Al duizenden studenten bij Bijbelcursus
De Engelstalige Bijbelcursus 'Biblbasics' heeft na een half jaar al
ruim 6000 geregistreerde cursisten. Dagelijks komen er 30 tot 40
nieuwe deelnemers bij. Iedere cursist wordt begeleid door een
mentor die de antwoorden nakijkt en erover doorpraat. Op deze
manier helpt hij of zij de cursist Gods Woord te begrijpen. Indien
gewenst zoeken we contact met een kerk waar de student verder
kan groeien in het geloof.
Een voorbeeld hiervan is het contact wat een van onze mentoren
had met een cursist uit Zuid-Afrika. Hij heeft de complete cursus
binnen 12 uur afgerond.

"Bedankt dat je er voor me was. Je hebt me geholpen het Woord
van God te begrijpen. Ik heb me nu aangesloten bij een kerk die ik
bezoek. Ik weet dat dit een lange weg zal zijn waarop ik meer zal
leren. […] Ik heb de cursus afgerond, ik wou dat ik meer kon
leren.”
Op de vraag; Zou je gedoopt willen worden? antwoordde hij: “Ik wil

wedergeboren en gedoopt worden. Ik wil gedoopt worden, dat is
alles wat ik wil. Ik heb nu een nieuwe kerk gevonden […].”

Helaas heeft onze mentor na deze berichten geen contact meer
gekregen met de cursist. We mogen vaak een stukje oplopen met
mensen op hun geestelijke weg. Deze cursist heeft een kerk
gevonden en we vertrouwen dat de Here God verder gaat in zijn
leven.

Kennismaken met medewerkers
Selma Schirra- Janssen Andeweg
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Selma SchirraJanssen Andeweg. Ik ben 30 jaar en getrouwd met Giovanni
Schirra. Wij wonen in Elburg en hopen over een aantal maanden
ouders te mogen worden van ons eerste kindje. Sinds maart dit jaar
ben ik als secretaresse vrijwillig werkzaam bij GlobalRize.
Daarvoor heb ik 10 jaar gewerkt bij een onderwijsinstelling en heb
daar verschillende functies mogen vervullen.

Met mijn ervaring als o.a. secretaresse hoop ik mijn bijdrage te
kunnen leveren bij de verspreiding van het Evangelie. Naast het
werken bij GlobalRize help ik vrouwen die vluchteling zijn met het
leren van de Nederlandse taal en ben daarnaast ook mantelzorger.
Het is een voorrecht om anderen te mogen helpen.

Naast al deze werkzaamheden is er ook nog tijd voor wat
ontspanning. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn, te koken en
meer over het geloof te weten te komen. Hiervoor volg ik
verschillende studieavonden.

Selma Schirra- Janssen Andeweg Secretaresse
secretariaat@globalrize.org

Bereik
Bereik Engels Biblword: 9,8 miljoen mensen per maand
Aantal mensen dat reageert: 1 miljoen per maand

Nieuwe activiteit: Insta_Biblword: 10.000 volgers.
Nieuwe activiteit: Japanse Facebookpagina: 600 likes

Opwekking 2017
GlobalRize had de beschikking over een stand in de MissionExpo op
de Pinksterconferentie Opwekking. Onze aanwezigheid heeft geleid
tot nieuwe contacten die we de komende tijd verder hopen uit te
bouwen.

Nieuwe ontwikkelingen
Het was een tijdje stil rond het taalteam Nederlands, maar we

hopen het nu echt van de grond te krijgen. Gertia van Loo is
aangesteld als taalteamleider en is inmiddels met enthousiasme
begonnen. Door goede samenwerking met Jan Schraal en Jos van
der Maas is daardoor in korte tijd de Nederlandse website
www.bijbelwoord.nl online gekomen. Op zeer korte termijn hopen
we ook de online Bijbelcursus in het Nederlands te lanceren.
Daarnaast zijn we al een aantal weken actief op Instagram onder
de naam Bijbelwoord.

Het taalteam Nederlands bestaat voor een groot gedeelte uit
vrijwilligers van de Hervormde Gemeente in Genemuiden. Hier is
een werkgroep opgezet die zich oriënteert op de mogelijkheid tot
samenwerking. Wij zijn dankbaar dat de bereidheid er is binnen
deze gemeente. Om het werk goed op te kunnen pakken, zijn we op
zoek naar meer vrijwilligers die bijvoorbeeld kunnen reageren op
reacties op Facebookposts, mentor kunnen zijn van deelnemers aan
de Bijbelcursus of het Twitteraccount kunnen beheren. Kent u zo
iemand of wilt u zelf meewerken? Laat het ons weten!

Danken en bidden
Wilt u met ons danken:
dat er cursisten zijn zoals de man uit Zuid-Afrika, die
enthousiast zijn over de cursus en daardoor aansluiting zoeken
en/of vinden bij een kerk
voor de start van nieuwe projecten, zoals een Facebookpagina
in het Japans, en Instagramaccounts in het Engels, Nederlands
en Bengaals.
voor de vele nieuwe vrijwilligers die we de afgelopen maanden
hebben gekregen, o.a. graﬁsch ontwerpers en mentoren.
dat er nieuwe contacten zijn voortgekomen uit onze
aanwezigheid op Opwekking.

Wilt u met ons bidden voor:
eerder genoemde cursist en ook andere cursisten waarvan we
na verloop van tijd niets meer horen
de verschillende taalteams die bezig zijn om de cursus in hun
‘eigen’ taalgebied op te zetten en de verschillende social
media gebruiken om het Evangelie te verkondigen
de nog openstaande vacatures. We hopen en bidden dat er
mensen zullen komen die zich geroepen voelen een bijdrage te
leveren aan onze missie.
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