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VERTREK NAAR OEGANDA 2018 

Op 2 december, 2018 en eerder al, zijn de voorbereidingen voor de reis gestart. We 
konden veel bagage mee nemen, niet dat dat nodig was, wel om de mensen in Oeganda te 
kunnen zegenen (met beide een tas vol kleding etc.). 

 

Op 3 december stegen we, Ruud en 
Jeroen, vroeg op met KLM naar Oeganda. 

Voor Ruud Nagtegaal was reizen naar 
Afrika niet de eerste keer, voor Jeroen 
Wemmenhove wel.  

Vroeg vertrokken kwamen we laat aan met een korte tussenstop van een dik uur 
in Rwanda (Kigali). Na aankomst in Kampala luchthaven zijn we vertrokken richting 
Mbale. 

Gezien het al laat was is een overnachting gewenst in een 
hotel. De ochtend begon met een eenvoudig ontbijt (koffie 
of thee, ei, Watermeloen en soort aanmaak 
sinaasappelsap).  
 

 

Na een dag reizen richting het oosten kwamen we aan in Mbale 
waar we verbleven de komende dagen in een hotel en we bij de 
gastfamilie van de pastor aten. 
 
De temperatuur was fijn ca. 31 graden. 
Het bleek dat er een periode van een 
maand geen druppel regen was gevallen. 
We konden er rustig in de tuin verblijven. 
De hoteleigenaren waren eveneens 
pastors (vader en zoon). 

  

  

http://bringlifetothenations.nl/
mailto:info@bringlifetothenations.nl


 

Stichting Bring Life to the Nations 

 

Stichting Bring Life to the Nations. Adrienne Solserstraat 70, 1325PH ALMERE. KvK: 6440041 Almere 
ANBI IBAN: NL16 RABO 0311 56 90 05. http://bringlifetothenations.nl 

E-mail: info@bringlifetothenations.nl Telefoon: +316 148 12 666 

EERSTE EVANGELISATIE CAMPAGNE – 3 DAGEN TE MBALE  

Mbale: 5, 6 en 7 december 2018 

Mbale is de hoofdstad met ca. 80.000 inwoners van het 
district Mbale met ca. 332.174 inwoners. De stad ligt 
aan de voet van de berg Elgon. Vanaf Kampala 
(luchthaven) ligt ze 190KM ten noordoosten gelegen in 
het oosten van Oeganda. Ze is in de 20e eeuw door 
Europeanen gesticht.  

 

De eerste evangelisatie campagne vond plaats op een berg in dit gebied. Een gebied waar vooraf veel 
tover dokters de bevolking manipuleren en het evangelie nog niet gehoord wilt worden. 

Meerdere lokale pastors getuigden van 
gewelddadige incidenten die plaats hadden 
gevonden en durven hier niet heen te gaan. 
We geloven dat we daar moeten zijn en met 
Hem is alles mogelijk.  

Praise muziek vulde de bergtop wat 
aantrekkelijk is voor de lokale bevolking die 
komt polsen wat er gaande is. Dansen en 
zingen kunnen ze in Afrika als de beste en het 
is gauw een groot feest voor jong en oud die 
allemaal enthousiast meedoen. 

 

Eén lokaal bevriende pastor (van voorgaande jaren) heeft het mogelijk gemaakt om hier in totaal 3 dagen 
aanwezig te zijn geweest. Een door God geopende deur voor ons. 
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Ruud deelde zijn persoonlijke getuigenis: van een vechtersbaas tot een man van God.  

Harten van velen werden geraakt. 

 
Ook Jeroen deelde zijn persoonlijke getuigenis van een 
hypocriet religieus persoon tot een man met een relatie 
met God. 

De door God geïnspireerde woorden raakte de lokale 
bevolking, de toverdokters, de ouderen, de kinderen, 
iedereen!  

 

De vrucht na de oproep tot bekering deze dagen was 
geweldig, zo’n 160 mensen gaven hun leven aan Jezus.  
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Praktisch gezien is 
er voedsel aan de 
oudsten vrouwen 
(weduwen veelal) 
voedsel verstrekt 
en een kleine gift.  

 

Deze nieuwe christenen mochten meteen de zegen 
van God ontvangen en ervaren. 

Mensen hun levens zijn veranderd door de kracht van 
God. - Mensen helpen is een van onze doelen als 

Stichting Bring Life to the Nations. 

 

God sprak persoonlijk tot een ieder lid van de 

stichting om een bijbelproject te starten.  Er zijn 

ca. 20 bijbels in de Luganda taal de KITABO 

EKITUKUVU ingekocht.  

We mochten ze na Gods instructies uitdelen aan 

de mensen die leraar waren en/of hier een hart 

voor hadden. Bijzonder genoeg waren de 

aanmeldingen in aantallen als het aantal 

aangeschafte Bijbels. 

 

 

 

 

Dit gebied was vol van toverdokters. Nu hebben 160 mensen Jezus aangenomen als hun 
verlosser en Heer. Dit gebied zal nooit meer het zelfde zijn omdat de liefde van Jezus dit 

gebied heeft veranderd. 

Dank u Heer! 
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WEESHUIS NALIDI 

Op 10 december zijn we 
naar het weeshuis Nalidi 
geweest. Bring Life to the 
Nations sponsort dit 
weeshuis vandaag de dag 
al voor 4 jaar. 

Er zitten op dit moment 60 
kinderen in het weeshuis.  
 
Op de foto is slechts een 
paar van deze kinderen te 
zien gezien het vakantie op 
dit moment. 

 

We vroegen wat in de top drie van de noden stond 
om ingevuld te worden. Hiervan bleek in de top te 
staan de aankoop van het land zodat ze hierover 
helemaal zelf kunnen beschikken. 

Zo gezegd zo gedaan: Dit jaar hebben we een stuk 
land gekocht waarop een katoen plantage aanwezig 
is. De weeskinderen kunnen hier leren hoe ze een 
plantage moeten opzetten, onderhouden, benutten 
en dergelijke. 
 

 
Het weeshuis kan met het land nu voor ruim 60 % voor zich 
zelf zorgen.  
 

Maakt u het hun mogelijk tot 100% ? 

Het is een opdracht om elkaar te helpen. Praktisch is dit 
gemaakt met het brengen van kleding, voedsel en alle 
verdere zorg die te bedenken is. 

 

We zijn met elkaar namelijk verbonden door 
God de Vader tot één familie in Christus. 
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Het lesrooster wordt ingevuld door vrijwilliger docenten 
uit het lokale onderwijs elders.  

De man in het midden is de beheerder van het weeshuis, 
Pastor Patrick. We hebben respect voor het werk dat hij 
doet een pittige taak. 

 

 

Even in de schoolbanken ervaren hoe het is om als kind 
les te krijgen. 

Onderstaande foto geeft een deel weer van het terrein 
van het weeshuis. 

Links bevind zich de slaapplaats voor de jongens en 
rechts die van de meisjes. In het midden zijn de 
leslokalen geplaatst met rechts achterin de 
toiletvoorzieningen.  
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TWEEDE EVANGELISATIE CAMPAGNE – 3 DAGEN TE NAMAYINGO 

Namayingo: 11,12 en 13 december 2018 

Namayingo is de hoofdstad van het District Namayingo. Net als Mbale in 
het oosten van Oeganda alleen lager gelegen richting het Victoria meer. 

In september 2002 woonden er 8.332 inwoners en in augustus 2014 bijna 
het dubbele 15.741 

 
 

 
Het had flink geregend, de  
droogte was voorbij, en de 
reis met de lokaal gehuurde 
4X4 was zeker geen 
overbodige luxe naar het 
afgelegen gebied. 

Pastor Titus en zijn team 
vingen ons lokaal op. Het was een zegen om met de pastor en zijn 
team te dienen. 
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Het aanwezige publiek op één van de drie evangelisatie campagne dagen. 

 

 

Ook nu zorgt Praise muziek voor de 

aantrekkingskracht en de schare mensen vormt zich 

in steeds groter wordende getallen. Naar mate het 

donkerder is geworden zijn de getallen het grootst. 

Het was een geweldige tijd met het team van 

Namayingo. God samen dienen om het evangelie 

bekend te maken over heel de aarde. 
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De getuigenissen van Ruud en Jeroen en het verhaal van de verloren zoon werd ook hier goed gehoord. 

Na elke oproep kwamen vele tot bekering. Velen accepteerde Jezus als hun verlosser en Heer. 

Vele hadden ook genezing nodig (in heel Afrika zijn buik en hoofd klachten een veel gehoorde zaak). Velen 

ontvangen genezing zoals geschreven is in Marcus 16.  
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We zijn ook langs de huizen gegaan om de mensen van 

Jezus te vertellen.  

De lokale bevolking in Oeganda is erg vriendelijk en ze 

nodigen je allemaal uit in hun huis om te luisteren naar het 

woord. Uiteraard als ook de hele familie is ook aanwezig is! 

Op de foto een groep landarbeiders die aan het oogsten is 

nam uiteindelijk de tijd om te luisteren naar wat God te 

zeggen had, ze hadden hun angsten overwonnen.  De 

gehele groep had Jezus aangenomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broeder Jerome noteerde trouw 

alle namen van hen die hun leven 

hadden gegeven aan Jezus. Zodra 

we vertrekken kan Pastor Titus 

met zijn team de mensen 

opvolgen. 
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We bidden met de mensen die Jezus aannamen het zondaars gebed. Dikwijls nam heel gezin Jezus aan. 

Samen hand in hand bidden voor elkaar. 
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In de huizen en hutjes vertaalde het team de boodschap zodat 

we geen taal barrière hadden. De gesproken taal was over het 

algemeen Engels echter daarnaast ook het Luganda en zelfs 

soms Swahili. 

 

 

 

Velen huizen werden gered. Vele 
bewoners en families kwamen tot geloof.  
 

Twee alcoholisten werden aangeraakt 
tijdens het verkondigen van het woord. De 
vrouw zei tegen haar man dat de God van 
alcohol die ze diende nep was en dat ze 
Jezus moesten aannemen. Door het 
woord te prediken raakte God harten aan 
door Zijn liefde. 

 

 

Zo werd bijvoorbeeld deze vrouw 
geraakt door de kracht van de Heilige 
Geest. 
 

 

Deur tot deur evangelisatie was erg 

vruchtbaar hier. De bevolking staat 

open voor de levende God.  

 

Ruimschoots 107 geregistreerde 
mensen hebben Jezus 

aangenomen als hun verlosser en 
Heer. Hun leven zal nooit meer 
het zelfde zijn omdat de liefde 
van Jezus ze heeft aangeraakt. 

Dank u Heer! 
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De regen probeerde de Evangelisatie Campagne te belemmeren. De geplande markt werd afgebroken en 
het veld liep leeg. Het hele dorp zocht beschutting en keek naar wat wij gingen doen, sommige van het 
team waren al bezig met inpakken….. 

Met het aanbiddingsteam zijn 
we samen gaan bidden ten 
aanzien van het dorp. We 
geboden de regen te stoppen 
en baden voor een wonder! We 
konden natuurlijk niet ten 
schande staan voor het dorp. 

 
Gelukkig is Gods Woord 
betrouwbaar en het 
gebeurde het gehele 
donkere wolkendek brak 
open en alle regen trok langs 
het dorp. 

Het publiek stroomde weer 
het veld op en de markt kon 
door het werk van God ook 
weer plaatsvinden. 

 

 

Het regenwater is nog zichtbaar op mijn jas terwijl iedereen 

alweer in beweging komt en de zon weer schijnt. Ook voor 

het team een bemoediging, een wonder van God.  

 

 

 

 

 

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat 

er kracht aan verleend wordt.  

http://bringlifetothenations.nl/
mailto:info@bringlifetothenations.nl


 

Stichting Bring Life to the Nations 

 

Stichting Bring Life to the Nations. Adrienne Solserstraat 70, 1325PH ALMERE. KvK: 6440041 Almere 
ANBI IBAN: NL16 RABO 0311 56 90 05. http://bringlifetothenations.nl 

E-mail: info@bringlifetothenations.nl Telefoon: +316 148 12 666 

DERDE EVANGELISATIE CAMPAGNE – 2 DAGEN TE BUSIA 

Busia: 14 en 15 december 

Busia is een stad die in het oosten ligt van 

Oeganda onder Tororo in het Busia District. Het 

ligt aan de grens met Kenya. Het ligt op ca. 195 

KM afstand van Kampala. In 2002 woonden er 

ca. 36.630 mensen en in 2011 ca. 45.700 met in 

2014 ca. 55.958 bewoners. 

De laatste twee dagen van de reis waren we te 

Busia. 

 

Gedurende de dag begon het te regenen en 

het probeerde ons te stoppen om het woord 

te delen tijdens de campagnes eerder al in 

Namayingo en nu in Busia.  

Het waren echt hevige regenstormen (zelfs met hagel). Maar 

onze God is groter dan welke storm dan ook. Regen zal en 

kan het werk van God niet stoppen.  

Hij is met ons en laat tekenen volgen op het woord dat 

gebracht wordt. Zoals in Marcus 16:20 staat geschreven… 

Zodra we het woord gingen delen stopte de regen zodat het 

woord van God gebracht kon worden. Veel mensen zagen de 

kracht van God aan het werk. Wij danken de Heer voor de 

tekenen en wonderen die we iedere dag zagen gebeuren. 
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Ongeveer 50 mensen 

accepteerde Jezus tijdens 

de tweedaagse campagne. 

Ook baden we voor de 

zieken tot genezing. 

We mochten beide 
spreken in de kerk op 
zondag morgen. 

Ruimschoots 50 
mensen hebben Jezus 
aangenomen als hun 

verlosser en Heer.  

Dank u Heer! 

 

 

 

Heer, dank U voor Uw 
aanwezigheid ! 

Sponsors bedankt voor uw 
hulp en aandacht ! 

 

 

 

Mede namens het team Bring Life to the Nations 
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