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Beste lezer,
Begin augustus kregen we het bericht dat er door de hevige regen
weer overstromingen waren in het noorden van Pakistan die ook
Sindh bereikten. Helaas zijn er veel slachtoffers gevallen. Inmiddels
is het ergste gevaar geweken.
Het leven van een christen in Pakistan is moeilijk. Zo ontsnapte in
juli een christelijk echtpaar ternauwernood aan een lynchpartij. Een
menigte moslims wilde hen doden wegens godslastering. De man
en vrouw waren beiden analfabeet en zouden een reclamedoek
waar klaarblijkelijk ook citaten uit de Koran op stonden, hebben
gebruikt als slaapmat. Een kapper, die volgens dorpsbewoners uit
was op de woning van het stel, zag hierin een aanleiding om hen te
verjagen en bracht samen met 2 geestelijken een menigte op de
been. De politie heeft het echtpaar kunnen redden.
Een ander echtpaar (Nadia en Aleem) werd door familieleden
neergeschoten. Nadia groeide op als moslim, maar bekeerde zich
tot het christendom. Na aanhoudende bedreigingen door Nadia’s
vader en broers, die woest waren vanwege haar bekering,
verhuisde Nadia met haar man Aleem naar een andere woonplaats
waar ze al snel door familieleden van Nadia werden ontvoerd. Kort
daarna werden ze neergeschoten. Aleem overleed ter plekke, Nadia
werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Sinds 2010 zit Asia Bibi gevangen. Ze is ter dood veroordeeld
omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Rechters
weigerden keer op keer om opnieuw naar haar zaak te kijken.
Zowel lichamelijk als geestelijk is ze er inmiddels slecht aan toe. Op
22 juli gaf de hoogste rechtbank van Pakistan Asia toestemming om
in beroep te gaan en mag ze nieuw bewijsmateriaal aandragen,
waardoor haar advocaten de rechters kunnen overtuigen van haar
onschuld. Desondanks ziet de toekomst voor Asia er nog steeds
heel somber uit. Van vrijlating is nog lang geen sprake.
In juni zijn er door ds. Patras Nazir Bijbels uitgedeeld aan een groep
gelovigen die zijn gedoopt. Zij zijn F2F dankbaar voor dit voor hen
grote cadeau.

Jaargang 5, nr. 3
De projecten:
Het studentensupportproject werpt zijn eerste vruchten af.
We mogen Sumeera Nawab feliciteren omdat ze de opleiding voor
verloskundige heeft afgerond en inmiddels ook al een baan heeft.
Hierdoor is ze in staat om haar familie te ondersteunen in hun
levensonderhoud. Ook Musa Kokhar Menhood is geslaagd voor zijn
opleiding. Hij is nu ingenieur.
Voor het studentenproject gaat F2F samenwerken met het Christian
Technical Training Center in Punjab. Zij hebben als credo “work
heartely as you do it for the Lord and not for men" uit Kollossenzen
3:23. F2F stuurt leerlingen naar deze school en betaalt hun
opleiding.

De eerste leerlingen in Nawabshah

Schoolproject

Schoolbenodigdheden zoals schoolboeken, schoolbord, stoelen

De medewerkers van F2F in Pakistan zijn de afgelopen weken druk
geweest met het opknappen en inrichten van een schoolgebouw
voor de start van een nieuw schoolproject in Nawabshah. Het is
de bedoeling dat hier 90 leerlingen gaan starten!

Daarnaast hebben we de school in Jati die aan het 3e schooljaar
begint.
Ook zijn er plannen om een school in Karachi op te richten, maar dit
kan momenteel nog niet gerealiseerd worden omdat er niet
voldoende financiële middelen zijn.
U begrijpt dat dit een hele uitdaging is waar we als F2F structureel
veel geld voor nodig hebben o.a. om de vaste lasten van huur en
leerkrachten te kunnen betalen.
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F2F is zich daarom aan het beraden hoe er voldoende
(sponsor)geld opgehaald kan worden om deze projecten te kunnen
blijven ondersteunen.
De komende maanden kunt u diverse acties verwachten zoals de
happietaria, een zaalvoetbaltoernooi op 7 november en een actie
‘scholen voor scholen’. Maar mocht u nog ideeën hebben, dan
horen we het graag!
Wij blijven uw financiële steun vragen voor al deze kinderen en
jonge mensen, zodat zij mede door uw hulp een opleiding kunnen
volgen en een kans hebben om een toekomst op te bouwen!
Daarnaast vragen we ook uw gebed of God deze projecten wil
zegenen!
Neemt u ook eens een kijkje op de site: http://face2faith.nl Hier vindt
u o.a. een brief van een aankomend student en leest u hoe
dankbaar hij is!
Uw giften kunt u overmaken op NL35RABO0151884935.
Namens Face2Faith
Anita Japenga

