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Deze keer samen met Pieter-Jan naar Oeganda afgereisd. Dit maal zijn we naar Mbale om 

straatevangelisatie te doen en te spreken in de kerken rondom Mbale. We mochten het 

woord van God delen in Kadama, de kerk waar we 1 jaar ervoor de crusade hebben gedaan, 

waar toen velen mensen naar de kerk zijn gekomen. Het was fijn om mijn vrienden pastor 

Billy en pastor Richard weer te ontmoeten. We mochten daarna het Woord delen in de 

nieuwe kerk te MBale. Bij het op straat evangeliseren zijn er meer dan 70 mensen die Jezus 

hebben aangenomen, en ook hier was de kerk gevuld met mensen. We danken God voor 

het geen er gebeurd is.  

  

De mensen staan open voor het woord van God. 



 

 

Straat evangelisatie is iets wat echt mijn hart heeft, altijd op zoek naar de mensen die Jezus 

nog niet kennen. Als je Jezus leert kennen dan brengt dat leven en vernieuwing in je leven. 

Vrede en liefde komen in je leven op een manier zoals je nog nooit ervaren hebt. Hij is de 

oplossing voor alles wat je nodig hebt in je leven. De bijbel leert ons dat we het Woord 

moeten brengen met woord en daad, ook hier geven wij gehoor aan door kleding en voedsel 

te geven waar we kunnen. 

 



 

Gewoon bij de kleine winkeltjes naar binnen gaan en de mensen nemen de tijd om naar je te 

luisteren. Velen bedanken je omdat je hier helemaal naar toe komt om dit te doen. Dit raakte 

ons zelf ook. Wij getuigen van de liefde van Jezus voor alle mensen op aarde, en Jezus 

heeft mij geroepen voor de Afrikaanse landen. 

Na 1 week evangeliseren in Mbale zijn we naar Namayingo gegaan, een dorp volledig 

afgesloten van alle moderne middelen zoals stroom en stromend water. Hier zijn we 

uitgenodigd door Pastor Titus. Deze had overdag een conferentie week georganiseerd waar 

wij de mensen mochten onderwijzen over het Woord van God. ’s Avonds zouden we gaan 

evangeliseren. Ergens op een veldje midden in het dorp werd een houten podium gemaakt 

en dan getuigen en spreken van de liefde van Jezus. Een van mijn favoriete dingen om te 

doen. Velen mensen blijven staan om te luisteren naar het woord. Ook hier zijn er weer rond 

de 50 mensen tot Jezus gekomen. Halleluja feest in de hemel en op aarde. De engelen 

juichen bij een ieder die tot geloof komt. 



  

 

Ik wil hier wat foto’s laten zien om gewoon een indruk te geven wat we hier doen. 

 



Voor de kinderen is het altijd een geweldig moment. Ze mogen met een blanke man hand in 

hand lopen. En daar maken ze dan ook dankbaar gebruik van. Soms lopen ze een heel eind 

met je mee. Aan beide handen 1 kind, en dan wisselen. Je wordt er zelf ook blij van. Wij 

hebben hierdoor altijd een geweldige tijd. 

 

 Wij zien uit naar onze volgende reis volgend jaar november. 











 


