Harde klappen voor de
Chinese kerk
Met dankbaarheid mochten we de afgelopen tijd berichten over al het werk dat
gedaan wordt door Chinese zendelingen in soms zeer moeilijk toegankelijke
gebieden. Nieuwe werkers werden klaargestoomd op geheime trainingslocaties.
En hulp kon worden geboden in rampgebieden. Maar in China veranderen
dingen in sneltreinvaart. En het werk van BtJ staat voor grote uitdagingen, nu
het net van Xi zich begint te sluiten om de Chinese kerk.

Hoewel al gauw na het aantreden van president Xi duidelijk werd dat hij zich
zou gaan ontpoppen als een tegenstander van de kerk, had niemand voorzien
hoe snel dit zou gaan. In 2017 werden naar schatting 3700 christenen
gearresteerd. In 2018 waren dat er naar schatting meer dan 100 000. In de
eerste helft van 2019 alleen al vermoeden we op basis van rapporten die we
van kerkleiders in China hebben gekregen dat we de 100 000 inmiddels
gepasseerd zijn.
Wat als een schok komt, is dat veel van de kerken die inmiddels gesloten,
geplunderd of vernield zijn, horen bij de officiële drie-zelf kerken. Het zijn dus
niet alleen de ondergrondse kerken die te maken krijgen met vervolging.

Lees het gehele artikel

Noodhulp Nepal en China
BtJ werkt op veel afgelegen locaties, en het gebeurd regelmatig dat we op deze
plekken geconfronteerd worden met natuurrampen. Recent was dit het geval in
Nepal, waar BtJ werkers in actie kwamen om tenten te leveren aan hen die
dakloos geworden waren door overstromingen.
Enkele weken geleden moesten in China miljoenen mensen
worden geëvacueerd vanwege een zeer zware tyfoon. Tientallen mensen
kwamen om en vele duizenden raakten alles kwijt. In de provincies Zhejiang,
Anhui en Shandong, wordt hulp geboden via het netwerk van huiskerken ter
plaatse. Ons rampenfonds is open en giften hiervoor kunnen overgemaakt
worden naar het BtJ rekeningnummer onder vermelding van ‘Noodhulp’.

Werken in India
In India helpen BtJ mensen met de training van lokale werkers. Het ‘Dove’
programma waarmee zondagschool leraren getraind worden, is erg populair.
Ook voorgangers worden opgeleid om te werken in afgelegen gebieden. Omdat
financiële ondersteuning vaak niet beschikbaar is voor deze werkers, worden ze
ook getraind in basisvaardigheden, waarmee ze in hun onderhoud kunnen
voorzien. Lassen bijvoorbeeld. En naailes voor vrouwen. Aquaponics is een
andere manier waarmee mensen zowel in hun eigen voedselbehoefte kunnen

voorzien, als in een stabiele voedselbron voor de gemeenschap waar in ze

voorzien, als in een stabiele voedselbron voor de gemeenschap waar in ze
leven.

Moslimgroepen in China
Werken in het Westen van China onder Boeddhistische en Islamitische
minderheidsgroepen, was nooit eenvoudig. Door strenge controles, beperkte
vrijheid van reizen en angst voor plaatsingen in heropvoedingskampen, worden
deze groepen steeds lastiger te bereiken. Maar waar er deuren open zijn,
proberen onze werkers er gebruik van te maken. Door een van onze
onderwijsprojecten zijn onlangs twintig Moslims tot geloof gekomen. We
danken God dat Zijn liefde en genade ook op deze plekken bekend gemaakt
mag worden.

Broeder Yun uitnodigen
Met veel dankbaarheid kijken we
terug op het bezoek van broeder Yun
aan Nederland in Juni. Het boek ‘De
Hemelse Man’ waarin zijn
levensverhaal is opgetekend, is nog
steeds tegen een (door uzelf te
bepalen) donatie verkrijgbaar bij onze
stichting. Als er gemeenten zijn die
interesse hebben om broeder Yun uit
te nodigen, dan horen we dat graag.

Volgt u ons al op Instagram?
Daar delen we vaak kleine nieuwsberichten en gebedspunten via
@backtojerusalemnl

