Die Aankondiger
•

Ons dank die Here vir die sukses met Susann se skouer
operasie. Sy is reeds tuis.

•

Trudie Nel is beter nadat sy op suurstof was. Sy het u gebede
nodig. Daar is groot besluite wat geneem moet word en ons vra
die Vader se leiding hiermee.

•

•

Dit gaan beter met Erika Kambouris nadat sy ’n lelike val gehad
het. Ons bid vir haar vinnige herstel.
Ons dink ook an almal wat as gevolg van Covid geliefdes afgestaan
het en vra die Here se genade oor elke een in ons gemeente.
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Sal aangekondig word.
Om dissipel te wees - 6

Die owerhede het een doel en dit is om mense te ontmoedig om dissipels
of volgelinge of navolgers van Jesus te wees. Hulle gebruik ‘n
verskeidenheid metodes om vir Helen en ander Christene te dwing om van
hulle geloof afstand te doen.
Van die ervarings sluit die volgende in:

Baie dankie aan almal wat bygedra het tot die 10de Maand/
Oesfees dankoffer.
Ons staan tans op ’n bedrag van R 109 453.93. Ons dank die
Vader vir die inkomste aangesien dit ook ‘n moeilike jaar vir
ons gemeente koffer is.

Ons het die saal Saterdag uitverhuur. As gevolg daarvan
sal daar geen tee vanoggend bedien word nie.

•

Sy word verbied om oor haar geloof te praat en daaroor te sing.
Wanneer sy weier, gebruik hulle geweld - slaan en skop haar en
verneder haar op verskillende maniere.

•

Sy word by tye in eensame opsluiting aangehou, hulle hoop dat sy nie
die eensaamheid sal kan hanteer nie en so sielkundig geknak kan word.

•

By geleentheid word ‘n vrou wat erg mishandel is, by haar geplaas. Sy
het geweldig pyn en ‘n onaangename reuk omring haar - sy is vol
wonde en die reuk is as gevolg van haar uterus wat weens die
mishandeling uitgesak het. Helen probeer help, maar sonder mediese
hulp was dit nie suksesvol nie. Dit bring mee dat Helen min slaap kry
en gespanne is.

•

Sy oorleef die eensaamheid omdat sy diep bewus was van God se
teenwoodigheid in haar eensaamheid. Sy gebruik ook die geleentheid
om briewe en liedere van bemoediging te skryf en aan ander gelowiges
te stuur. Wanneer sy skryf, gooi sy ‘n kombers oor haar sodat die
wagte nie kan sien wat sy doen nie.

(Vanaf vorige bladsy)

•

Sy bevriend drie katte deur gereeld vir hulle stukkies van haar
rantsoen te gee. Die katte dwaal tussen die verskillende
skeepshouers rond op soek na iets om te eet. Helen bind haar
briewe met toutjies om die katte se nekke vas. Wanneer hulle by ‘n
sel kom, haal die gelowiges die briefies af en word geestelik
versterk.

•

Twee jong dames word by Helen geplaas om op haar te spioeneer,
en bepaal hoe sy dit regkry om, ten spyte van die mishandeling,
steeds weerstand te bied. Deur die Here se genade hou die twee
baie van haar en word haar vriendinne en spioeneer nie op haar nie.

•

Sy word vals beskuldig dat sy voedsame kos by ‘n bewaarder gekry
het, en verwag van haar om dit erken. Sy weier, en hulle dreig om
haar na ‘n sel van mans te skuif.

•

‘n Senior amptenaar beskuldig Helen dat Christene antiregeringsgesind is. Sy ontken dit sê hulle ondersteun die regering
en die land deur eerlik belasting te betaal, die regte dinge te doen
en militêre diens te doen. Hy word so kwaad en beveel dat sy na ‘n
sel wat vol in die son staan, verskuif word. Dis ondraaglik warm en
toe sy daaroor kla, sê hulle “Dis jou keuse, teken die dokument, hou
op om jou geloof te beoefen, dan word jy vrygelaat – Indien nie bly
jy net hier.”

•

•

Later meer subtiel - hulle gee haar ‘n vorm om te teken. Die
woorde daarop is “Ek sal aanhou preek en glo”. Sy word gewaarsku
dat dit haar laaste kans is, as sy dit teken, lê die ergste voor. Sy is
bereid vir die gevolge en teken.
*

Sy word na die gevangenishoof, Suleiman, geneem. Hy sê sy moet
ophou glo, sy weier weer en sê hy kan doen wat hy wil, sy sal God
nie verloën nie. Daarop slaan hy haar sistematies elke paar
sentimeter van haar liggaam met ‘n knuppel, van haar kop tot haar
voete. Sy onthou die woorde uit Jesaja 53, en maak geen geluid
nie, dit maak hom nog meer woedend.
Sy besef sy is besig om te sterf . . .

.
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