Evangelist Chris Franz is zendeling bij Cita Ministries in Oost-Afrika
Dikke wolken van stof steeg op, terwijl we naar onze campagne grond reden naar Shinshicho, Ethiopië.
Soms was het stof zo dicht dat we aan de kant van de weg moesten staan om mogelijke ongevallen met
tegemoetkomend verkeer te vermijden. Terwijl we het stadion naderden, werden we warm verwelkomd
door enthousiaste kinderen die naast onze auto renden, en proberen ons bij te houden.
Onze tentcampange diensten waren gewoon adembenemend. Het was zo geweldig om te zien hoe
duizenden hun stem opheefden om God te prijzen, en hun vreugde over het hele veld lieten horen. Ze
waren in extase door de machtige werken van God! Duizenden waren gekomen, honderden gaven hun
leven aan Jezus en menigten werden gedoopt in de Heilige Geest!
Vele werden ook genezen tijdens onze gebeden voor genezing. Zo zagen we een borsttumor van een dame
letterlijk verdwijnen. Ze had de grote tumor ongeveer 3 jaar en kon nauwelijks geloven dat het opeens weg
was. God is zo goed!
Ik ben zo dankbaar voor al onze vrienden en partners die ons met hun gebeden en financiën gesteund
hebben. Moge de Heer je rijkelijk belonen!
Over een week zal ik naar onze volgende tentcampagne vertrekken in Asela, Ethiopië (3 – 7 april). Asela
heeft ongeveer 67300 inwoners en ligt op 175 km ten zuiden van Addis Abeba, op een hoog plateau van
ongeveer 2430 m boven zeespiegel. Na 2 jaar vurig bidden lijkt het erop dat we deze keer onze eigen
geluidssysteem krijgen! De Heer heeft ons nog een ander wonder gegeven, en ik ben zo dankbaar voor allen
die dit belangrijk project hebben ondersteund!
De regering van Ethiopië had aanvankelijk het stadion voor zondag weggenomen, hetgeen onze
belangrijkste tentcampagne dag was. Echter, de lokale kerken in Ethiopië bleef in gebed totdat de regering
van gedachte veranderde en ons het stadion die dag vrij gaf! Ik kan het nauwelijks geloven en ik ben zo
ontroerd te zien hoe de Heer voor Zijn kinderen strijdt! Soms duurt het langer dan we graag zouden willen,
MAAR Hij verlaat ons nooit!
Op dit moment zitten we nog steeds in grote financiële nood om de kosten te betalen aangaande de
tentcampagne. Wil je alstublieft overwegen om ons in dit kritieke moment te helpen? We hebben dringend
je hulp nodig, zodat de oogst in Asela binnengehaald kan worden. Dank je bij voorbaat voor je
medewerking.
Moge de Heer je rijkelijk zegenen en belonen!
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