
     Update mei 2014

John & Maria zijn zendelingen in Kaapverdië 

 
John & Maria verblijven momenteel in Nederland en hebben plannen om 
voorgoed te gaan emigreren naar Kaapverdië, São Vicente. De laatste 
maanden zijn ze dan ook druk bezig geweest met het in- en uitpakken. 
Verhuizen kost enorm veel geld.

Na een periode van diepe rust en herstel waren John & Maria vorig jaar terug 
gegaan naar Kaapverdië, om daar hun bediening voort te zetten. Ondanks de 
tegenslagen in het verleden zijn ze vastberaden om Kaapverdië voor Koning 
Jezus te winnen. 

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft  
liefgehad.” (Romeinen 8:37 HSV)

Ze waren 3 dagen in Santo Antão. Met de boot reisden zij van het ene eiland 
naar het andere eiland. Van daar vandaan reisden ze met een huurauto of 
gingen ze te voet verder. Er kwamen in totaal 150 mensen gedurende deze 
3 dagen tot bekering. Mensen daar zijn hongerig naar het Woord. Met zoveel 
verschillende religies als het mormonisme, spiritisme en dergelijke, hebben de 
mensen daar behoefte aan de onvervalste Waarheid. Met het verstrekken van 
gratis maaltijden en Bijbels onderwijs hopen John & Maria ze zo over de brug 
te halen. 

Foto 1 en 2: Maria predikt het Woord van God en deelt gratis Portugese Bijbels uit.



Gebedsnoden

– Dat de Heer hen meer arbeiders stuurt vanuit Zijn Koninkrijk, zodat ze 
een nieuwe gemeente kunnen bouwen.

– Dat ze geestelijk sterk blijven.
– Dat de knie van Maria weer sterk en gezond wordt.
– Dat de Heer financieel voorziet. Reizen naar andere eilanden kost veel 

geld. Eén zo'n reis kost al gauw 200 euro. De mensen die ze daar 
ontmoeten vragen vaak of zij terug willen komen, omdat ze zo hongerig 
naar het Woord zijn. Vaak moet men helaas maanden wachten voordat 
John en Maria weer terug kunnen gaan.

In Christus verbonden,
John + Maria

Foto 5: Landkaart van Kaapverdië

Foto 4: Kaapverdië is een eilandengroep met veel bergen. 
Om de inwoners daar te bereiken moeten ze een auto 
huren. Sommige plekken zijn doorgaans slecht met 
de auto bereikbaar, dan moeten ze te voet verder. 
Bergen op- en aflopen is lichamelijk erg zwaar.  

Foto 3: Sommige arme mensen hebben dagenlang 
niet gegeten en zijn erg blij met de gratis maaltijd.  


