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Geheime
studenten
in het Midden-Oosten

Online theologie studeren
versterkt de kerk
De kerk in het Midden-Oosten is misschien wel de meest
kwetsbare kerk. Ze wordt niet alleen van buitenaf
bedreigd, maar ook van binnenuit. Omdat veel gemeenteleden zijn gevlucht of er voor kiezen om naar een veiligere
plek te gaan. Toch komen er in de Arabische wereld elke dag
nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om
een gemeente te hebben waarin zij worden bemoedigd. Ook
leren ze hier hoe je als christen staande kunt blijven in
moeilijke omstandigheden.

Online
Daarom heeft de kerk in het
Midden-Oosten goede leiders
nodig! Maar waar moeten die
vandaan komen als in veel landen
een theologische opleiding niet is
toegestaan? De oplossing is een
online bijbelschool. Zo kunnen
studenten uit veel Arabische
landen zich toch voorbereiden op
een taak in de kerk. Eén van hen is Karim*, die al actief is in een
gemeente, maar nooit goed was opgeleid omdat daar nu
eenmaal geen mogelijkheid voor was. ‘De online opleiding is
een zegen’, zegt hij. ‘Ik leer ontzettend veel en gebruik alles
meteen in de gemeente. De opleiding is speciaal gericht op de
situatie waarin wij kerk zijn: een omgeving met veel moslims.
Mijn gemeenteleden en ik hebben al veel gehad aan de tips en
methodes om hen te bereiken.’
De GZB steunt een aantal
geheime studenten die een
online theologieopleiding
volgen. Deze mogelijkheid
biedt hen de kans om
samen met honderden
andere studenten opgeleid
te worden tot goede
kerkelijke leiders. Een
prachtige kans om de kerk
in het Midden- Oosten te versterken.
*Deze naam is fictief om de veiligheid van betrokken personen te garanderen

LEES OP DE ACHTERKANT
HOE U KUNT BIJDRAGEN AAN DE
ONLINE THEOLOGIE-OPLEIDING
IN HET MIDDEN-OOSTEN.

Postzegel
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Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:
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U kunt ook een gift overmaken via gzb.nl
Het incassant-ID van GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond
e
de 25 van de maand. Een incasso kunt u binnen 8 weken laten terugboeken
door uw bank. U kunt ook machtigen via gzb.nl of via ‘mijn gzb’ uw doorlopende machtiging aanpassen.



Zo kunt u
helpen
> Deel met de kerk in het Midden-Oosten en geef
voor studenten zoals Karim*.
> Bid voor de bedreigde kerk in het Midden-Oosten.
Bid om bemoediging, bekering en verandering.
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