
Reis Oeganda November 2016 

Deze reis heb ik Ruud samen met Pieter Jan gemaakt en begon in Kampala Kirindi district, 

waar we naar de nieuwe kerk van Pastor Richard zijn gegaan. Hier hebben we huis aan huis 

evangelisatie gedaan en meerdere mensen hebben Jezus geaccepteerd in hun leven. De 

kerk is gegroeid nadat wij verder zijn gegaan naar het volgende gebied. Als gift hebben we 

aan de nieuwe kerk 50 stoelen gegeven, want de banken die er stonden moesten per direct 

terug naar de eigenaar van het gebouw. We hadden een gasthuis gereserveerd maar toen 

we daar aankwamen was deze al vergeven aan andere mensen die vooruit betaalde. 

Welkom in Afrika. We zijn toen bij de Pastor en zijn familie gebleven wat achteraf echt een 

zegen was voor ons, en voor hun zelf. In de avond mochten we hier het woord delen in de 

kerk. Velen zijn opgebouwd door het woord. 

 

 

 



De nieuwe stoelen die wij als gift mochten geven aan de nieuwe kerk. 

 

 

 



Het vervolg van de reis was Kayunga, een nieuw gebied voor ons. Hier mochten we het 

evangelie brengen op scholen, de eerste was een weeskinderen school die ons van harte 

welkom heette. De kinderen hadden verschillende liedjes ingestudeerd. Hier hebben we een 

gift mogen geven voor schoolspullen en maaltijden voor de weeskinderen. De dag erna naar 

een openbare school. Na mijn (Ruud) woord gaven ongeveer 50 tieners hun leven aan 

Jezus. Daarna mochten we bidden voor veel tieners die ziek waren of pijn hadden. Velen 

werden genezen door de kracht van de Heilige geest in Jezus naam. De tieners waren 

verbaast en vroegen waar deze kracht vandaan kwam dat er zelfs een flinke pijnlijke bult 

verdween op een arm. Een ander tiener meisje vertelde me, dat na ik voor haar gebeden 

had, het gevoel had dat haar bloed uit haar voeten omhoog ging en uit haar hoofd spatte. 

Haar pijnen waren allemaal verdwenen. In de avonden mochten we het woord brengen in de 

kerk.  

 



 

 

 

 

 



Daarna zijn we weer naar Namayingo gegaan voor een crusade van 3 dagen. Onderweg 

werd ik ziek in de auto. Nadat ik heb overgegeven kwam er een hoge koorts opzetten. Direct 

in gebed gegaan en de koorts was verdwenen en konden we gewoon evangeliseren in de 

morgen en in de avond op een veld spreken op de crusade. Velen hebben voor Jezus 

gekozen en hebben Hem aangenomen als hun persoonlijke redder. Ook hier kwam God 

meewerken met tekenen en wonderen, zoals staat in Marcus 16:20. Ook hier hebben we een 

gift mogen geven om het kerkgebouw te verbouwen tot een grotere ruimte. Dit was echt 

nodig want het zat vol en met de nieuwe mensen zou dit echt niet passen. Na de 

zondagochtend in de kerk te hebben gesproken zijn we doorgegaan naar Mbale. 

 

 



De kerk in Mbale is flink gegroeid en de uitbreidingen zitten ook vol. 4 Ochtenden zijn we 

gaan evangeliseren en zijn er 30 mensen tot geloof gekomen waaronder een 12 tal moslims. 

In de avond diensten mochten we 2x het woord brengen. Een aantal van de nieuwe mensen 

zijn naar de diensten gekomen en ook weer nieuwe mensen die we gesproken hadden maar 

nog niet gekozen hadden gaven hun leven aan Jezus. Vanuit hier zijn we ook nog 1 dag 

naar Kadama geweest om te evangeliseren en in de avond te spreken in de kerk. Ook hier 

zijn er weer mensen tot geloof gekomen waaronder 2 moslims. Helaas ook nog een auto 

ongeluk gehad waardoor de auto een tijdje buiten gebruik was en we een auto hebben 

moeten huren. Maar God is goed en niemand is gewond geraakt. Op de dag rust die we 

hadden zijn we naar Naleed orphanage geweest. Dit was onze laatste bestemming voordat 

we terug naar Entebbe zijn gegaan voor onze vlucht terug. Een geweldige tijd waar er meer 

dan 100 mensen tot geloof zijn gekomen en hun leven aan Jezus hebben gegeven. En waar 

God Zijn kracht heeft laten zien. Ik zie uit naar de volgende reis. 

 

Dennis en zijn vrouw Esther, zoals ze zelf zeggen mijn zoon en dochter. 



 

 

Naleedi Orphanage School November 2016. 

Een bezoek gebracht aan Naleedi Orphanage waar we vorig jaar bedden en matrassen 

hebben gegeven voor de jongens die nog steeds op de grond sliepen. Dit jaar zagen we alle 

bedden staan. 

 



Een stuk beter voor de jongens die er zijn. In totaal zitten er 56 kinderen in dit weeshuis. De 

aller kleinste zijn bij families ondergebracht waar ze blijven tot dat ze naar school kunnen. Nu 

zijn alle meisjes en jongens voorzien van een bed met matras. Een hele vooruitgang.  

 

Naleedi Orphanage en school. 

 



 

 



 

Door de grote droogte zijn er veel oogsten niet goed gegaan en is het eten erg duur. Vooral 

Nutrilon voor de aller kleinste is te duur om te kopen. De foto hieronder laat duidelijk de 

impact ervan zien. Ik deel dit liever niet maar het is wel de realiteit van het leven in de 

weeshuizen. Door giften konden we hier in voorzien en we hebben ook geld voor een stuk 

land kunnen geven. Hier kunnen ze eten op verbouwen en ze hebben nu een waterpomp. 

Hierdoor hoeven ze niet steeds meer water te halen. Waar ze kilometers voor moeten lopen. 

 



 

Pastor Patrick is de overziener van het weeshuis en doet goed werk voor de wezen. Soms 

wordt het hem even te veel maar door de giften die wij weer mochten overdragen wordt hij 

enorm gesteund in zijn werk. 

 


