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H. Wijnholds 
Hellenbeekstraat 96 
8081 HZ ELBURG 

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

E. HvW@all-nations.nl 
	

 Elburg, 24 oktober 2017 
	

	“….	altijd	overvloedig	in	het	werk	van	de	Heer,	daar	u	weet	dat	uw	arbeid	niet	vergeefs	is	in	de	Heer”	
“…	want	hij	werkt	het	werk	van	de	Heer	even	als	ik”	(Hd.	16:5)	

	
Geliefde broeders en zusters, 
 

Van 26 september tot 12 oktober kon ik zowel Rwanda als Zuid-Afrika bezoeken. Het was mogelijk een 
dusdanig vluchtschema te vinden dat de reistijd zoveel mogelijk beperkt bleef, waardoor de overige dagen 
besteed konden worden aan het werk van de Heer. Ik heb de laatstgenoemde uitdrukking onderstreept, 
omdat de volgende vragen mij in de afgelopen tijd vaak bezighouden, zowel voor mijzelf als voor de 
plaatselijke broeders met wie ik samenwerk:  

1e) beseffen we steeds weer opnieuw dat het zijn werk is en wij de instrumenten die Hij gebruiken wil? 
2e) zijn we bereid in afhankelijkheid van de Heer ijverig gebruik te maken van de mogelijkheden die Hij 

geeft, ook en vooral in moeilijke levensomstandigheden? 
 

Rwanda: 
Besprekingen  
De dag na aankomst in de hoofdstad Kigali vond de jaarlijkse bespreking plaats van de landelijke 

stichting waarvan de leden verantwoordelijk zijn (zie: www.all-nations.nl/financien/ ) voor het beheer van 
fondsen, roerende en onroerende goederen, invoer van literatuur en vele andere activiteiten die de Heer 
ons in zijn genade in Rwanda laat doen. Ook deze keer verliepen de besprekingen in broederlijke sfeer 
en konden de jaarstukken naar de betreffende instanties worden gestuurd. Wilt u bidden voor deze 
broeders die een grote verantwoordelijkheid dragen om te doen wat “eerlijk is, niet alleen voor de Heer, 
maar ook voor de mensen” (2 Kor. 8:21b). 

Broeder Twahirwa Jean Marie was dusdanig verzwakt door de kanker, dat hij alleen de 
morgenbespreking kon bijwonen. Hij is tijdens mijn bezoek twee keer in het ziekenhuis opgenomen, waar 
ik hem kort voor mijn vertrek nog heb bezocht. In ons gesprek getuigde hij van zijn dankbaarheid tot de 

Heer die hem in het afgelopen jaar bemoediging en troost 
gaf, zowel in India waar hij medische behandelingen 
onderging als na terugkeer in Kigali. Hij gaf ook uiting aan 
zijn diep vertrouwen op de Heer voor de komende tijd. 
Op 15 oktober heeft de Heer hem thuisgehaald. Wilt u 
bidden voor zijn vrouw, Claudine, dochter, Louange, en 
zoon, Joshua, en ook de 
familie en de broeders en 
zusters in Kigali. 

Onze broeder was sinds 
mijn eerste bezoek in Rwanda 

in 2000 bij het werk van de Heer in zijn land betrokken. In de loop der jaren 
werd hij een trouwe dienstknecht van de Heer in de dienst van het evangelie 
en de Gemeente (Kol. 1:23-25). Hij was een van de broeders die in 2002 sterk 
de behoefte onderstreepte aan een vertaling van de Franstalige bundel 
“Geestelijke Liederen” in het Kinyarwanda. Het eerste gesprek met hem over 
deze bundel zal mij altijd bijblijven. Hij vertelde mij met tranen in de ogen dat 
de liederen van deze bundel hem in staat stelden om gedachten van dank en 
aanbidding die al in zijn hart waren, zingend tot uitdrukking te brengen. Na vele 
jaren van vertaalwerk, correcties en revisies werd de uiteindelijke bundel in 
2008 gedrukt, tot grote zegen in de samenkomsten en de gezinnen. > 

Wilt u ook bidden voor broeder Mukama Gerard en andere broeders met wie 
Twahirwa Jean Marie nauw heeft samengewerkt. Uw gebed wordt ook 
gevraagd met het oog op grote behoefte aan meer trouwe en bekwame 
plaatselijke broeders (2 Tim. 2:2). 
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Bijbelconferentie: 
Voor de tweede 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. 

Het nieuwe vergaderlokaal biedt ruimte aan meer dan 300 broeders en zusters en belangstellenden, 
voornamelijk uit Rwanda, maar ook uit Congo (25), Uganda (15), Burundi [Bujumbura] (5) en Tanzania 
(3). Broeders uit Oost-Uganda hadden in de afgelopen jaren niet alleen geloofszekerheid op grond van 
het verzoeningswerk van de Heer Jezus alleen, gekregen, maar ook inzicht in de beginselen van het 
samenkomen tot de Naam van de Heer. Ze wilden de vreugde van die zekerheid en dat inzicht graag 
delen met groepen van gelovigen in Tanzania die ze al jaren kennen. Een tiental van deze broeders uit 
Tanzania zal de Bijbelconferentie in Busia (Oost-Uganda) bijwonen. Ze vroegen of we een 

Bijbelconferentie kunnen houden in de stad Kigoma, Tanziania, waar 
de meeste van deze groepen zich bevinden. 
< broeder Mukama Gerard (Kamembe Rwanda) en broeder Nalwindi Constantin (Bukavu, Congo) 

In september waren we in Kigali 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 nu weer over een groot spandoek waarop het schema 
van de bedelingen is afgedrukt in het Kinyarwanda.   

We zijn verder gegaan met de bedeling van de belofte (Abraham – 
Israël) en daarna begonnen met de bedeling van de wet die Israël 

ontving in Ex. 20. Zo de Heer wil, hopen we deze studies in december voort te zetten. 
 

Zuid-Afrika 
Bij mijn vorig bezoek in mei 2017 (zie de nieuwsbrief van 25/05/17) hadden we meerdere besprekingen 

gehad over de voortgang van het werk. Dankzij de Heer hadden deze gesprekken zegenrijke gevolgen: 
de onderlinge samenwerking van de plaatselijke broeders werd verbeterd en er was de nodige geestelijke 
basis om activiteiten uit te breiden of regelmatiger te houden. 

Het bleek echter in de twee besprekingen die we deze keer hadden, dat men met meerdere activiteiten 
(nog) niet was begonnen. 

Zondagschool wordt regelmatig gehouden in de ruimte die daarvoor beschikbaar zijn in het 
vergaderlokaal. Maar samenkomsten met jonge mensen zou regelmatiger moeten plaatsvinden. Ik heb 
een Bijbelstudie over Jozef met hen gehouden. Hun grote belangstelling bleek uit de vragenbeantwoording 
met behulp van een brochure over Jozef waarin bij elk onderwerp vragen zijn opgenomen. Deze studie 
was dan ook geen monoloog, maar – zoals vaak in Afrika – een dialoog. De plaatselijke broeders gaven 
te kennen dat ze deze studies wilden voortzetten. Wilt u bidden dat ze zich ernstig 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid gebruik te maken van de vele 
mogelijkheden die er zijn. 

Broeder Tony Egglestone geeft sinds enkele maanden onderricht in het 
Engels in een van de ruimtes van het Bijbelcentrum. > Hij wordt daarbij geholpen 
door een leraar Engels, die zijn baan is kwijtgeraakt en nu dakloos is. Hij 
overnacht in een onderkomen voor daklozen en brengt meerderen van hen mee 
naar de cursus Engels en in de samenkomsten. Aan het begin van elke les wordt 
het evangelie verkondigd.  

In Randburg hebben we ook de Bijbelstudies over de bedelingen voortgezet. 
Er waren vele belangstellenden, onder wie zeven daklozen. Wilt u bidden dat de 
contacten tussen de broeders die voor het overgrote deel uit Congo komen, en 
de Zuid-Afrikanen zich uitbreiden en verdiepen? 
 

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 komende bezoeken van 30/10 tot 16/11 in Mputu, Noordoost Congo en Busia, Oost-Uganda. 

In beide plaatsen en omgeving zullen werkbesprekingen en bezoeken plaatsvinden en een driedaagse Bijbelconferentie.  


