GODS WOORD ZAAIEN OP MAURITIUS EN RéUNION
Zendingsreis naar Mauritius en Réunion van 5 tot 28 november 2019
“Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel viel in goede aarde en het gaf
vrucht deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
Matteüs 13:3-8
“Willen jullie voor me bidden?” vroeg broeder Loll. M’n kleindochtertje van 15
maanden moet een operatie ondergaan. Hij keek ons ernstig aan. Loll is een
medewerker van het hotel waar we logeerden en kende ons nog van vorig jaar.
Enkele dagen, nadat we hem de handen opgelegd hadden in de Naam van
Jezus ontving hij bericht van het ziekenhuis, dat de operatie geslaagd was en
dat Elise de volgende dag alweer naar huis mocht. Gloire à Dieu!

Ook Shobha kwam voor gebed en kreeg een zak babykleertjes mee voor haar
kleinzoontje.
Het was opnieuw een voorrecht om te prediken, dat de behoudenis in
niemand anders is dan in Jezus Christus (Handelingen 4:12). En dat elke knie
zich zal buigen en elke tong zal belijden, dat Jezus Heer is (Filippenzen 2:10).
In de ‘International Christian Church’ van pastor Popo in Port Louis was grote
vreugde over twee mensen, die zich die zondag lieten dopen. Velen kwamen
daarna naar voren om van de Heer te ontvangen en we konden ieder de
handen opleggen in Jezus’ Naam. In de kleinere samenkomst op
donderdagmorgen konden we ieder een profetische zegen geven tot opbouw
van hun persoonlijk geloof. Ook heeft pastor Popo een nieuwe
dochtergemeente gesticht in het uiterste noorden van het eiland in Poudre d’
Or. Velen in deze nog kleine gemeente werden toegerust en gedoopt in de
Heilige Geest, zodat ze in nieuwe tongen spraken en God verheerlijkten.

Op het eiland Réunion had de senior pastor Chane-To van de gemeente ‘La
bonne nouvelle de l’Evangile in Le Tampon ‘het stokje’ over gedragen aan zijn
schoonzoon Jean Louis, waardoor er een nieuwe wind is gaan waaien.
Inmiddels zijn er twee dochtergemeenten gesticht in St. André en St. Marie. In
deze gemeenten zagen we mensen tot bekering komen en konden we velen
de handen opleggen voor genezing en bevrijding en ontvingen mensen een
profetische zegen.

La bonne nouvelle de l’Evangile

Light of Christ Church Port Louis

Ook mochten we oogsten wat we niet gezaaid hadden in de twee gemeenten
van Assemblée de Dieu in Belle Rose en Flic en Flac op Mauritius, waar mensen
tot bekering kwamen. Ook in de openluchtdienst in Tombeau Bay gaven
mensen hun leven aan Jezus, waaronder dronkaards. Zij ontvingen vergeving
van hun zonden en mochten een nieuw leven beginnen in Jezus’ Naam.

Want daarvoor heeft de Here Jezus de hemel verlaten en is voor de gehele
mensheid tot zonde en vloek geworden op het kruis van Golgotha. Er is
vergeving en redding door Zijn vergoten bloed. Op de derde dag opgestaan uit
de doden heeft Hij bewezen Gods Zoon te zijn. Hij leeft om nooit meer te
sterven. Halleluja! Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Last but not least. De krachtige dienst in de ‘Light of Christ Church’, waar velen
werden aangeraakt voor genezing en bevrijding. Grote blijdschap en vreugde!





Wij geven alle lof en eer aan de Here Jezus
Hartelijk dank voor gebed en voor financiële ondersteuning
We konden giften geven aan de pastors en aan onze vertaler
Ook konden we weer babykleertjes uitdelen

Eltjo en Loes
In verband met de nieuwe privacywet (AVG) kunt u ons kenbaar maken wanneer u de
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
Stuur ons een mail naar info@stichtingprins.nl dan dragen we er zorg voor, dat u uit ons
adressenbestand wordt verwijderd.
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