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We zijn nu ongeveer 3 maanden in Egypte. We ontdekten dat het best meeviel met de
warmte wanneer je tussen 10.00 - 17.00 zoveel mogelijk binnenshuis kon blijven. De
meeste huizen hebben een waterkoelsysteem en airconditioning waardoor de temperatuur op die momenten draaglijk is. We ontdekten de Soukh (markt), waar we groenten, fruit en broodjes kunnen kopen. Rob doet daar vaak de boodschappen.
Geheel zelfstandig met het Arabisch voor beginners. Dit gaat hem goed af. Hij heeft 4
x per week 2 uur taalles, daarnaast gaat hij 2 x per week naar het Daycare centrum
om met de kinderen vertrouwd te raken en contacten te leggen. Hij kan daar ook zijn
geleerde Arabische woorden in praktijk oefenen.
In het ziekenhuis wordt
hard gewerkt, met
name in de clinics (zoals
onze poliklinische zorg).
Maar er is ook een
groot tekort aan
personeel.
Daarom kreeg Sijda al
snel na aankomst de
vraag van de ziekenhuisdirecteur en de manager om een opleiding
voor verpleegkundigen
te starten. Omdat de
leerling-verpleegkundigen al waren aangeDe groep enthousiaste leerling-verpleegkundigen.
nomen moest de cursus
goed resultaat een certiﬁcaat overhanal op 1 juli starten. Dat was best snel en
digd krijgen.
na goed overleg is besloten om een
Een programma schrijven voor deze
korte training “basis verpleegkunde” op
training is een hele klus. Vanuit het
te zetten. Deze training wordt geduNederlands naar het Engels en van het
rende 6 maanden gegeven. Twee weken
Engels in het Arabisch. De 6 maanden
theorie en daarna 4 weken praktijkgeven gelukkig ruimte om tussentijds
stage. Deze cyclus zal zich nog 5 x
lesmateriaal te ontwikkelen. Rob helpt
herhalen voordat deze leerling-verhierbij. Hij vertaalt het materiaal en kan
pleegkundigen in januari/februari een
prachtige lay-outs maken!
toets moeten aﬂeggen waarna zij bij een
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Invulling van de zondag
Zondagen zijn hier ﬁjne dagen om weer
energie op te doen. Daar genieten we
van. Meestal bezoeken we de Internationale dienst in de kerk op het ziekenhuisterrein. Hier komen mensen die de
Engelse taal goed beheersen en het ﬁjn
vinden om in die taal de Here God te
loven, en Zijn woord te horen. Deze
zomer is de dominee op reis daarom
lezen we met elkaar in kleinere groepjes
in de Bijbel over Gods heil voor deze
wereld.
We gebruiken daarbij de Discovery Bible
Study methode. Op deze manier de
Bijbel met elkaar lezen en bidden heeft
ons al vaak bemoedigd. Na de dienst is
er meestal een gezamenlijke lunch. Zo
leren we onze co-werkers op een
andere manier kennen dan alleen via
het werk in het ziekenhuis.
Op de zondagavonden zijn we een paar
keer naar een Arabische kerkdienst in
de stad geweest. Fijn om daar ook ver
bondenheid van de Geest te ervaren.

Tegelijkertijd is het ook moeilijk omdat
we vaak niet voldoende begrijpen wat er
wordt gezegd. Voor Rob is het echt moeilijk en ook voor mij, Sijda, is ook niet alles
gemakkelijk te volgen. Mijn Arabische
woordenschat is niet groot genoeg om
te begrijpen welk punt de dominee nu
echt wil maken.

Over ons wonen
Nadat we 2 weken in het
guesthouse verbleven,
kregen we het aanbod om
tijdelijk in het huis van een
Amerikaans echtpaar, dat
3 maanden op verlof is, te
gaan wonen. Het is een
prachtige woning met een
balkon aan de achterzijde,
direct aan de Nijl. We hebben een prachtig uitzicht.
Hier genieten we vooral ‘s
morgens vroeg van als de
zon opkomt rond 6:00
uur. Later op de dag is het
te warm om buiten te zijn.
We zijn kort na aankomst
op zoek gegaan naar een

Huisraad wordt met de vracht Tuk-Tuk gebracht.

eigen plek om te wonen.
Nadat we verschillende
huizen hebben bezocht is
het gelukt.
We zijn inmiddels verhuisd
naar een appartement op
de 7e verdieping van een
appartementencomplex in
het midden van de stad.
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Dicht bij het station en de
markt. Het is ongeveer 15
minuten lopen naar het
ziekenhuis.
Ook goed om te weten: het
appartement heeft voldoende ruimte voor eventuele logees .

Eid El Adha
De eerste helft van juli
werden we stil even gezet.
Onze buren vierden 4
dagen hun jaarlijkse offerfeest. Het is het belangrijkste Islamitische feest

van het jaar “Eid El Adha”,
waarbij ze bijna in hetzelfde verhaal geloven
zoals wij dit kennen uit de
Bijbel. Het verhaal dat
Abraham zijn zoon moest

Wat betekent het offerfeest voor ons
vandaag?

gaan offeren en God volledige gehoorzaamheid
van hem vroeg. Dit zette
ons aan het denken. Wat
betekent dit verhaal voor
ons vandaag? (zie kader)

zoals de Bijbel schrijft over het bloed
van een onbevlekt lam, aan de deurposten van het volk van God (Exodus
12). Zo gelooft men hier dat als je iets
opvangt van het bloed van het geslachte dier, God voorbijgaat met zijn
oordeel over zonden.
Maar is een dier daarvoor genoeg?
God laat in het oude testament
steeds opnieuw zien dat hij genoeg
heeft van alle offers en dat het hem
om het hart van ons mensen gaat.
Tijdens dit feest wordt het geslachte
schaap gegeten. Dit deed het volk
van God ook al (Exodus 12). Het
brengt ons meer bij wat wij geloven,
dat God zelf verzoening heeft gebracht tussen mensen en Hemzelf.
Dat de relatie tussen God en mensen
is hersteld door Jezus offer. Jezus’
lichaam dat symbolisch in het avondmaal nog steeds ter gedachtenis
wordt gegeten. En dat we zo deel
mogen hebben aan Zijn lijden en opstanding. Er is duur betaald. Wij
mogen, zoals apostel Paulus schrijft
in 1 Korinthe 5:7, het oude desem
weg doen en nieuw deeg zijn. “U bent
immers ongedesemd brood omdat
ons paaslam Christus is geslacht”. Er
is geen onderwerping/slaafse gehoorzaamheid (slachting van een
dier) meer nodig. Hoe bevrijdend is
dat. Wij vieren geen 4 dagen het Eid
El Adha maar mogen alle dagen feest
vieren! We hopen dat we daarover in
de toekomst nog vaak met onze
buren te kunnen spreken.

In de Koran staat ditzelfde verhaal.
Abraham moest zijn eniggeboren
zoon offeren. Uitleggers van de
Koran zeggen dat dit natuurlijk Ismael is, hij was de oudste. En ook in
de Koran gaf de Here God op het
allerlaatste moment een offerdier
(schaap) in plaats van de zoon. Op
het eerste gezicht zou je kunnen zeggen: mooi dat ook dit verhaal bekend
is bij onze buren. Dit is zeker waar.
Maar wat opvalt is dat de betekenis
van dit verhaal anders is dan in de
Bijbel. Bij onze buren wordt uit
traditie de rituele slachting van een
schaap jaarlijks herhaald en herbeleefd. Men denkt dat God van ons
vraagt om iets kostbaars van ons
bezit terug te geven aan God, om zo
in contact te kunnen komen met
hem, hoog verheven en Almachtige
God.
Als we aan hen vragen: vraagt God
van u dat u een schaap slacht, dan is
het antwoord: ja. God vraagt gehoorzaamheid. Zoals Abraham gehoorzaamde aan God. Zo moeten wij dit
ook doen. Het gaat in de Islam om totale gehoorzaamheid, onderwerping
aan Allah.
En werd erbij gezegd: als je dan iets
opvangt van het bloed van het
geslachte schaap dan helpt het je in
mogelijke vergeving bij God voor je
slechte daden. Dit herkennen we,
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Dank- en gebedspunten
Dankpunten:
1. We danken God voor de voorspoedige eerste maanden van ons verblijf
in Aswan. Voor ons tijdelijk huis en
samenwerking met de mensen in het
ziekenhuis. In alles wordt voorzien
2. We zijn God dankbaar dat we een
eigen appartement hebben gevonden,
waar we half augustus naar toe
konden verhuizen
3. We danken voor de training aan de
leerling-verpleegkundigen die 1 juli
van start ging
4. We danken ook voor de vorderingen
die Rob maakt met de Arabische taal
5. We danken voor het Christelijk
getuigenis van het El Germanyyia
ziekenhuis aan patiënten en aan hun
families.

Gebedspunten:
1. Voor de nieuwe leerling-verpleegkundigen, dat zij groeien in kennis,
gedrag en vaardigheden om een
goede verpleegkundige te worden
2. Voor inspiratie om het lesprogramma
verder te ontwikkelen en uit te
voeren
3. Voor toegewijde nieuwe artsen die
het ziekenhuispersoneel kunnen
versterken
4. Voldoende geduld en een rustiger
levenstempo om in de hete zomer ons
werk te kunnen blijven doen
5. Voor Kiron, het 6-jarige zoontje van
de familie Paesler, die op dit moment
chemotherapie ondergaat voor
leukemie.

Namens de Tfc

Colofon

U krijgt deze nieuwsbrief, en dat betekent dat u Rob en Sijda waarschijnlijk al
steunt. Daar zijn wij u dankbaar voor.
Bidt u weer met hen mee, en voor hen?
U kunt naast het lezen van deze nieuwsbrief Rob en Sijda ook volgen op hun
eigen website: robensijda.com. Zij zetten
hier zelf regelmatig een artikel op.

Rob en Sijda Wesselink zijn in mei 2022
uitgezonden naar Egypte. De GZB werkt
graag mee aan de verspreiding van
deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor
uw meeleven en gebed! U kunt uw
betrokkenheid ook tot uitdrukking
brengen door een gift over te maken op
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB
o.v.v. Rob en Sijda Wesselink.
Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen
en overige informatie
GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
E info@gzb.nl
W www.gzb.nl

Heeft u nog vragen, laat het ons dan
weten! Namens de TfC, Rachel Terwel
(rachelterwel@xs4all.nl).
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