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Beste Familie en Vrienden,

o

p 11 april 2015 werd Charles William “Charlie” Weiand III geboren. Misschien herinnert u zich de moeilijke

tijd die onze medewerkers Willy & Denise en hun dochtertjes Alyssa en Hannah vorig jaar doormaakten
door het overlijden van hun baby’tje Katie twee maanden na haar geboorte. We danken God voor de
blijdschap en troost die Hij deze dierbare familie
gebracht heeft door het mooie geschenk van dit
sterke gezonde jongentje.
Een ander vreugdevol bericht was dat van de
geboorte van Benjamin, zoontje van Enrique & Marianita, op 8 juli. Enrique is één van de leiders in de
kerk van San Luis Majimachi en hoofd van de groep
die ons helpt bij het leiden van het 1-Week-perMaand (1WpM) Bijbelstudie programma. Benjamin
is genoemd naar de vader van Enrique die kort geleden overleden is.
Op 27
juni vond de
DTS graduatie
plaats. Ongeveer 200
mensen
kwamen om
samen met
ons het werk
dat God in deze afgelopen zes maanden in de levens
van onze twaalf studenten gedaan heeft te vieren.
Sinds 2009 hebben we Tarahumara studenten naar de
DTS zien komen, in het begin alleen uit San Luis
Majimachi maar later ook steeds meer uit andere
gemeenschappen. In totaal hebben we ongeveer 25
Tarahumara ex-DTS studenten, afkomstig van zes
DTS generatie 2015. We missen hen!
verschillende gemeenschappen. Vijf van hen
functioneren nu als pastor in hun plaatselijke kerk en de meeste anderen zijn actieve leden. Velen van hen blijven ook
regelmatig naar de 1WpM cursussen komen en de vijf pastores vormen het leiderschapsteam van dit programma.
In elk van de gemeenschappen waar de studenten vandaan komen is een zendeling, of kerk van buitenaf die een
bepaalde gemeenschap regelmatig bezoekt, werkzaam. Alle studenten komen daarom altijd in overeenkomst met de
leiders van deze zendingswerken. Hierdoor zien we, naast groei in kennis en begrip in het geestelijke leven van iedere
individuele leerling, als “nevenresultaat” van de DTS en de cursussen, een groeiende band tussen deze jonge kerkjes
en hun plaatselijke leiders. Zij beginnen elkaar steeds meer te helpen, advies te vragen en raad te geven wanneer ze
moeilijke omstandigheden ervaren, zowel in hun persoonlijke leven als in hun bediening als geestelijk leider.

Een andere activiteit die
ontstaan is als gevolg van het
1WpM programma is het initiatief om zelf muziekinstrumenten
te leren maken. Deze maand
hadden we de eerste driedaagse
cursus die gegeven werd door
een bevriende Amerikaanse
zendeling, Elisha Byler genaamd.
Juvencio
Elisha geeft Jaime instructies Vier studenten maakten hun
stemt zijn
eigen Chord Harp, een instrument dat relatief eenvoudig is om te
instrument
maken en te spelen. Een geschikt project om mee te beginnen dus.
We kunnen zien dat er veel enthousiasme is onder verscheidene leerlingen om hiermee verder te gaan. We zien ernaar
uit om te zien hoe zij hun van God gegeven talenten verder ontwikkelen.
Het belangrijkste werk dat we voor deze zomer en herfst gepland hadden was het tweede regenwateropvangproject in San Luis Majimachi. Het eerste is klaar en werkt goed, en daarom hebben de leiders van de regeringskostschool
hier ons gevraagd er ook één voor hen te bouwen. We hebben een plan ontworpen om een betonnen reservoir van
200 m3 te bouwen en dakgoten aan de schoolgebouwen te zetten om het water op te vangen. De leiders vinden het
een goed plan en daarom laadden we in juni onze werktuigen op om het werk te
beginnen. De eerste
stap was om de helling te breken en te egaliseren, zoals aangegeven met de
School gebouwen
Reservoir
rode stippellijn op de tekening hiernaast. Dit is harde rots en daarom gebruikten we weer
onze schranklader met drilboor, net als
bij het vorige project. Helaas gaf de Dieselmotor het
op voordat we het werk konden voltooien. De CAT is
nu in reparatie. We hopen het werk in september te
kunnen voortzetten, het doel is nog steeds om het
vóór het regenseizoen van 2016 af te krijgen.
Ondertussen hebben we verder gewerkt aan
andere projecten die we in vorige nieuwsbrieven
vermeld hebben, zoals de voortgang van het
Medicinale Vruchtbomenproject in Urique, de bouw
van een nieuwe kas en de voorbereiding van het
tweede aquaponics systeem in San Luis Majimachi.
Jimmy Heisler heeft ons een paar keer bezocht om
Boven: Een groep uit de USA helpt bij de bouw van een kas voor
Jaime & Lupita. We hebben nu een standaardmodel ontworpen
en kunnen daarom het meeste buig-, zaag-, en boorwerk van te
voren in de werkplaats op de basis doen.
Rechts: Tomatenplanten in het aquaponics systeem op de basis.

ons verder te helpen bij de opzet van dit systeem en
bij het verbeteren van het systeem op de basis en het
bestaande in San Luis Majimachi. Ook hebben we deze
zomer hulp gehad van een groep van een Amerikaanse
kerk en één van een andere YWAM basis in Mexico.
Zoals altijd doet het ons veel plezier om u te kunnen vertellen over het werk dat we God kunnen zien
verrichten in onze omgeving, voor Zijn glorie en om
Zijn liefde aan de mensen hier in het Tarahumara
gebergte te tonen. Vriendelijke groeten,

Henk, Edith, Carolina, Michael, Yoshiah & Hezekiel Kaemingk

