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Beste familie, vrienden en bekenden,
Vanuit Kampala wensen we jullie nog het allerbeste toe voor 2021! Dat het coronavirus teruggedrongen mag worden
en dat jullie in vertrouwen op God door dit jaar mogen gaan. We danken voor de vooruitgang van Rembrands
moeder en bidden dat ze verder op krachten zal komen en dat de revalidatie gezegend zal worden.
Vliegen in Oeganda
In de loop van oktober kon MAF Oeganda voorzichtig weer beginnen met het vliegen van passagiers. Nederlander
Jesse Kamstra van de Lutheran World Federation was op de eerste vlucht. Hij kon nu in twee dagen doen, wat hem
tijdens de lockdown minstens 5 dagen zou kosten.
Corona
Coronagevallen lopen langzaam op in Oeganda, maar blijven ver achter bij Nederland. Eind oktober mochten onze
kinderen weer naar school, na ruim 7 maanden online school en zomervakantie. Veel lokale scholen zijn nog steeds
gesloten. We hopen dat die na de verkiezingen zo snel mogelijk weer open kunnen met de nodige maatregelen. Er
wordt ook gezegd dat er mogelijk gewacht wordt tot het vaccin beschikbaar is, wat hier naar verwachting niet voor
de 2e helft van het jaar is.
Verkiezingen
Gisteren (14 januari) zijn er in Oeganda verkiezingen geweest en morgen hopen we de uitslagen te krijgen. We
hopen dat het goed zal verlopen en rustig zal blijven. We hebben ons erop voorbereid om zo nodig een poos thuis
te blijven. We hebben momenteel een digitale lockdown – het internet is volledig afgesloten in Oeganda. Donderdag
en vrijdag zijn tot nationale vrije dagen uitgeroepen. We communiceren via telefoon en sms. (update 22 jan:
inmiddels mogen we weer online zijn, en kunnen we ondanks de wat gespannen sfeer alles weer doen).
Psalm 23
Met een vrouwengebedsgroep leest Margreet een boek over psalm 23, When the Lord is my Shepherd. Het boek is
nog geen halfjaar geleden gepubliceerd en is geschreven in coronatijd. Als de Heere mijn herder is, dan ontbreekt
het me aan niets! Dan zijn we veilig en kunnen we tevreden zijn, zelfs in gespannen situaties als verkiezingen tijdens
een pandemie in een land als Oeganda. Deze rust en vrede wensen we jullie van harte toe!
Hartelijke groeten van Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg-Geluk

Hartelijk dank voor uw steun in 2020!
Uw gebed, meeleven en financiële bijdrage
worden erg gewaardeerd!
MAF Oeganda wil zich ook in 2021 inzetten om
de mensen in Oeganda, DR Congo en Zuid-Soedan helpen.

Van de Thuisfrontcommissie
We kijken terug op een zeer succesvol verlopen wijnactie zo aan het einde van 2020! In totaal zijn 165 dozen wijn
afgenomen wat resulteerde in een netto bijdrage van bijna 2000,- euro voor het steunfonds van Rembrand &
Margreet. We danken u nogmaals voor uw deelname en we hopen dat u ervan genoten heeft!
2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest. Voor ons als TFC zeker ook om dat we het gezin Rodenburg
een tijdje door de onvoorziene situatie in Nederland konden treffen. Inmiddels zijn ze weer terug en mogen ze
gegeven de omstandigheden hun werk voortzetten in Oeganda. We zijn met hen hier dankbaar voor en hopen en
bidden dat dit ook de komende tijd gecontinueerd mag worden. De noden zijn groot en elke vlucht dit kan plaats
vinden is een zegen. Blijft u bidden voor de familie?
Een hartelijke groet,
Jolanda, Caroline, Rieneke, Arjan en Theo
Thuisfrontcommissie Rodenburg
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