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Hoop Kliniek Guinee
Lieve allemaal,
Eindelijk een bericht van mijn kant. In
juni jl. schreef ik mijn laatste bericht.
HOOP KLINIEK
De situatie rondom Hoop Kliniek was
toen nog onduidelijk. Heel dankbaar
zijn we dat problemen uitgesproken
lijken te zijn. De nationale kerk is er
na verloop van tijd bij betrokken, zij
hebben met de familie Mamy en de
leiders van de kliniek gesproken. Dit
heeft duidelijkheid aan beide ‘partijen’ gegeven.
Blijft u/jij meebidden voor het voortbestaan van deze kliniek? Dagelijks
komen 80 - 120 mensen voor een polibezoek aan de kliniek en vinden er
drie dagen per week operaties plaats.
Het is de bedoeling dat ik in februari
2022 voor 9 weken naar Hoop Kliniek
ga.

MICHÈL
Gisteren keek ik naar een herdenkingsbijeenkomst voor overleden kinderen. Het was wereldlichtjesdag.
Het deed me extra stilstaan bij het
overlijden van Michèl. Jullie kennen
hem misschien nog vanuit de vorige
nieuwsbrieven. In 2013 maakte ik
kennis met hem.
In het volgende filmpje, het verhaal
van Michèl:
https://vimeo.com/209225480
(downloaden).

Zijn broertje, Emiel, vertelde recent
aan zijn vader dat hij had gedroomd
over Michèl. Emiel zag Michèl en riep
naar hem: “waarom ben je zo vroeg
weggegaan bij ons? Waarom ben je
dood gegaan?” Michèl antwoordde:
“jullie denken dat ik dood ben, maar
ik leef! Het is hier veel fijner dan op
aarde.”
Ik hoop dat het Emiel net zo bemoedigde als dat het mij deed!

Tijdens mijn vorige bezoek aan Guinee (april 2021) was Michèl naar omstandigheden goed gezond. Met de
medicijnen was de nierziekte (nefrotisch syndroom) onder controle.
Maar helaas is de ziekte hem toch
fataal geworden.

Michèl | 2017

Michèl zijn vader leest Michèl voor uit de Bijbel | Mei 2021
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CARINA
Op 15 oktober jl. kreeg ik op m’n werk
een telefoontje van een vriendin. Zij
vertelde me het schokkende nieuws
van het overlijden van collega en vriendin Carina. Ze werkte al jaren in Mali.
Carina bezocht mij in 2013 en daarna
heb ik haar verschillende keren bezocht in Mali. CAMA Zending schreef
het volgende bericht:
‘Tot ons grote verdriet moeten wij mededelen dat Carina Saarloos afgelopen
vrijdagochtend 15 oktober in Mali om
het leven is gekomen. Terwijl Carina
een wandeling maakte met collega’s is
ze ten val gekomen en van grote hoogte naar beneden gevallen. In de ambulance op weg naar het ziekenhuis in de
hoofdstad overleed ze aan haar verwondingen. Dit nieuws komt als een
grote schok voor haar familie, vrienden, collega’s, gemeenteleden en achterban. Op een veel te jonge leeftijd,
56 jaar, is Carina naar haar hemelse
Vader gegaan.’ Ik vraag jullie om gebed
voor haar familie en ook voor de mensen in Mali die haar zo enorm missen.
Het zijn verdrietige berichten, ik heb
het met beide erg moeilijk gehad. Het
leven van Carina eindigde zo abrupt,
en Michèl was nog zo jong (15 jaar), hij
bracht zoveel vreugde in het gezin.
Het lijkt zo zinloos. In deze tijd moest ik
vaak denken aan de woorden van Carina zelf: ‘De Heere God speelt geen rol
in het wereldgebeuren maar HIJ Zelf is
de regisseur’.
Twee lieve mensen die de Here God
kenden! Hij zorgde voor hen en blijft
dat ook doen voor ons.

We leven toe naar Kerst. Een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven… en men noemt Hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst (Jesaja 9:5).
Goede kerstdagen toegewenst en Gods
zegen in 2022!
Hartelijke groet,
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