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Beste Familie, Vrienden. Gemeenteleden.
Alweer is een jaar ten einde.Een oud nederlands gezang komt in mijn gedachten: Uren, dagen,
maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar wij staren, niets bestendigs hier
beneen. Op de weg die wij betreden, staat geen voetstap die beklijft. Al het heden wordt verleden,
schoon’t ons toeberekend blijft. En ook een Bijbel vers: 1 Korinthe 15: 58 Zo dan mijn geliefde broeders
(en zusters)! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet
dat dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Oftewel zoals verwoord in een lied: Niets is hier blijvend, maar
wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.
In de kerk.
In het afgelopen jaar is onze classis in tweeen gedeeld. Het doel van het splitsen van een classis is om
kerkplanting en groei te bevorderen. Onze nieuwe classis bestaat nu uit 3 gemeenten, 3 evangelisatie
posten, en een post waar alleen nog maar een zondagschool is. Die worden gediend door 2 predikanten
en een evangelist. Onze plaatselijke gemeente Kipchamo is verantwoordelijk voor de evangelisatie post
Rehema. Drie weken geleden kwam een groep van de hervormde kerk uit Barneveld een begin maken
met het bouwen van een kerk in Rehema. Er is nu een golfplaten dak op metalen pilaren. Het is de
bedoeling dat de classis de kerk afbouwt. Dat zal nog wel enkele jaren duren, elke keer als er weer geld is
ingezameld een stukje verder bouwen. Tot nu toe werden de diensten in een huis gehouden. Maar van
nu af aan worden de diensten gehouden onder de beschutting van het nieuwe dak!
In de gevangenis.
Al enkele jaren doen we als ADAPT organizatie een programma waar we gevangenen trainen om
medegevangenen te advizeren en bij te staan in hun emotionele problemen. We noemen hen peercounsellors. De meest voorkomende negatieve emotie is boosheid, vaak met wraak gevoelens. De peercounsellors worden ook aangesteld als leiders op hun slaapzalen (waar ze met z’n drieen op een
eenpersoons matras op de vloer slapen) Ze mogen hun medegevangen daar ook aanspreken op
ongewenst gedrag. Ondertussen hebben 6 peer counselors die na 10 tot 15 jaar gevangenschap zijn vrij
gekomen, een groepje gevormd die in de gevangenis willen preken vanuit God’s Woord en hun eigen
ervaring. En ook willen ze mensen die uit de gevangenis komen helpen hun weg te vinden in de samen
leving. Ze doen dit in hun vrije tijd en met hun eigen middelen. Voor hun dagelijks onderhoud maakt een
van hen zeep. Een ander vekoopt tweedehands kleding. Iemand brandt houtskool en een ander zaagt
planken. Een is electrician. Ze zeggen dat het belangrijkste dat ze van ADAPT hebben geleerd is
vergeving, en het laten varen van wraak gevoelens. Toen ik 2 weken geleden met hen in de gevangenis
was voor een evangelizatie dienst, was dit precies waar de peer-counsellors over spraken. Een van de
peer-counsellors was met zijn predikant gekomen. Die sprak over vrijheid: “Binnen en buiten de
gevangenis zijn mensen door Satan gebonden in zonde en schuld. En binnen en buiten de gevangenis zijn
er mensen vrij in de Heere Jezus.” Op zo’n moment vallen de gevangenis muren weg…………………. Het is
de bedoeling dat we in februari en maart weer een nieuwe groep peer-counsellors gaan opleiden.

In het rehabilitatie centrum.
Dit jaar hebben we 12 verslaafden mogen begeleiden. Wat gebeurt er zoal in een rehabilitatie centrum?
Op een gegeven moment was er echt en elite groepje opgenomen: Een neef van een parlements lid, de
zoon van de directeur van een staats bedrijf, en 3 leraren. De zoon van de directeur sprak me aan: “Dit is
een goed rehabilitatie centrum. In andere centra moet je soms een kamer delen met straat jongens,
maar hier is het anders.” Helaas voor hem………………… een paar dagen later kwam er een politie auto
voorrijden met een jonge man die al een jaar op straat had geleefd, compleet met rasta vlechtjes en een
sterk onaangename lucht. Hij werd gebracht door enkele ooms die de politie hadden ingeschakeld om
hem te arresteren voor rehabilitatie. Ze hadden zelfs een stuk familie land verkocht om 3 maanden
opname te kunnen betalen. De zoon van de directeur belegde onmiddellijk een vergadering om te
bespreken of ze opname van de nieuwe client wel konden accepteren. Hoewel het niet de rol van
clienten is om andere clienten te accepteren of te weigeren, hebben wij natuurlijk wel een problem op
te lossen als ze weigeren. Tot mijn opluchting kwam de zoon van de directeur een poosje later melden
dat ze deze jongen een kans wilden geven om geholpen te worden, net zoals ze zelf geholpen zijn. Wat ze
zelf niet door hadden, was dat ze met deze beslissing een overwinning op zich zelf hadden behaald. De
straat jongen paste zich goed aan in het centrum, maar is na ontslag al snel teruggevallen in zijn oude
gedrag en naar een andere stad gegaan. Met de zoon van de directeur gaat het goed.
In het dorp.
November en December zijn de maanden waarin tiener jongens worden besneden voor de overgang van
jongen naar man. Het gebeurt ‘snachts in een hut die speciaal voor dit doel is gebouwd, ergens uit het
zicht. Na de besnijdenis blijven de jongens een maand in afzondering en worden ze door oudere mannen
ingewijd in het leven van de man. Na een maand komen ze terug en worden door familie en buren
verwelkomd met een groot feest. De traditionele besnijdenis rituelen heeft geheimen die alleen
traditioneel besneden mannen weten, en waar christen vaders tegen zijn. Tijdens de traditionele
rituelen wordt meestal ook veel alcohol gedronken waar christenen ook tegen zijn. De besnijdenis is een
cultuur die niet weg te denken is. Maar christenen proberen het te kerstenen. Gewoonlijk is er een strijd
tussen de jongens die traditioneel en christelijk zijn besneden. Traditionelen zetten jongens vaak onder
druk om zich bij hen aan te sluiten. Het is zelfs mogelijk voor iemand die al christelijk is besneden, tegen
betaling de maand van afzondering mee te maken zodat ze toch bij de traditionele groep ingelijfd
kunnen worden. Dit jaar zijn in ons dorp de meeste jongens christelijk besneden. Het is ook voor het
eerst dat we ‘snachts niet werden getracteerd op een zeker eentonig ritmisch gehum. Onze Kipruto, nu
15 jaar, is ook besneden in een hut achter de struiken in onze groente tuin, samen met enkele vrienden
uit onze kerk. De predikant en ouderlingen kwamen regelmatig om hen levens lessen te leren. Ze
moesten ook het kort begrip van de Heidelbergse catechistmus leren. Tijdens het afsluitings feest zei een
van de vaders: “ouders, ga door met campagne voeren tegen de traditionele besnijdenis!” De volgende
zondag hebben Kipruto en zijn vriend Joab openbaar geloofsbelijdenis afgelegd in de kerk. Ondertussen
hebben zo’n 30 christelijk besnedenen een sterke vrienden kring gevormd.

Ons gezin.
We zijn dankbaar dat we dit jaar allemaal gezond zijn geweest. George heeft, samen met een andere
gepensioneerde, werk aangenomen om voor een gepland industrie terrein in ons gebied een groot
onontgonnen land te cultiveren. Hij hoopt binnenkort ook een baan te krijgen bij een bedrijf dat zonneenergie gaat opwekken. Bid dat dit ook echt gaat gebeuren. Kipruto gaat naar de 2e klas van de
middelbare school (zou in Nederland 4e klas zijn) Zijn been is genezen, in augustus is het metalen plaatje
verwijderd. Jim gaat in januari naar de 8ste klas, dat is de examen klas van de lagere school (zou in
Nederland 2e klas middelbare school zijn). En ik, Marrie, prober altijd een balans te vinden in alle
bezigheden die op mijn weg komen. Samen werken met anderen is daarin de sleutel. Dat is niet altijd
gemakkelijk omdat onze manieren van werken soms toch nogal verschillend zijn.
Ondanks de lange droogte van dit jaar kunnen we toch oogsten. En de overtollige regens na de droogte
hebben ons niet geschaad. God zorgt voor ons.
De kliniek
Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben nederlanders die met ons meeleven (U en Jullie!) ongeveer 4500
euro bij elkaar gebracht voor het starten van een kliniek ter ondersteuning van het rehabilitatie centrum.
We hopen daarmee in aanmerking te kunnen komen voor ziekenfonds financiereing voor onze clienten.
We zijn niet direct begonnen met de bouw: Ondanks dat er genoeg geld was, probeerden we plaatselijk
gratis overgebleven materialen te krijgen van bouw bedrijven. Toen we realiseerden dat dit niet ging
lukken zijn we toch gaan bouwen, Ik hoop dat het over een maand in gebruik genomen kan worden. Pas
kregen we ook inspectie van een team veslavings en gezondheids ambtenaren, we scoorden 78%. We
zitten dus op de goede weg.
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