Cora en Stephen op uitzending in Nigeria
In de avond van woensdag 22 januari landt er op de vliegbasis in Abuja (Nigeria) een vliegtuig met een
bijzondere vracht aan boord. Cora Nyam – Theunisse, ons gemeentelid, hoopt na een aantal jaren van
voorbereidingen haar missie in Nigeria te gaan opstarten.
Over Cora en de voorbereidingen
Vanaf 2015 is Cora betrokken geraakt bij het werk van Jeugd met een Opdracht (Youth with a Mission). Tijdens
een uitzending in Zuid Afrika werd het haar duidelijk dat God haar riep om in Nigeria een zogenaamde School
van Voorbede te gaan starten. Deze school is een drie maanden durende training die studenten toerust om kennis
en ervaring op te doen op het gebied van evangelisatie, voorbede, aanbidding, profetie en geestelijke
oorlogsvoering. Om deze school zelf op een nieuwe locatie op te starten stelt Jeugd met een Opdracht een aantal
voorwaarden. Een eerste voorwaarde is dat zowel de discipeltrainingsschap school (DTS) als ook deze School
van Voorbede wordt gevolgd. Een tweede voorwaarde is dat je tweemaal als staff (leiding) meedraait. Op de
basis van Jeugd met een Opdracht in Heidebeek (Nederland) is Cora de afgelopen jaren bezig geweest om de
benodigde kennis en ervaring op te doen. Nu aan de benodigde voorwaarden is voldaan, is het tijd voor de
volgende stap: de School van Voorbede voorbereiden en opstarten in Nigeria.
Getrouwd
Tussen alle voorbereidingen en uitzendingen door gebeurde er nog wat anders moois. Cora werd verliefd op
Stephen Nyam Mado uit Jos, Nigeria. Dat deze liefde wederzijds was werd duidelijk: op 26 januari 2019
trouwden zij met elkaar in de kerk in Nigeria en op 5 februari 2019 voor de burgerlijke stand in Nigeria. Het
oorspronkelijk plan was om in Nederland te trouwen, maar helaas werden de visumaanvragen niet goedgekeurd.
Naast liefde voor elkaar delen Cora en Stephen ook dezelfde passie om de school te gaan starten en in Gods
Koninkrijk te werken. Om Stephen voor te bereiden op de school was het plan om hem ook als student in
Heidebeek mee te laten draaien met de School van Voorbede. Dit is helaas niet mogelijk gebleken omdat ook
deze visumaanvraag werd afgekeurd.
De verdere plannen en de school
Na aankomst in Nigeria zullen Cora en Stephen eerst twee maanden samen zijn. Na bijna een jaar elkaar niet te
hebben gezien, is het goed om de tijd te nemen om bij te praten en te genieten van het getrouwde leven. Ook is er
nog genoeg te doen om hun woning in Jos verder op te knappen. De buitenkant is al redelijk opgeknapt, maar
van binnen zijn er nog meer dan voldoende klussen te doen. Een van de wensen is om te kijken of er stromend
water en elektriciteit kan worden aangelegd. Voor ons een absolute basisbehoefte, maar voor veel mensen in
Nigeria geldt dit niet.
Vanaf april zullen Stephen en Cora mee gaan helpen bij een bestaand Jeugd met een Opdracht kantoor (basis) in
Abuja, Nigeria. Naast het bieden van praktische hulp is hun hoofdtaak om voorbereidingen te treffen om in
januari 2021 een groep studenten welkom te heten en voor de eerste maal de School van Voorbede te houden.
Deze voorbereidingen bestaan uit het vastleggen van sprekers, het opbouwen van een netwerk, het genereren van
publiciteit, het zoeken naar nieuwe en andere vormen van sponsoring, en het samenstellen van een team om de
school te gaan leiden.
U kunt ook meehelpen
Om deze uitzending mogelijk te maken, is Cora afhankelijk van onze steun. Allereerst door middel van aandacht
en gebed. Wilt u hen meenemen in uw gebeden en vragen of de uitzending gezegend mag worden? Er zijn nog
behoorlijk wat hobbels te nemen en zeker in een land als Nigeria gaat dat niet vanzelf. Bid mee dat God deuren
voor hen zal openen zodat studenten de weg naar deze school gaan vinden. Daarnaast is ook financiële steun
nodig. Uw gift is welkom op NL86 ABNA 0981 600 115 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Zwijndrecht met de
omschrijving: Steun Cora Theunisse. Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen met de
thuisfrontcommissie via tfccora@oudekerkzwijndrecht.nl
Namens de diaconie van de Oude Kerk,
Peter van de Poel

