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Soos die nuwe jaar aanvang neem, mag u – net 
soos ek – terugdink aan familielede wat u verloor 
het. Indien so, deel u dit met u ons geliefde suster, 
Huldah, wie se foto op die voorblad is en wie se 
storie hierdie maand is ons Nuusbrief is.

Huldah se man, Abraham, is deur mans vermoor 
wat sy onbeskroomde getuienis vir Christus in 
Indië wou stilmaak. Hulle het egter nie in hulle 
doelwit geslaag nie. Nadat Huldah haar man 
verloor het, het sy haar vrese deur gebed oorkom 
en vandag dra sy ‘n getuienis vir Christus in 
dieselfde dorp waar haar man vermoor is.

Ons Here het kragtige instruksies voorsien oor 
afgestorwe en verkrygde families. In Markus 
10:29-30 verduidelik Hy dat almal van ons wat 
familielede (of besittings) om Sy ontwil verloor 
het, in ruil daarvoor “honderd maal soveel nou in 
hierdie tyd sal ontvang”, tesame met vervolgings. 
Ons mag oor hierdie Skrifgedeelte wonder, veral 
wanneer ons seisoene van eensaamheid ervaar, 
maar die waarheid staan uit wanneer ons dit 
vanuit ‘n ewige perspektief oordink. Ons families 
(bloedverwante) bestaan uit verhoudings wat 
klein en van korte duur is in vergelyking met 
diegene van ons familie (ons ewige broers en 
susters in Christus).

Terwyl ons ons oë op die Here gevestig hou, 
verstaan ons dat gelowige familielede wat in 
hierdie wêreld afgesterf het nie regtig verlore is 
nie, omdat hulle nou deel is van ons ewige familie.

Ons kan ook bemoedig word deur die wete dat 
God se familie wonderlike mense van regoor 

die wêreld insluit, baie van wie u elke maand in 
hierdie nuusbrief ontmoet. Laat ons dan mekaar 
bemoedig met getuienisse van die wonders van 
ons Christenfamilie in plekke soos Indië, Laos en 
China.

Namate ons verheug is en God dank dat Hy ons, 
deur Sy genade, by Sy groot familie ingesluit het, 
laat ons getuig van die realiteit daarvan ter wille 
van diegene wat nog nie hulle vertroue  in Hom 
geplaas het nie. Hulle kan vir ewig ons broers en 
susters word – en dit kan vandag gebeur. Niks wat 
hulle of andere gedoen het wat ons benadeel het 
mag hulle terughou nie, want ons Here het die 
prys vir hulle sondes betaal (1 Petrus 2:24). Ons 
suster Huldah het vir ons ‘n duidelike voorbeeld 
gegee van wat dit beteken om ‘n Christen te wees. 
Ons kan ook soos sy, ondanks gevaar, vreesloos 
getuig, selfs direk teenoor ons vyande (Matthéüs 
5:43-44).

Ons is familie in Christus.

In Markus 10:29-30, nadat Jesus van die seën praat 
wat ons as lede van Sy familie “nou in hierdie tyd” 
ontvang, gaan Hy voort en verduidelik dat die 
uiterste seëning wat ons sal ontvang die ewige 
lewe “in die tyd wat kom” sal wees. Mag ons 
ewige hoop in Christus – die feit dat ons vir altyd 
saam met Hom en met ander sal leef – vir u ‘n 
bemoediging wees in hierdie nuwe jaar, en ook 
vir altyd!

Nagedagtenis aan Afgestorwe Familie en 
Verkrygde Familie

Ashley



van Jesus

H uldah het in ‘n nominale 
Christenhuis in Indië groot 
geword, skaars kerk bygewoon 

en nooit haar Bybel gelees nie. Haar 
vriende sou haar nie as ‘n Christen beskou 
het nie.

Nadat sy egter God se beskerming 
tydens ‘n inbraak by haar suster se huis 
ervaar het, het sy besluit om ‘n persoonlike 
verhouding met Jesus Christus te begin. 
Saam met haar hernieude geloof het 
moedigheid gekom om Christus met bure 
in haar hoofsaaklik Hindoedorp, te deel.

Alhoewel sy teenkanting gekry het van 
dorpenaars wat haar boodskap verwerp, 
het sy geweet sy moes aanhou om die 
Evangelie te deel. “Van daardie oomblik af 
het ek besef dat dit nie maklik is om in die 
pad van Jesus te stap nie,” het sy gesê. “Ek 
moes pyn verduur en aanhou om die pad 
te stap.”

‘n Vennoot in Bediening
Namate sy die Evangelie deel het sy 
gebid vir ‘n man wat saam met haar in 
haar bediening sal werk. Na ongeveer ‘n 

jaar van gebed het ‘n pastor haar aan ‘n 
onlangse Bybelkollege gegradueerde, 
Abraham, voorgestel.

Die pastor het voor hulle ontmoeting 
vir Abraham gesê dat Huldah ‘n goeie 
vrou vir hom sal wees. “Sy is die een wat 
berge sal versit om die Evangelie te deel,” 
het die pastor vir hom vertel. “Hoekom 
bid jy nie daaroor om met haar te trou 
nie?”

Toe die twee ontmoet het, was 
Abraham egter verras oor 10 jaar se 
ouderdomsverskil tussen hulle. Steeds 
het hy geroepe gevoel om in dieselfde 
gebied te bedien en uiteindelik besef dat 
God Huldah vir hom gekies het.

Huldah en Abraham is op 20 Mei 
1998 getroud en het na ‘n nabye dorp 
getrek om saam die Here daar te begin 
dien. Abraham het ‘n klein maandelikse 
toelaag van sy sendingkerk ontvang en 
Huldah het rys in haar dorp vir ekstra 
inkomste verkoop. “Die lewe was nie 
maklik nie,” onthou sy, “maar ons het 
oorleef vir die werk van die Here. Dit is 
hoe God vir ons voorsien het.”

‘n Wreedaardige Moord
Huldah en Abraham het met verloop van 
tyd twee kinders aangeneem. Abraham 
het vir twee dekades as pastor in die 
gebied gedien en saam met sy vrou aan 
die armes en gemarginaliseerdes bedien. 
Verskeie Hindoes het onder Abraham se 
leringe tot geloof in Christus gekeer en 
hy het ook verskeie Bybelstudiegroepe in 
die omliggende oerwoud, gelei. Abraham 
het met varke geteel en geboer om sy 
familie en bediening te help onderhou. 

Toe, op die aand van 1 Mei 2018, 
het Abraham nie op sy verwagte 
tyd teruggekeer huis toe van sy 
bedieningswerk af nie. Toe Huldah teen 
8nm. nog nie van hom gehoor het nie, het 
sy begin bekommerd raak. Sy het Abraham 
probeer bel, maar hy het nie geantwoord 
nie.

Huldah het kort daarna ‘n boodskap van 
‘n ander pastor ontvang dat hulle die wit 
Jeep wat Abraham en sy drywer daardie 
dag gevat het naby ‘n plaaslike brug gesien 
het. Sy het haar seun na die plek gestuur 
en gedink dat die voertuig dalk gebreek het.

Indië

Die Moeilike Pad 
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Soos wat die seun die brug op sy 
motorfiets genader het, het hy gesien 
hoe die voertuig brand; hy het dadelik 
teruggedraai uit vrees vir ‘n aanval. Toe hy 
vir Huldah vertel wat hy gesien het, was 
sy oortuig dat Abraham in die brandende 
voertuig was. “Ek het die hele nag gehuil 
en gebid,” onthou sy. “Dit was baie 
moeilik.”

Huldah se broer en haar seun het vroeg 
die volgende oggend teruggegaan na 
die brug waar hulle ‘n liggaam langs die 
voertuig gevind het.

“Die polisie het gekom, die liggaam 
verwyder en my gehelp om die gebeure te 
verstaan,” het Huldah gesê. Polisie het vir 
haar gesê dat meer as 20 Maoïste rebelle 
Abraham en sy drywer op pad huis toe, 
ontvoer het.

Baie Maoïste in Indië behoort aan ‘n 
groep, genaamd Naxaliete, wat gewoonlik 
politiese leiers en die regering teenstaan. 
Radikale Hindoes werf soms die Naxaliete 
om druk te plaas op invloedryke Christene 
of hulle aan te val.

Nadat die Maoïste die drywer vrygelaat 
het, het hulle Abraham na die brug 
geneem en hom onthoof en valslik beweer 
dat hy ‘n polisie-informant was. Baie 
Christene wat Abraham geken het, dink 

dat radikale Hindoes wat teen sy werk 
gekant was, Maoïste oorreed het om om 
dood te maak.

Pastor Abraham is 19 dae voor sy 20ste 
huweliksherdenking vermoor en Huldah 
was gebroke en angstig. Daar was vrees in 
my hart na die insident dat enigiemand, 
enige oomblik in die nag met ‘n geweer 
sal kom om my dood te skiet,” het Huldah 
gesê. “Ek het begin bid: ‘Here, gee my 
moed, want U Woord sê dat die gees van 
vrees nie van U af is nie.’”

‘n Tyd van Seën
Na Abraham se moord het Huldah se 
familie en andere in die dorp vir haar 
gevra hoekom sy nog daar wil woon. 
“God het vir my ‘n visioen gegee vir 
hierdie gebied. Ek sal nie iewers anders 
heen gaan nie. Die lewe is nie regverdig 
nie, maar ek gaan my werk in hierdie 
gebied voortsit omdat God my hierheen 
gebring het,” het sy gesê.

Huldah het oorgevat as leier by die kerk 
waar Abraham pastor was en voortgegaan 
om in die behoeftes van dorpenaars en 
andere in die omliggende gebied, te 
voorsien. Sy het drie nuwe huiskerke in die 
dorp begin en verkondig voortdurend die 
Evangelie regdeur die gemeenskap. Sy lei 

ook ‘n weeklikse Bybelstudie en besoek 
Gelowiges om hulle te bemoedig en te leer.

Sy het gesê ‘n honger na God se Woord 
het ontstaan namate meer dorpenaars 
hulle tot Christus bekeer. “Hierdie kerk vas 
stampvol verlede Sondag. Soveel mense 
het gekom om te aanbid. Ek bid altyd vir 
die Here dat Hy my sal help om die mense 
in hierdie gebied te seën,” het sy gesê.

Namate sy sien hoe God voortdurend 
deur die bediening wat sy en haar man 
begin het, werk, en selfs sien hoe God 
Abraham se getuienis gebruik om mense 
na Homself te trek, is Huldah hoopvol vir 
die toekoms. “Toe ons saam was en saam 
vir die Here gewerk het, was die lewe 
moeilik. Elke dag was ‘n uitdaging in die 
bediening, in die huishouding. Maar nou ... 
voel ek dat my dae van pyn verby is en ‘n 
dag van seën begin het,” het sy gesê.

Huldah het gevra dat ons nie net vir 
haar bedieningswerk sal bid nie, maar ook 
dat haar passie vir die bediening so sterk 
sal bly soos wat dit aan die heel begin was 
toe sy die eerste keer die Evangelie gedeel 
het. Bo alles, loof sy God vir alles waarmee 
Hy haar geseën het en waardeur Hy haar 
gelei het. “God het vir my voorsien, God 
het baie meer voorsien as wat ek ooit sou 
kon dink,” het sy gesê.

  Huldah sit die werk voort wat sy 
saam met Abraham gedoen het en bly 
steeds in dieselfde dorp waar haar man 
vermoor is. 

“God het vir my ‘n visioen gegee vir hierdie gebied. Ek sal nie 

iewers anders heen gaan nie. Die lewe is nie regverdig nie, maar ek 

gaan my werk in hierdie gebied voortsit omdat God my hierheen 

gebring het,” het sy gesê.
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vir Christus

China

Pastor Li Juncai was in die guns van owerhede solank as sy gemeente deel was van 
die staatsingestelde en -beheerde kerknetwerk. Nadat hy egter bepaal het dat slegs 
God die kerk kan lei, het hy beide sy kerkgebou en vryheid verloor.

In die Tronk

P astor Li Juncai het ‘n groot kerk 
in China se Henan-provinsie 
gelei wat vir jare deel was van ‘n 

netwerk van staatsbeheerde kerke. Hy het 
egter meer en meer ongemaklik begin 
raak namate hy besef het hoeveel beheer 
die Chinese Communist Party (CCP) oor 
die kerk gehad het. Die CCP het die reg 
om te monitor wie geregistreerde kerke 
bywoon en wat die pastors preek. Hulle 
beheer ook wanneer en hoe die kerk 
byeenkomste hou.

Die pastor het besef dat hy en sy 
gemeente lojaliteit teenoor God bo 

lojaliteit teenoor die CCP sal moet kies, 
ongeag wat dit hulle sal kos. Pastor Li 
en sy gemeente het die CCP-beheerde 
kerk in 2013 verlaat “om die Here Jesus 
as die enigste hoof oor die kerk” te eer. 
Hulle met ‘n plaaslike ongeregistreerde 
kerk saamgesmelt en bekend geword 
as die Yuanyang County Central House 
Church. Ongeregistreerde kerke, wat 
soms huiskerke genoem word, maar 
nie noodwendig in huise byeenkom 
nie en soms uit honderde of duisende 
gemeentelede bestaan, is onwettig in 
China omdat hulle nie onderworpe is 

aan CCP-beheer via staatsregistrasie nie. 
Die nuwe kerk wat deur Pastor Li gelei 
is het spoedig gegroei tot ongeveer 700 
aanbidders.

Geen Kruise
Na ‘n tyd van kerkgroei en uitbreiding 
onder ongeregistreerde kerke in die 
vroeë 2000’s, het China ‘n nuwe era van 
godsdiensvervolging betree, insluitende ‘n 
streng ingryping onder Chinese President 
Xi Jinping. 

kruise van kerkgeboue in Zhejiang 
Provinsie, te verwyder. Owerhede 
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die kerk af te lig, maar polisie het hulle 
weggesleep. Terwyl die kruis verwyder is, 
het polisie skilde gebruik om Christene te 
keer om die perseel te betree en baie wat 
die hek versper het, is weggelei. “Polisie 
het kerkgangers weggeneem en diegene 
wat gearresteer is, geslaan,” het ‘n lidmaat 
gesê.

Tien maande later het amptenare 
teruggekeer na die kerk om klaar te maak 
wat hulle begin het. Polisie, stedelike 
bestuursbeamptes en owerhede van 
die buro vir godsdienssake het op 6 
Desember, 2019, in die kerk ingestorm en 
meer as 500 kerkgangers wat aanbid het, 
gedreig. “Verskeie het vir ons gesê om by 
‘n staatsbeheerde kerk aan te sluit, maar 
ons het weer geweier,” het ‘n lidmaat 
gesê.

Die Yuanyang Church se gebrou is toe 
heeltemal vernietig. Owerhede het die 
kerk as ‘n onwettige gebou geklassifiseer, 
alhoewel Gelowiges sê dat hulle alle 

nodige lisensies vir die kerkgebou bekom 
het. “Nadat hulle die kerk vernietig het, 
het regeringsamptenare ons beveel om 
dit wat gebeur het geheim te hou,” het 
die lidmaat gesê.

Die drie Gelowiges wat saam Pastor 
Li gevange geneem is, is ‘n maand later 
op borgtog vrygelaat, maar Pastor Li bly 
in aanhouding en word beskuldig van 
bedrieglike toe-eiening, obstruksie van 
staatsadministrasie en verwoesting van 
rekeningkundige rekords. Die pastor is 
in Januarie 2020 tot vyf en ‘n half jaar 
tronkstraf gevonnis en ‘n boete van $7,000 
USD, opgelê.

Pastor Li is na die Yuanyang County 
Detention Centre in Xixiang gestuur waar 
hy na verwagting tot 20 Augustus, 2024, 
sal wees. Die 55-jarige pastor wie se vrou 
in 2012 in ‘n motorongeluk oorlede is, is 
verantwoordelik vir sy bejaarde moeder 
en vir sy seun en skoondogter en hulle 
twee kinders.

Pastor Li en sy gemeente het die CCP-beheerde kerk in 2013 
verlaat “om die Here Jesus as die enigste hoof oor die kerk” 
te eer.

    Polisie het die kruis van die 
Yuanyang County Central House 
Church verwyder en later die gebrou 
gesloop. 

het sommige pastors in die tronk 
opgesluit wat dit teengestaan het en 
baie kerke gesluit of gestroop. Pastor 
Li was onder diegene wat openlik 
gekant was teen die verwydering 
van kruise in Zhejiang, onwetend dat 
die veldtog spoedig sou versprei na 
Henan-provinsie.

China het in 2018 nuwe reëls 
uitgereik rakende godsdienslewe 
en lektuur en finansiële belonings 
aangebied vir inligting oor 
diegene wat Christenskap sonder 
magtiging, beoefen. Addisionele 
regulasies het van kerke vereis om 
die Chinese vlag ten toon te stel, 
kringtelevisietoerusting binne die 
kerkgebou op te stel en foto’s van 
President Xi Jinping in die kerk op te 
hang.

Die volgende jaar het Pastor Li ‘n 
amptelike instruksie ontvang. Hy was 
beveel om die kruis van die Yuanyang 
County Central House Church te 
verwyder om die kerk se proklamasie 
“Lief vir God en Mense” te verander 
na “Lief vir die Land.” Pastor Li het 
die bevel beskou vir wat dit was – ‘n 
staatspoging om evangelisasie met 
nasionalisme te vervang. Hy het soos 
baie ander huiskerkleiers in China 
geweier om die regering se bevele te 
gehoorsaam, wetende dat hy streng 
gevolge sou trotseer.

Geen Kompromie
Die Chinese Communist Party het 
Pastor Li op aanklagte van “obstruksie 
van staatsadministrasie” gevange 
geneem en drie ander kerklidmate is 
ook gearresteer. Die volgende dag het 
polisie, stedelike bestuursbeamptes 
en owerhede van die Yuanyang County 
buro vir godsdienssake die kruis aan 
die bokant van die kerk, verwyder.

Hulle het ook die “Lief vir God en 
Mense” tekens wat binne die kerk was 
verwyder en Gelowiges gedwing om 
‘n Chinese vlag voor die gebou op te 
hys wat die kerk se veronderstelde 
verbinding met die Communist Party se 
agenda, beklemtoon.

Video-opnames van die geleentheid 
toon burgerlike polisie en lede van 
die slopingspan wat buite die kerk 
vergader terwyl Christene binne 
begin om liedere te sing en te bid. 
Ongeveer 10 lidmate, meestal vrouens 
en seniorburgers, het die kerk se 
hek probeer afsper om twee groot 
hyskrane te verhoed om die kruis van 
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Laos

T oe Duang Ma Nee hom op die 
ouderdom van 23 tot Christus 
bekeer het, was sy lewe ‘n 

gemors. “Ek het baie gedrink en telkens 
dronk geword. Ek het gedurig met 
vrouens geflankeer,” het hy gesê.

Verskeie van sy familielede het hulle 
geloof in Christus geplaas en Duang het 
opgemerk dat hulle lewens egter ten 
goede verander het. Toe sy swaer in 2004 
die Evangelie met hom deel, het Duang sy 
geloof in Christus geplaas.

Nadat hy ‘n Christen geword het, 
het Duang, wat skool gehou het in ‘n 
Laosiaanse stad, opgehou om dronk te 
word saam met lede van die raad van 
onderwys. Toe raadslede uitvind dat hy 
by ‘n plaaslike kerk aangesluit het, het 
sommige van hulle hom gekonfronteer 
oor die verandering in sy gedrag.

“Hulle het my ingeroep na die kantoor 
en my gevra om my geloof te beëindig. 
Hulle het vir my gesê dat ek op die 
verkeerde pad is,” het Duang gesê.

Die raad het gedreig om Duang te 
verplaas na ‘n skool in ‘n arm, landelike 
gebied van die skooldistrik indien hy 
voortgaan om Jesus te volg. Duang het 
egter geweier om Christus te verlaat en 
het die papiere onderteken waarin hy 

bevestig dat dit sy besluit is om verplaas 
te word.

n Nuwe Lewenswyse
Hy moes die ruwe pad na sy nuwe huis 
en werksplek in die landelike dorp mooi 
navigeer om slote en modderpoele te 
vermy; dit het heel dag geneem om daar 
uit te kom. Toe hy daar opdaag moes hy 
uitvind dat die dorp nie eens elektrisiteit 
het nie.

Die dorpenaar het Duang aanvanklik 
verwelkom en ‘n dorpsleier het vir hom ‘n 
blyplek aangebied tot hy ‘n blyplek van sy 
eie kon vind. Toe die leier hoor dat Duang 
‘n Christen was het hy hom egter gedwing 
om in die studentehostel te bly.

Duang het verwerp en geïsoleerd 
gevoel van sy broers en susters in 
Christus in sy afgeleë tuisdorp, maar 
hy was nie wanhopig nie. “Ek het nie 
opgehou evangeliseer nie. Ek het met 
baie dorpenaars oor Jesus gepraat. Ek het 
gevoel dat God ‘n plan vir my het om oor 
Hom in hierdie gebied te praat,” het hy 
gesê. Anders as sy vorige bure, van wie 
meestal voorvadergeeste aanbid het, 
was die mense in Duang se nuwe dorp 
hoofsaaklik Boeddhiste.

Op ‘n dag het Duang geleentheid gekry 

om van Christus met sommige Graad 
5-studente te praat. Alhoewel hy geweet 
het dat hy sy werk kon verloor, het hy 
gevoel dat God hom na die dorp verplaas 
het om mense met die Evangelie te bereik. 
Dus het hy besluit om getrou te wees.

“Wat ook al met my werk of my lewe 
gebeur sal ek vir die Here gee,” het hy 
gedink. “As dit die Here se plan vir my is, 
dan is dit in Sy hande. Ek moet my geloof 
in Hom behou.”

Nadat hy die Evangelie met die 
studente gedeel het, het sewe van hulle 
gekies om Jesus te volg. Maar Duang was 
verpletter toe die kinders se ouers hulle 
ongeveer ‘n maand later gedwing het om 
hulle nuwe geloof te versaak.

Plant ‘n Kerk
Namate Duang voortdurend verhoudings 
met sy studente en ander dorpenaars 
oor die volgende twee jaar gehet, het 
sommige van hulle stelselmatig begin 
om op die Evangelie te reageer. In een 
geval het ‘n man wat hulp gesoek vir sy 
ernstige siek vrou, Duang toegelaat om vir 
haar te bid. Toe die vrou van haar siekte 
herstel het, het die familie hulle geloof 
in Christus geplaas. In ‘n ander geval het 
‘n man wat verskeie kere vir maagswere 

Laos

Gelukkig Op die
“Verkeerde Pad”



gehospitaliseer is vir Duang gevra om 
vir hom te bid. Toe hy ‘n paar dae later 
genesing ervaar, het hy ook tot geloof in 
Christus gekeer. 

Duang het spoedig begin om 
elke Donderdag byeenkomste in sy 
hostelsaal te hou en hy het op Sondae 
onvoorbereide aanbiddingsdienste 
gelei. “Ek het nie geweet hoe om ‘n regte 
aanbiddingsdiens te lei nie,” het hy erken.

Sommige afkeurende bure het 
eventueel Duang se Christenaktiwiteite 
opgemerk en by dorpsleiers gaan kla. 
“Hulle het vir my gesê om my geloof 
te versaak,” het hy gesê. “Hulle het 
aangehou om vir my te sê: ‘Hierdie geloof 
behoort aan vreemdelinge. Hierdie geloof 
is ‘n siekte wat skadelik is vir jou.’

“Ek het vir hulle gesê: ‘Ek weet nie wat 
om te doen nie, want ek is lief vir Jesus en 
kan nie my geloof versaak nie.’”

Op ‘n dag toe Duang weg was in die 
stad, het die skooldistrik se dekaan 
van akademie die dorp besoek en met 
dorpsleiers vergader oor Duang se 
evangelisasie. Toe Duang terugkeer huis 
toe, het ‘n dorpsleier hom ingelig dat hy 
nie langer meer ander in die dorp mag 

evangeliseer of aanbiddingsdienste in sy 
huis mag hou nie. 

“Ek het nie na hulle geluister oor die 
evangelisering deel nie,” het Duang al 
laggend gesê. 

Die Lesse van Vervolging
Duang het nog drie mense na Christus 
gelei nadat die dorpsleiers hom beveel 
het om sy evangelisering stop te sit en 
sy geloof te versaak. In sy toestemming 
daartoe dat vervolging ‘n verwagte gevolg 
is wanneer jy Jesus volg, het hy diegene 
wat hom vervolg het, vergewe. 

“Ek voel jammer vir diegene omdat hulle 
nie van God verstaan nie,” het hy gesê. “Ek 
sal vir hulle sê ek vergewe hulle wanneer 
hulle weer met my kom praat. Indien hulle 
tot Christus bekeer sal dit selfs beter wees.”

Elke keer wat Duang vervolging 
trotseer, vergader hy vir gebed met ander 
Gelowiges. Hy lees ook sy Bybel en vas. 
“Die vervolging het my sterker gemaak,” 
het hy gesê. Gebed trek my nader aan 
God wanneer ek my Bybel meer lees en 
stiltetyd met Hom hou. Dit maak die liefde 
in my hart vir God meer.”

Duang het gedurende pandemie 

inperkings in sy dorp, YouTube-videos 
gebruik om die Evangelie met ander 
dorpenaars te deel. Hy het ook Evangeliese 
traktaatjies versprei wat hy deur SVM-
ondersteunde evangelisasieseminare 
bekom het. Die wêreldwye pandemie 
het vir Duang ‘n verhoogde sin van 
dringendheid gegee om die Evangelie 
te versprei. Hy sê hy het ondanks die 
voortdurende dreigemente en vervolging 
nooit daaraan gedink om sy bediening te 
stop nie.

“Ek wil meer broers en suster in 
Christus op hierdie aarde hê. Dit is my 
hartsbegeerte,” het hy gesê.

Duang vra vir gebed vir sy werk en vir 
voortdurende sterk geloof, ten spyte van 
vervolging. Vir die hede wil hy willens en 
wetens voortgaan om skool te hou en die 
Evangelie by elke geleentheid mee te deel, 
met die besef  dat sy geloof in Christus 
hom enige oomblik sy werk kan kos.

“As dit die Here se plan vir my is om 
my onderwyspos weg te neem, sal ek in 
voltydse bediening ingaan en die Here 
dien,” het hy gesê.

  Nadat Duang ‘n Christen 

geword het, het sy opsieners 

hom verban na ‘n klein 

landelike dorp soos hierdie een, 

om daar onderrig te gee. Hy 

het later ‘n kerk daar geplant.
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 Dankie vir ons getroue vervolgde Christenfamilielede. Ek bid vir 
die Gelowiges wat vermeld is in hierdie nuusbrief. 
 Skenk aan Huldah passie vir die bediening wat U vir haar bestem 
het. Bewerkstellig vrugte uit haar gehoorsaamheid terwyl sy moedig 
die pad stap.
 Versterk en bemoedig Gelowiges. Gebruik die oudio-Bybels om 
U waarheid aan die mense te openbaar, insluitende alle familie en 
vriende.
 Stel Duang voortdurend in staat in sy Evangelie-uitreike. Mag 
diegene wat hulle geloof in U plaas deur sy bediening, as Bybelse 
dissipels groei.
 Vertroos Pastor Li namate hy verdeeldheid van sy familie trotseer. 
Voorsien vir sy familie en gee aan hom ‘n heilige tevredenheid en 
moedige getuienis in die tronk.
 Voorsien moed en getrouheid aan die tallose vervolgde Christene 
– veral wanneer hulle teenkanting trotseer.

Genadige Vader, 

Amen
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16 SOEDAN Bid dat God die stemme van Islamitiese ekstremiste sal stil maak.
17 TUNISIË Bid dat Bybels vir elke Gelowige toeganklik sal wees.
18 INDONESIË Bid dat Fenny, die slagoffer van ‘n kerkbombardering, effektiewe mediese behandeling sal kry, 
  ondanks haar moeilike omstandighede.
19 TURKYE Bid dat nuwe Turkse kerkleiers sal intree om gedeporteerde buitelandse werkers te vervang.
20 VERENIGDE ARABIESE EMIRATE Bid vir ‘n jong vrou wat weens haar geloof in Christus deur haar familie verwerp is.
21 KUBA Bid vir die Gelowiges wat hierdie jaar Bybels sal ontvang.
22 KAMEROEN Bid dat Christene in Kameroen mekaar sal liefhê sodat Christus verheerlik kan word.
23 SIRIË Bid vir intern ontwortelde Christene in Aleppo en die noordweste.
24 ERITREA Bid vir ondergrondse kerkleiers in Eritrea.
25 LAOS Bid vir die wysheid van Frontlinie-Werkers wat moedig vir Christus getuig.
26 ALGERIË Bid dat kerkleiers sterk en wys sal wees terwyl hulle ontberings trotseer.
27 INDIË Bid vir pastors in suidelike Indië wat aan die Banjara-stam bedien.
28 MIANMAR Bid vir Frontlinie-Werkers wat in gevaarlike gebiede bedien.
29 COLOMBIË Bid vir ‘n afname in geweld wat in die laaste jaar skerp gestyg het. 
30 MALEDIVE Bid vir diegene wat werk om die Bybel in Divehi, die Malediviese taal, te vertaal.
31 KIRGISIË Bid dat Christenfamilies in die noorde sendelinge in die suide sal word.

FEBRUARIE
1 BANGLADESJ Bid vir Shilpi wat ernstig beseer is toe Moslems haar huis afgebrand het.
2 TUNISIË Buid vir die beskerming van Tunisiese Gelowiges.
3 VERENIGDE ARABIESE EMIRATE Bid vir sendelinge wat geleenthede soek om Emirate met die Evangelie te bereik.
4 SAOEDI-ARABIË Bid vir die bemoediging en geloof van diegene wat in die geheim moet aanbid.
5 MALEISIË Bid dat plaaslike inwoners en uitlanders saam sal werk om met die onbereiktes te verbind.
6 LIBIË Bid vir nuwe kerke wat gestig word.
7 BURKINA FASO Bid dat God die harte van Islamiete sal verander en hulle soos die Apostel Paulus sal bekeer.
8 CHINA Bid dat huiskerkleiers sal weet hoe om die Here se skape in moeilike omstandighede op te pas.
9 ISRAEL Bid vir Messiaanse gemeentes wat meer en meer deur anti-sendelinggroepe geteiken word.
10 TADJIKISTAN Bid vir die opleiding van toekomstige Tadjikse kerkleiers.
11 MEXICO Bid vir dorpe in Chiapas waar geweld en burgerlike onrus kerkbywoning verhinder.
12 KAMEROEN Bid vir Christene wat hulle bestaan wil herbou na aanvalle deur Boko Haram.
13 KUBA Bid dat diegene wat die Evangelie teëstaan, kragteloos sal wees om die bevordering daarvan te stop.
14 SENTRAAL-AFRIKAANSE REP Bid dat Christene wat vir ses jaar in vlugtelingekampe woon, nie moed sal verloor nie.
15 LIBANON Bid vir die voortdurende vertaling van Christelike lektuur wat regdeur die streek gebruik word.
16 TURKMENISTAN Bid vir Gelowiges wat na die land probeer terugkeer om getuies vir Christus te wees.
17 JEMEN Bid vir plaaslike deelgenootskappe wat regoor die land in die geheim ontmoet.
18 MIANMAR Dank God vir die volgehoue standvastigheid van die kerk in Mianmar.
19 SOMALIA Bid vir Gelowiges wat geïsoleerd is en nie in staat is om met ander Christene gemeenskap te hê nie.
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