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In december heb ik een reis naar Oeganda gemaakt samen met Erik Nagtegaal 

van Fountains of Joy en Tim de zoon van Erik. 

Het eerste wat er op het programma stond was een crusade van 2 dagen in 

Kadama. Er kwamen rond de 600 mensen luisteren naar de boodschap die wij 

mochten brengen over de liefde van God, en Jezus die de enige weg tot redding 

is. De eerste dag heeft mijn broer Erik gesproken en de tweede dag was het mij 

beurt. Ruim 100 mensen hebben een keuze gemaakt voor Jezus. Dit is voor mij 

het allerbelangrijkste omdat het aannemen van Jezus in je leven, je leven totaal 

kan veranderen. Ook zijn er verschillende mensen genezen van hun ziekte en/of 

kwalen door de wonderbare kracht van Jezus. De bijbel laat ons zien in Marcus 16, 

dat wij handen mogen leggen op de zieke, en dat ze zullen genezen. 

  



 

 

 



 

Vandaar uit gingen we naar een weeshuis in Nalidi, genaamd Nalidi Orphanage. 

Een school voor ongeveer 60 weeskinderen die hier volledig verblijven en 

ongeveer 250 weeskinderen die hier alleen het onderwijs volgen. Naast deze 

school waar pastor Patrick directeur is, heeft hij ook de verantwoording voor een 

kerk. Samen met Erik, Billy en Richard hebben wij hier voor alle zieken gebeden. 

We hebben verschillende getuigenissen gehoord dat ze waren aangeraakt door 

God en zijn genezen.   

 

 

 

Tijdens deze reis hebben wij ook onze sponsor tieners bezocht.  Eerst hebben wij 

Amisi bezocht, de sponsor zoon van Erik en Esther. Amisi is blind en heeft 

speciaal onderwijs nodig en dankzij hen heeft deze jongen een toekomst. Later 

hebben wij ook Edwin ontmoet die ik samen met Jolanda sponsor. Een tiener die 

zijn vader heeft verloren aan HIV. Hijzelf is ook HIV positief. Edwin is nu ook deel 

van ons sponsorprogramma. Het is fantastisch om deze jongens een betere 

toekomst te kunnen bieden. Sponsering betekend in dit geval, het schoolgeld maar 

ook kost en inwoning. 



 

 

  

 

 

 

 

 De eerste foto is Edwin, de tweede is Amisi. 

Tijdens onze reis mochten we spreken in verschillende kerken en het woord van 

God delen. We hebben verschillende dagen straatevangelisatie gedaan. Het is 

iedere keer weer mooi om de blijde boodschap van Jezus te mogen vertellen 

aan hen die Jezus niet kennen.  

 

Naast onderwijs hebben wij ook een aantal ochtenden huis-aan-huis 

evangelisatie gedaan in Kigali. Dit is echt de bijbelse opdracht die wij hebben. 

En geweldig om te doen, je ziet mensen veranderen nadat we ze tot Jezus 

mochten leiden. Ook hier hebben we met de zieken gebeden, en velen zijn 

genezen en/of aangeraakt door de kracht van God. De beloften in de bijbel is 

als wij het woord verkondigen dat God medewerkt met wonderen en tekenen. 



 

 



 
 

 

 

 



 


