Beste broeders,
Hierbij stuur ik het rapport, dat ik van Ds.Patrick Wic van de Sudanese Reformed Churches
ontving, aan jullie door. Hij betuigt dank namens zijn kerken voor de hulp die mede namens Ark
Aid werd verleend aan de SRC in de ernstige hongersnood die in Zuid-Soedan heerst. Vooral de
kerk van Patrick heeft zeer geleden onder de gevolgen van de oorlog, die al meer dan 4 jaar
woedt in zijn land. We hadden onze dochter Anne enkele weken op bezoek. Zij werkt nog steeds
in Zuid-Soedan. En vertelde dat de noodtooestand nog steeds aanhoudt. De stress is groot. Ze
hoopt vanaf midden april een tijd rust te nemen. Blijf bidden voor onze broeders en zusters in dat
geplaagde land. Vorige week bezochten Merrel en ik samen met Anne Mukhanyo Seminary
nabij Pretoria. We ontmoetten daar ook een paar studenten uit Zuid-Soedan. De een is een Dinka.
De ander een Nuer. Beide stammen zijn bezig elkaar uit te moorden in Soedan. Het was
verkwikkend om te zien hoe ze in Christus eenheid mogen beleven.Anne mocht hen de groeten
overbrengen van hun thuiskerk in Juba. De predikant van Juba, Patrick Wic, zelf een Nuer die
zwaar vervolgd is door de Dinka, had de moed om deze beide studenten samen naar Mukhanyo
te sturen. Hij is een broeder met een geweldige visie. Alleen het evangelie van verzoening in
Christus kan een oplossing bieden voor Soedan. En de rest van de wereld overigens.
Een hartelijke groet vanuit Zuid Afrika ,
In de Heer,
Arie Reitsema
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Rev. Arie Reitsema,
Greetings in the Name of our Lord Jesus Christ!
First, this is to forward to you SRC report on the fund donated by Reformed Churches in
the Netherlands and Ark Aid.

Secondly, allow me on behalf of SRC family to convey you our heartfelt gratitude and
appreciation for your generous support to South Sudan at the difficult time that we are
in. Thanks you very much.
May the GOOD LORD continue to enrich the partnership that we have in his kingdom
service. Be blessed ALL!
Patrick Jok

