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     "Sharing our lives, caring for others” 

 
 
Lieve allemaal, 
 
Waar wij in huis met 13 graden C in de winter leven, is het in NL rond de 40 gr. geweest. Wauw, omgekeerde 
wereld.  
Het is leuk om al die prachtige vakantiefoto’s te zien van velen van jullie op FB. Wij zijn in de bevoorrechte 
positie dat we tussen de bergen wonen. Ons uitzicht vanuit ons huis is een standaard vakantiefoto. Daar 
genieten we elke dag van. 
 
Waar we ook enorm blij van werden zijn alle positieve reacties en financiele bijdrages op onze vraag voor 
jullie vakantiegeld voor de ECO kampen. In november organiseren we drie kampen voor de jongens en in 
maart vier kampen voor de meisjes. De ECO girls groep groeit enorm. Het is heel bijzonder om de kinderen 
trouw naar het Project te zien komen. We zijn dan ook blij dat we met jullie kamp-giften al 5 kampen kunnen 
organiseren voor de kinderen. Dank jullie wel! 
 
Aanbiddingsconcert 
Een ander event wat we binnenkort organiseren is een concert voor kinderen in Worcester. Het doel is om 
samen Jezus te aanbidden. Op dit moment oefen ik (C ) met ongeveer 60 kinderen uit verschillende wijken, 
van verschillende scholen en kerken ministries. 
Onze droom is om al deze verschillende kinderen te laten ervaren door muziek, dat ze één zijn door Jezus. En 
ik geloof ook dat door onze eenheid, Worcester kan zien dat we vogelingen van Jezus zijn. Johannes 13:35 
 
Vrijwilligers 

Een onderdeel van ons werk als hoofd van het Ministry Department is dat wij alle 
vrijwilligers en teams die zich aanmelden begeleiden. Het kost extra tijd, maar een 
voordeel is dat we afgelopen tijd heel veel verschillende jongeren uit verschillende 
landen mochten ontvangen en hun konden laten kennismaken met missiewerk. 
Onze jongens en meiden vinden het ook erg leuk als we weer mensen meebrengen 
uit een ander ver land.  Een meisje uit de USA, dat goed piano speelt, heeft geholpen 
weer de pianolessen leven in te blazen. Een collega van de Passie en haar man 
hebben ons geholpen met klus,- en 
schoonmaakwerk in het klaslokaal. 
 



 
Daarnaast zijn er ook vrijwilligers uit Worcester die meehelpen in het 
Project. Marius, een vriend van ons uit de kerk, heeft aangegeven 
mee te willen helpen. Hij geeft nu gitaarlessen aan de tieners. Dit 
geeft de kids echt een boost in zelfvertrouwen. Ook twee oud-ECO 
jongens, Ronald en Damien helpen 
wekelijks mee. Ze studeren op het college 
in Worcester en elke vrijdagmiddag doen ze 
de voetbaltraining met de jongens.  
 
 

 
Eind augustus krijgen we weer twee stagiaires van de Christelijke Hogeschool Ede, 
die drie maanden komen werken bij het Nehemiah Project. We zien er erg naar uit 
om ze te ontvangen en deze laatste termijn weer wat extra programma onderdelen 
en uitjes met de kinderen te kunnen doen.  
 
Nederland 
2020 is het jaar waarin we familie en vrienden weer willen bezoeken. We hebben besloten om in januari te 
gaan voor ruim drie weken. Onze kinderen hebben dan nog vakantie en we willen graag dat het Nehemiah 
Project niet al te lang stil ligt. Het lijkt ons heerlijk om jullie allemaal weer te zien en tegen die tijd zullen we 
uitnodigingen sturen voor ontmoetingsmomenten, presentaties, ed.  
 
Lieve allemaal, dank jullie wel voor jullie support. We zijn erg dankbaar om hier te mogen werken. Soms 
moeten we ons bewust beseffen dat het niet maar een druppel op de gloeiende plaat is, maar dat elk kind 
dat een keuze maakt voor Jezus en een ander, nieuw leven te leiden, op zijn of haar beurt weer een enorme 
impact heeft op ouders, vriendjes en in de wijk. Het is prachtig om zo Gods koninkrijk te zien groeien in de 
harten van de kinderen en in de wijk Roodewal.  
 
Liefs en drukkies van ons, 
Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 

 

Giften kun je overmaken naar NL40 RABO 0302294 791 

t.n.v. Rafaël Amersfoort, o.v.v. Missie Zuid-Afrika. 

Rafael heeft een Anbi status, giften kunnen belasting 

aftrekbaar zijn. 
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