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Geachte vrienden,
'Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan
worden smekingen, gebeden, voorbiddingen,
dankzeggingen, voor alle mensen' (1 Tim. 2:1).
In deze update willen we benadrukken dat we uw
voorbede nodig hebben. Nog nooit is er zoveel
gebeurd in een korte tijd, als de afgelopen zes
weken. Aan het einde van de nieuwsbrief vindt u
onze punten van voorbede.

Drukwerk
Zes van de 13 boeken zijn nu in E. geprint. En nu ze
hun weg naar de studenten vinden, verwacht men
dat er veel vraag naar de cursussen ontstaat. Met
dat het werk uitbreidt, neemt ook de behoefte aan
meer dan één fulltime medewerker toe. Bid dat de
Heere getrouwe dienaars ge
geeft om hierin
werkzaam te zijn. De overige zeven boeken worden
de komende twee maanden gedrukt. Verder zijn
we bezig met vier cursussen over het Nieuwe
Testament.

Reis naar Amerika
In februari zijn Ros en ik naar een congres in
Amerika geweest en dat was een gezegende reis.
Ibrahim en Lina uit J. en waren er ook, evenals het
echtpaar van 'loveintoaction.org' in Bethlehem. Zij
hebben op deze conferentie in Californië
gesproken, met name
ame over het Midden-Oosten.
Midden
Wij
zijn ook in gemeenten voorgegaan en dat was niet
alleen voor ons een bemoediging, maar ik denk ook
voor hen. Niet al het nieuws uit het Midden-Oosten
Midden
is slecht nieuws, de Heere doet ook wonderen.
Bijbels voor vluchtelingen
De verspreiding van Bijbels onder vluchtelingen in
Europa gaat door en er zijn 15.000 Arabische
Nieuwe Testamenten onderweg naar Duitsland. Er
wordt naar boeken voor kinderen gevraagd en
twee van de cursussen voor kinderen zijn in
Duitsland gedrukt ten behoeve
hoeve van de verspreiding
onder vluchtelingen. Omdat ze bijna allemaal een
smartphone hebben, is onze websitebeheerder
bezig een app te maken. Zo kan men makkelijker de
cursussen online maken. Graag uw gebed hiervoor.
In J. worden de cursussen bij honderden onder
Irakese vluchtelingen verspreid. Tien studenten
(van jong tot oud) hebben de gehele serie voltooid
en kregen in januari een 'diploma'. In april zal dat
aantal zijn gegroeid. Dank de Heere voor deze
zegeningen.

40 jaar Emmaus
Op 2 april hopen we te vieren dat Emmaus
Nazareth 40 jaar bestaat. We doen dat met een
bijeenkomst voor de lokale kerken, waarin we de
Bijbelcursussen onder de aandacht willen brengen
en de kerken willen stimuleren de cursussen te
gebruiken voor evangelisatie, voor ondersteuning
van de eigen leden en tot uitbreiding van de kerk.
Momenteel zijn we met de voorbereidingen bezig,
zoals het maken van powerpoints en videos over
het verleden, heden en de toekomst van Emmaus.
Ook willen we getuigenissen van voormalige
studenten delen. En natuurlijk zal er muziek zijn,
een boekentafel en versnaperingen. Bid dat er
velen zullen komen en dat ze de waarde ervan in
zien om onze materialen meer te gaan gebruiken.
Emmaus conferentie in Amman
Van 6-9 april houden we onze eerste Emmaus
conferentie in Amman. We hebben nu al 33
deelnemers! Ze komen uit diverse omringende
landen, de meesten komen uit E. Doel van de
conferentie is om te leren hoe de cursussen te
gebruiken, en om elkaar te ontmoeten en te
bemoedigen. Bid dat deelnemers uit Ir. en E. visa
zullen krijgen om naar J. te reizen.
Nieuw gebouw
De zoektocht naar nieuwe kantoorruimte gaat nog
voort. We hebben meerdere gebouwen op het oog
gehad, maar geen bleek geschikt of betaalbaar. Een
eigen gebouw kopen is erg duur in Nazareth, het is
een moeilijke beslissing. Bid dat de Heere ons
hierin leidt en ons een plaats geeft die het meeste
tot Zijn eer is.

Punten voor dankzegging
- De verspreiding van Gods Woord onder de
vluchtelingen in Europa.
- De toename van de verspreiding van de
Bijbelcursussen in E. en onder de vluchtelingen
in J.
- Gods trouw in het 40 jaar onderhouden van
Emmaus in Nazareth.
Punten van voorbede
- De ontwikkeling van de nieuwe app voor de
Bijbelcursussen.
- Het kinderkamp met Pasen (29-30 maart), dat
de kinderen de Heere Jezus mogen leren
kennen.
- De viering van 40 jaar Emmaus op 2 april, dat er
velen zullen komen.
- De rechtszaak voor de compensatie voor het
land op 5 april, dat we deze compensatie voor
het einde van het jaar mogen ontvangen.
- De Emmaus conferentie in J. van 6-9 april, voor
het verkrijgen van de benodigde visa en dat het
een gezegende bijeenkomst zal zijn.
- Voor Gods leiding omtrent een nieuw
kantoorgebouw, dat we iets mogen vinden dat
betaalbaar is en aansluit bij onze behoeften.
Hartelijk dank voor uw gebeden, zonder dat
kunnen wij ons werk niet doen.
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,

George en Ros Khalil

