“Wees niet bang… Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”
Zo klinkt het Paasevangelie in Mattheüs 28.
Dit jaar raken deze woorden ons op een nieuwe manier. In de woorden van
een van onze studenten: “In deze moeilijke tijd vestigen we onze hoop
op Gods liefde. Niets kan ons scheiden van God.”
Net als in andere landen kampt ook Libanon met het coronavirus. Op 1 maart
gelastte de overheid de sluiting van alle onderwijsinstellingen. Op 18 maart
gingen de grenzen en de luchthaven dicht. Inmiddels zijn alleen nog bakkers,
supermarkten, slagers, groentewinkels en apotheken open.
Dit is de nieuwsbrief van Wilbert
en Rima van Saane-Nasrallah,
werkzaam in Beiroet, Libanon.
Uitgezonden door PKN De
Lichtkring in Alphen a/d Rijn en
Interserve, in samenwerking met
Kerk in Actie en GZB.
Deze nieuwsbrief wordt 4x per
jaar verspreid door TFC Wilbert
en Rima: ds Ronelle Sonnenberg,
ds Jaap Hansum, Arend Roos en
Marion Huberland.

Het merendeel van het Libanese volk heeft de waarschuwingen heel serieus
genomen. Daardoor is het aantal besmettingen en slachtoffers tot nog toe beperkt
gebleven in vergelijking met andere landen. Niettemin is er veel angst en verwarring.
We merken dat soms ook aan onze studenten.
Na maanden van protesten komt het stilleggen van de economie als een nieuwe
dreun voor het land. Van een steunpakket voor ondernemers kan op dit moment
geen sprake zijn. Libanon gaat gebukt onder een zware schuldenlast en de economie
zal in de komende jaren ingrijpend gesaneerd worden.
De komende tijd zal daarom ongetwijfeld in het teken staan van groeiende armoede.
Terwijl het diaconaat in de afgelopen jaren veel Syrische vluchtelingen heeft
bijgestaan, zullen de kerken nu de handen vol hebben om de eigen gemeenschap te
ondersteunen.

Danken en bidden:
- Dank God voor Zijn trouwe zorg
in alle zes jaren van deze
uitzending.
- Dank bemoediging en hoop in
deze tijd van corona
- Bid om zegen om het werk tot
Gods eer te mogen voortzetten in
Libanon.

De wekelijkse Haigazian-chapel nu online

Van de Thuisfrontcommissie
Wilbert en Rima zijn uitgezonden naar Libanon in dienst van onze Heer Jezus Christus. Zij wonen en werken met hun gezin

in Beirut en doen daar belangrijk werk voor christenen in het Midden-Oosten. Naast hun eigen inkomen zijn zij voor een
deel afhankelijk van giften. Wilt u dit prachtige werk ook financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom bij
Interserve t.b.v. Wilbert en Rima van Saane fonds 1137. IBAN: NL94 INGB 0001 9423 05.
Uw giften zijn belastingaftrekbaar. Contactadres TFC: tfcwilbertenrima@gmail.com

Net zoals dat in Nederland gebeurt, zijn wij overgegaan op online lesgeven. Kennis overbrengen gaat
prima. Het zijn de andere aspecten van onderwijs die minder tot hun recht komen, zoals de
groepsprocessen en de persoonlijke ontmoeting. Toch proberen we onze studenten een-op-een te
begeleiden en te bemoedigen. Ook Christina en Pieter krijgen vanuit hun scholen materiaal aangereikt.

Haigazian studentenretraite over 'gender en seksualiteit
in het licht van de Bijbel', net voor de lockdown begon.

Rima spreekt op de Synode van het
Anglicaanse bisdom van Cyprus en de Golf in
Abu Dhabi. (februari 2020)

Online lesgeven

Wordt vervolgd
In de zomer van 2020 komt onze huidige uitzending tot een
afronding. Op zondag 5 juli za de afscheidsdienst in de Lichtkring in
Alphen aan den Rijn plaatsvinden. We zijn dankbaar voor de zegen
die de band met de Lichtkring heeft gebracht. Helaas zullen we ook
onze uitzendovereenkomst met Interserve beëindigen.
De komende jaren hopen we werkzaam te blijven in Libanon, nu
uitgezonden door Kerk in Actie, met ondersteuning van de GZB voor
in ieder geval de komende twee jaar. Dat betekent dat we ook de
banden met verschillende betrokken gemeenten kunnen vasthouden.
Wilbert zal niet langer verbonden zijn aan Haigazian University, maar
zal het grootste deel van zijn tijd werkzaam zijn aan de Near East
School of Theology (een partner van zowel Kerk in Actie als de GZB).
Tevens zal hij ingezet worden in het missionaire en diaconale werk
van Kerk in Actie en de GZB in het Midden-Oosten.
Rima zal haar huidige werk aan de NEST voortzetten. In een
komende nieuwsbrief hopen we uitgebreider stil te staan bij het
afscheid van Interserve en Haigazian.
Met u verbonden in het gebed en in de hoop
wensen we u een gezegend Paasfeest.

In 2014 werden Wilbert en Rima
uitgezonden naar Libanon. Rima ging
werken op NEST en Wilbert aan de
Haigazian Universiteit. Interserve als
organisatie, de Protestantse Gemeente
De Lichtkring uit Alphen aan den Rijn als
de zendende gemeente en de
thuisfrontcommissie waren daar nauw
bij betrokken.
De eerste periode stond veelal in het
teken van de grote migratie uit Syrie en
de vele vluchtelingen die in Libanon een
plek zochten.
Na vier jaar werd de zending met twee
jaar verlengd. De contacten die waren
gelegd en het werk dat werd gedaan
vroeg om een verlenging.
Na zes jaar is het straks tijd voor een
andere weg. We zijn blij dat Wilbert en
Rima hun werk voor de kerk in het
Midden Oosten kunnen voortzetten en
dat de verbondenheid met Nederland
blijft.
Hartelijke groet van de
Thuisfrontcommissie
Arend, Jaap, Marion en Ronelle

Glorie van de Libanon
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God.
Jesaja 35: 1-2. Wij kijken dagelijks uit op ceders op deze bergen en we houden van de bomen en de planten die hier groeien. Wij
hopen dat volgelingen van Jezus al iets van de vrede en het recht kunnen bewerkstelligen. Dat gebeurt als kinderen, jongeren en
volwassenen geraakt worden door het evangelie en tot bloei komen.

