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Beste lezers,
Het is deze maand 4 jaar geleden dat Face2Faith werd opgericht. De aanleiding hiervan was de
enorme overstromingen en de uitblijvende hulp voor duizenden getroffen Christenen in de
Pakistaanse provincie Sindh. Nu 4 jaar later zijn de medewerkers van F2F nog steeds bezig, met
behulp van uw donaties, aan de herbouw en reparatie van woningen en kerken. De afgelopen maand
werd Pakistan opnieuw getroffen door enorme overstromingen, dit maal in de provincie Punjab
waarbij weer honderden mensen omkwamen en vele dorpen weg gespoeld zijn. Op het moment dat
deze nieuwsbrief wordt geschreven zijn F2F medewerkers aan het inventariseren of er voldoende
hulp aanwezig is in het getroffen gebied en of er mogelijk nog noodhulp moet worden verleend aan
met name religieuze minderheden.
In dezelfde provincie Punjab, in het dorpje Chak nabij Faisalabad zijn een tiental christenen
waaronder kinderen opgepakt en gevangengezet. Ze worden beschuldigd van het schenden van een
graf op een moslimbegraafplaats. De zeer omstreden “blasfemiewet” wordt door moslims gebruikt
om ruzies met Christenen en Hindoes uit te vechten. Honderden mensen durven niet naar buiten uit
angst te worden opgepakt. Huizen van arrestanten worden verwoest en in brand gestoken.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik u over onze zuster Asia Bibi een moeder die na een uit de hand
gelopen burenruzie al sinds 2009 in de gevangenis zit. Haar zaak is inmiddels in hoger beroep
behandeld. De hogere rechtbank heeft haar doodvonnis bevestigd. Dat betekent dat ze alleen nog
vrijgesproken kan worden door het Pakistaanse Hooggerechtshof. U kunt een petitie tekenen voor
haar vrijlating, zie www.redasiabibi.nl. We dragen haar
en vele anderen die vanwege hun geloof in de
gevangenis zitten in onze gebeden aan de Here op.
Ook willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang
van onze projecten:
Rikshaw Taxi Project
Enkele weken geleden is er opnieuw een nieuw voertuig
aangeschaft, helaas geen uitbreiding maar een
vervanging. De verwachte afschrijf termijn van 4 jaar is
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ook voor dit voertuig niet gehaald en is van wege de hoge onderhoudskosten een jaar eerder dan
gepland vervangen. We zijn blij dat de opbrengsten van dit project deze kosten kunnen opvangen en
dat daarmee het project zelf supporting is.
Onderwijs Project
Naast het project wat in Jati ( Sindh) loopt zullen eerdaags in Karachi een 8 tal meisjes en 2 jongens
aan een vervolg studie kunnen beginnen. De meisjes aan een opleiding verpleegster en verloskundige
en de beide jongens aan de opleiding Technisch Ingenieur. We zijn dankbaar dat wij hen met uw
donaties de mogelijkheid kunnen bieden een volgende stap in hun leven te zetten. Naast dit tiental
jonge mensen zijn er nog veel meer die graag door F2F ondersteund willen worden om de kosten van
een vervolg opleiding te kunnen bekostigen. Omdat
Christenen en meisjes/vrouwen in het algemeen geen
gebruik kunnen maken van openbare
opleidingsfaciliteiten moeten zij noodgedwongen naar
particuliere instituten die relatief erg duur zijn. We
hopen dat u met giften de opleiding van meer jongeren
kunt mogelijk maken
Herbouw en reparatie van woningen
Dit is een project van lange adem, en op dit moment is
er ook nog geen zicht op wanneer deze
werkzaamheden in het gebied waarin F2F actief is kunnen worden afgesloten.
Vrienden van Face2Faith
In een tijd als deze, waarin de ene humanitaire ramp na de andere komt, miljoenen mensen op de
vlucht zijn, de hulp organisaties over elkaar heen buitelen om uw donatie te mogen innen, merken
ook wij dat het steeds moeilijker word voldoende financiële middelen te genereren om onze
werkzaamheden voort te kunnen zetten en mogelijk zelfs uit te breiden. Begin dit jaar is de actie van
“Vrienden van Face2Faith” gestart met als doel een vaste bron van inkomsten te genereren. Iedereen
die inmiddels vriend is van F2F willen wij daarvoor dan hartelijk bedanken en wij vragen u ook om
Face2Faith bij uw vrienden en kennissen onder de aandacht te brengen en hen ook vriend te maken.
Website Face2Faith
Trouwe bezoekers van onze website zullen het al hebben gemerkt; de site is uit de lucht. Op dit
moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe site om weer helemaal up to date te zijn. Eind
november hopen we dat de site weer online kan. De website zal dan Nederlands- en Engelstalig zijn
en een vernieuwd logo hebben. U kunt ons dan bezoeken op www.face2faith.nl.
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Er is veel om voor te danken en heel veel om voor te bidden. Dankbaar voor het werk wat we mogen
en kunnen doen, en bidden voor de voortzetting van ons werk, bidden ook voor alle broeders en
zuster die het vanwege hun geloof zo moeilijk hebben; geen of nauwelijks werk en inkomen, geen of
nauwelijks scholing kunnen krijgen, Weinig sociaal en maatschappelijk perspectief hebben in deze
Islamitische Republiek. We bidden niet alleen voor hen, maar voor alle Christenen over de hele
wereld die het op dit moment zo heel erg zwaar hebben; Syrie, Irak , Sudan,……,…….,
We hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de werkzaamheden
van Face2Faith en hopen dat u ons werk in uw gebeden maar ook met uw donaties wilt
ondersteunen.
HELP WITH THE POWER OF GOD
Ridderkerk, november 2014

Jan van der Heide
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