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Geachte lezers
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2014.
U bent van ons gewend dat wij u ieder
kwartaal informeren over het werk van F2FF
en de situatie in Pakistan, echter dingen
lopen wel eens anders dan we graag zouden
willen.
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de
hoogte houden van de situatie in Pakistan en
informeren over de werkzaamheden van
Face2Faith Foundation.
Pakistaanse christenen in het nieuws
Asia Bibi; deze zuster uit Ittanwali is in 2009
gearresteerd na een burenruzie en
beschuldigd en ter dood veroordeeld wegens
blasfemie. Door grote internationale druk
werd de executie niet direct uitgevoerd en
kreeg deze vrouw en moeder de mogelijkheid
in hoger beroep te gaan. Dit hoger beroep
werd telkens maar weer uitgesteld en zou nu
27 mei 2014 plaatsvinden. In veel
Nederlandse kerken is de zondag
voorafgaand aan deze datum gebeden voor
een rechtvaardig en eerlijk proces, echter ook
dit keer is de behandeling van het hoger
beroep zonder opgaaf van reden uitgesteld en
is er tot nog toe ook geen andere datum
vastgesteld.
Sawan Masih; deze broeder is nu ruim 14
maanden geleden gearresteerd op verdenking
van blasfemie. U kunt het zich nog wel
herinneren dat vorig jaar maart de
christelijke wijk Joseph Colony in Badami
Bagh werd aangevallen door moslim
extremisten waarbij ca. 150 woningen en
kerken werden verwoest en in brand

gestoken. F2F heeft daar toen hulp mogen
verlenen. De reden voor die aanval was dus
dat deze broeder Sawan Masih de profeet zou
hebben beledigd. Hij is veroordeeld tot de
doodstraf. En hoewel de doodstraf nog nooit
is uitgevoerd in Pakistan, is hij zijn leven niet
meer zeker en dat van zijn familie evenmin.
Face2Faith onderhoudt, evenals Open Doors
contacten met de familie, en zal ook de
rechtsgang en zijn familie financieel
ondersteunen.
Haroon Haider; een jonge vader van twee
kinderen van 1 en 2 jaar is begin vorige
maand dood gevonden in Lahore. Nadat hij
al een tijd bedreigd werd omdat hij zijn
christelijk geloof niet wilde afzweren. De
politie heeft, zonder onderzoek te doen,
verklaard dat Haroon zelfmoord heeft
gepleegd.
Drie namen die de internationale pers halen,
we hebben geen idee hoeveel er nooit bekend
zullen worden, wel is duidelijk dat de sfeer in
Pakistan onder de nieuwe president
Mamnoon Hussain en premier Nawaz Sharif
grimmiger wordt en er steeds minder
bescherming wordt geboden aan religieuze
minderheden wat extremistische moslims
weer een vrijbrief geeft om ongestraft
aanvallen uit te voeren en christenen te
bedreigen.
Ook F2F wordt bedreigd
Helaas blijft ons dit als organisatie ook niet
bespaard. Vanaf de oprichting tot nu toe
moesten “onze mensen” tijdens hun werk
altijd voorzichtig te werk gaan maar de
bedreigingen tegen met name de leider van
Face 2Faith Nouroze Johnson zijn
momenteel een grote bron van zorg. Hij
vraagt u dan ook of u voor hem en zijn team
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wilt bidden, dat zij met Gods hulp hun werk
kunnen voortzetten.

Gereformeerde Scholengemeenschap
Randstad (GSR) zet zich in voor F2F

Terugblik

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld
dat er gewerkt wordt aan een project voor
voortgezet onderwijs voor een aantal
meisjes. De leerlingen van H3c van de GSR
hebben zich ingezet om geld in te zamelen
voor dit project. Dit hebben ze gedaan door
o.a. chocola te verkopen en giften te vragen
in hun omgeving. Ook hebben ze een lied
gemaakt om deze meisjes en hun families
moreel te ondersteunen. Dit lied is binnenkort
op onze website te beluisteren. De leerlingen
hebben met veel enthousiasme aan het
project gewerkt en hebben het als heel
leerzaam ervaren.

Het herstel van woningen heeft de
afgelopen tijd helaas op een laag pitje
gestaan vanwege het gebrek aan
bouwmaterialen. Gelukkig kunnen wij u nu
melden dat er op dit moment weer voldoende
materialen voorhanden zijn en dat de
werkzaamheden in de afgelopen maand weer
zijn hervat.
Het schoolproject in Jati is ook succesvol.
Op dit project rust Gods zegen. Het aantal
kinderen dat graag les wil gaan volgen is
momenteel groter dan dat we kunnen
bieden. Helaas hebben we afscheid moeten
nemen van een leerkracht maar gelukkig is er
ook al een nieuwe gevonden. In de volgende
nieuwsbrief hopen we haar aan u te kunnen
voorstellen.
Het Riksha project in Karachi is gestart in
2011 en het aantal voertuigen is inmiddels
ver drie-voudigd. Je beseft pas als je hoort
dat er één verongelukt is dat het inderdaad
een zegen is dat we al die tijd en in al die
arbeidsuren nog nooit een ongeluk hebben
gehad. Gelukkig is de bestuurder ongedeerd
en is alleen het materiaal verloren gegaan.
Riksha’s zijn in Pakistan niet te verzekeren
dus wat dat betreft is het wel een aanslag op
het budget om dit voertuig te vervangen.
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding
van het stoppen van het rijstproject in Jati.
De omstandigheden maakten dat dit project
niet langer onder de vlag van F2F kon
doorgaan. Maar omdat dergelijke projecten
bewezen succesvol kunnen zijn, wordt
bekeken hoe en waar elders een vergelijkbaar
project gestart kan worden.

Over enkele maanden hopen we u weer in
een volgende nieuwsbrief te informeren over
de laatste ontwikkelingen.
Voor nu vragen wij u om uw gebed over het
werk in Pakistan. We vragen dringend uw
gebed voor de veiligheid van “onze” mensen
en de continuïteit van de werkzaamheden
onder Christenen.
Daarnaast kunnen wij ook uw financiële steun
niet ontberen.
Ridderkerk, Juni 2014
Jan van der Heide
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