reis naar de VS om de “Eastern Bible Conference” in Grove City, PA,  (29 juli – 

5 augustus) en de zendingsconferentie “Missions in Focus” in Snydertown, PA, (12 – 19 augustus)  bij te wonen. 
 
 


