
TOPIA - Toerusting in Mosambiek.
Vanaf 16 Maart tot 13 April het Handevat bediening en TOPIA hande in Mosambiek gevat.
Wat 'n wonderlike ervaring om weer saam met my ou vriend Danie Murray, gemeentes, leiers en
sendelinge van die Gereformeerde kerke in Mosambiek by 10 verskillende plekke te kon
besoek.

Die paaie is sleg, die polisie-stoppe vra geduld, maar die voorreg om saam met medegelowiges in
anderste en uitdagende omstandighede te kuier en toerusting te doen, is 'n onbeskryflike
genadegeskenk en aansporing. Wat vir my uitstaan uit die besoek is die belangrikheid om te kan
luister en verhoudings te bou. Die noorde van Mosambiek word veral beïnvloed deur Islam en
Tradisionele Afrika denke. Ons gesels oor die Bybelse inhoud van liefde en die belangrikheid van
verhoudings wat vir die plaaslike kultuur baie vreemd is. Saam met ons reis eers Ds Carlos en
dan Ds Herbart en Ds. Pedro, wat die sinode verteenwoordig. Die onderlinge slyp van mekaar is
'n baie belangrike deel van die dissipelskap wat tydens die besoek plaasgevind het.

Ons reis ook per boot na Namau, want die paaie is ontoeganklik na die reënseisoen. Johan en
Enna Dames is al 21 jaar sendelinge in die gemeenskap wat noord van Pemba in die Cabo
Delgado provinsie is. Na 20 jaar was daar 7 bekeerlinge en skielik het die oes die afgelope jaar
na 40 volgelinge aangegroei. Hul toewyding te midde van moontlike bedreiging verheerlik die
naam van Christus, is 'n inspirasie en vra van ons voorbidding. Lees die volledige storie op ons
webtuiste: www.topia.org.za

Johannes vertrek weer DV die 12de Junie vir 'n maandlange besoek na Mosambiek om die
Volta a Biblia Bybelskool in Macia te besoek en by Mavago, Chiconono en Milange dissipelskaps-
opleiding te doen. Indien jy fotos en kort beriggies via die TOPIA Whattsapp broadcast oor die
opleidingsreis wil ontvang, laat weet asseblief vir Lizanne by 084 555 1890.

Sou jy wou bydrae vir hierdie besoek, sien die bankbesonderhede hieronder.

TOPIA MEDEWERKER: Asseblief bid saam, kom help met opleiding of maak 'n
koninkryksbelegging deur Zapper, Snapscan of die TOPIA FNB TJEKREKENING: 62769393712
Takkode: 250655.

Na ons vaste maandelikse inkomste benodig TOPIA R18 000 per maand. Ons vra dus mooi of jy
nie biddend sal oorweeg om op 'n vaste maandelikse basis TOPIA te ondersteun nie.
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AAN GOD AL DIE EER - IN HOM, DEUR HOM EN VIR HOM!

http://www.topia.org.za

