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 Helpt u ons mee om het werk in Burkina Faso mogelijk te ( blijven ) maken door ons  financieel een steuntje in de rug te bieden?  Dat kan door uw gift over te 

maken naar NL35RABO0358199085 t.n.v. Stichting Philippus o.v.v. Hart voor Burkina.  Alvast hartelijk bedankt!  

NIEUWSBRIEF 
WEER NAAR HET PROJECT EN SCHOOL… 

 

 

Laatste nieuws….  

 

Op 21 november 2020 kwamen de kinderen 

voor het eerst samen bij de kerk. Dat betekent 

dus dat Hart voor Burkina onlangs al 1 jaar 

bestond. Dankbaar kijken wij terug op dit eerste 

jaar waarin we samen (!)  al veel mochten doen 

voor jong en oud die wij met ons werk mochten 

bereiken. Naast de wekelijkse sessies, konden 

we een mooie kerstviering voor de kinderen 

organiseren. We hebben de gezinnen waarin de 

kinderen opgroeien en de weduwen uit de kerk 

een 50 kilo-zak rijst aan kunnen bieden, we 

hebben de kinderen voorzien van schoolspullen, 

ze hebben een medische controle gekregen en 

ook hebben we meerdere malen de evangelisatie 

vanuit de kerk kunnen ondersteunen en een 

bijdrage kunnen leveren aan de bouw van de 

nieuwe kerk.  Aan God alle eer dat dit mogelijk 

was en een hartelijk dank aan u voor uw steun 

waardoor dit alles mogelijk was.  

 

 

 

21 november 2020, de eerste samenkomst 

 

17 november 2021 , niet de voltallige groep, enkele kinderen missen op deze foto 

 

De afgelopen en de komende weken….. 
 

Oktober- november- december 

 
De wekelijkse bijeenkomsten met de kinderen lopen goed. De kinderen komen elke week trouw 

en met veel plezier naar het project.  Sinds enkele weken komt Odette ook naar het project en zij 

hoort er al helemaal bij.  Iets verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer over haar lezen. Dankbaar 

zijn we dat de kinderen die de afgelopen maanden getroffen zijn door malaria, inmiddels weer 

hersteld zijn en het project weer bezoeken. 

Het jaar loopt al weer ten einde. Net als vorig jaar hopen wij ook dit jaar weer Kerst te vieren met 

de kinderen, waarbij de geboorte van Jezus centraal zal staan. We hopen de kinderen tijdens de 

kerstviering een iets uitgebreidere maaltijd dan doorgaans aan te kunnen bieden.  Veel kinderen 

dragen nog wekelijks op het project, maar ook op zondag naar de kerk, de kleding die zij vorig 

jaar met Kerst via Hart voor Burkina hebben ontvangen.  Omdat wij vinden dat het geld dat wij 

mede via u ontvangen, nuttig besteed wordt, hopen wij de kinderen deze Kerst weer van een 

nieuwe set kleding te voorzien. Hadden wij vorig jaar kleren gekocht, hebben wij dit jaar een 

kleermaker gevraagd om de kleding voor de kinderen te naaien. Onlangs is de kleermaker op het 

project geweest om de maten van alle kinderen op te nemen. Een hele klus. Door het op deze 

wijze te doen, ondersteunen wij zowel degene waar we de stof ingekocht hebben als de 

kleermaker.  We hopen dat we ook de teamleden, die wekelijks voor de kinderen klaar staan, met 

Kerst een kleine blijk van waardering kunnen geven. Wilt u ons een financieel steuntje in de rug 

geven m.b.t. de extra kosten die de kerstviering met zich mee brengt, zou dat echt geweldig en 

welkom zijn.  U kunt uw gift o.v.v. Kerstgift overmaken naar het rekeningnummer dat onder aan 

deze pagina vermeld staat. Alvast hartelijk dank!  

 

 

 

 

 

 

 

DANKPUNTEN: DANK VOOR HET 1-JARIG BESTAAN EN VOOR DE FIJNE 

SAMENWERKING. WE ZIEN UIT NAAR WAT GOD HET KOMENDE JAAR ZAL 

DOEN. DANK VOOR UW ONDERSTEUNING WAARDOOR DIT WERK IN GODS 

KONINKRIJK MOGELIJK IS EN BLIJFT.  
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Odette  
 

Bouw nieuwe kerk 

 

SAMEN BOUWEN WE DE KERK 

 

De bouw van het nieuwe kerkgebouw vordert 

gestaag en dat wordt voornamelijk mede 

mogelijk gemaakt door de financiële 

ondersteuning vanuit Nederland, aangezien 

fondsen uit eigen gemeenteleden erg weinig 

opbrengen. Niet omdat men niet wil bijdragen, 

maar omdat men gewoon erg weinig bij kan 

dragen. Uiteraard is men zelf ook bezig om 

buiten de kerk  fondsen te werven. Hoe 

bijzonder ( mooi ) is het, dat wij hierin ook iets 

kunnen betekenen, terwijl dit eigenlijk niet 

onder het project valt. Wat een zegen!    Op de 

foto’s die ons regelmatig toegestuurd worden, is 

te zien dat de enkele bouwvakkers die bij de 

bouw betrokken zijn, geholpen worden door 

zowel mannen als vrouwen uit de gemeente. 

Prachtig gewoon om te zien hoe iedereen zich 

inzet voor en betrokken is bij de bouw van de 

nieuwe kerk. Echter is er nog veel geld nodig 

om de kerk af te kunnen bouwen, maar wij 

geloven dat God hierin ook zal gaan voorzien.  

 

 

Kerst 

 
Dan is het al weer bijna Kerst. De tijd van 

advent is aangebroken. We mogen in deze tijd 

in het bijzonder stil staan bij de geboorte van de 

Heere Jezus.  Laten we, ondanks dat we in een 

roerige tijd leven door de pandemie,  blijven 

zien op en uitzien naar Hem, die voor ons naar 

de aarde is gekomen , geboren in een stal om 

jaren later Zijn leven te geven voor ons: Jezus 

Christus,  onze Redder en Zaligmaker.  En laten 

we vanuit Zijn liefde voor ons ook om blijven 

zien naar de mensen om ons heen, vlakbij en 

ver weg.  

 

Mede namens het team, de kinderen en de 

gemeente uit Burkina, wensen wij u hele fijne 

en gezegende Kerstdagen en een gezond en 

voorspoedig 2022!   

 

Wij ( mijn man Anjo en ik , Alice ) hopen, 

wanneer de huidige regelgeving het toe laat, in 

januari voor een werkbezoek af te reizen naar 

Burkina, om het team te bemoedigen, de 

kinderen weer te zien, enkele families te 

bezoeken en voorbereidingen te treffen voor 

hetgeen we komend jaar op willen pakken.  

Wilt u met ons mee bidden dat God de weg zal 

banen voor deze reis, voor een goed weerzien 

en verblijf, maar ook voor een behouden 

terugkomst?  

 

Team Hart voor Burkina Nederland 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
Begin november kregen wij van de voorganger 

de vraag of wij Odette op konden nemen in het 

project. Nog diezelfde week hebben wij Odette 

mogen verwelkomen op het project. Odette ( 

hier rechts op de foto en linksvoor op de 

groepsfoto op pagina 1 ) is 8 jaar en woont met 

haar vader en moeder, vlakbij de kerk.  Zij 

groeit op in een gezin met een niet-christelijke 

achtergrond. Sinds een aantal maanden komt 

Odette op zondag naar de kerk om de dienst bij 

te wonen. Zij komt altijd alleen, omdat haar 

ouders dus niet in Jezus geloven. In Nederland 

kennen wij dat niet, dat kinderen alleen naar de 

kerk komen. In Burkina gebeurt dat dus wel.   

Odette gaat ook naar school. In Burkina Faso 

gaan kinderen met een lichamelijke beperking, 

wanneer zij niet doof,  stom of blind zijn, naar 

dezelfde school als alle andere kinderen. Odette 

is nu een paar keer op het project geweest en het 

is mooi om te zien hoe zij geniet en zich al 

helemaal thuis voelt bij ons.  

 

Evangelisatie-weekend 

 
Op vrijdag 19 november vertrokken 51 jong 

volwassenen uit de kerk om op 20 en 21 

november te evangeliseren in een dorpje zo’n 

200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. 

Tijdens dergelijke weekenden houdt de groep 

op zaterdag, overdag vaak deur-aan-deur-

evangelisatie en ’s avonds een bijeenkomst voor 

de mensen uit de omgeving, die in het teken 

staat van prediking, zang en dans.  Meer dan 

300 mensen waren er dit weekend op 

zaterdagavond naar de evangelisatie toe 

gekomen en meerderen hebben hun leven die 

avond aan Jezus gegeven.  Tot halverwege de 

nacht is er gezongen en gedanst. Een dergelijke 

avond wordt nagenoeg altijd buiten gehouden 

en aangezien er in kleine dorpjes vaak geen 

elektriciteit is, vindt dit gewoon in het donker 

plaats, op een enkel lampje na dat stroom krijgt 

van de aggregaat die het evangelisatie-team 

meeneemt. Helaas is degene die deze avond 

foto’s heeft gemaakt, grotendeels vergeten de 

flitser te gebruiken, waardoor veel foto’s van 

dusdanige kwaliteit zijn dat die niet gebruikt 

kunnen worden voor publicatie, maar we er 

gelukkig nog wel 1 van gebruiken.  Het team 

overnacht tijdens zo’n weekend altijd in de 

plaatselijke kerk, waar het op zondagmorgen de 

dienst leidt en waarmee het weekend ook 

afgesloten wordt.  

Af en toe horen wij in NL: dat daar in Burkina 

nog geëvangeliseerd kan worden….   In 

bepaalde delen van het land kan dit niet 

vanwege de onveilige situatie, maar gelukkig is 

het nog op veel plekken wel mogelijk om Het 

Evangelie te verkondigen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odette 

 

 

 

 

 

 

Bouw kerk  

 

 

 

 

 
 
Dans tijdens de evangelisatie 

 




