
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paul & Ruth Ai in Nederland - 4-17 oktober 
Vijftien jaar geleden leerde ik Paul & Ruth Ai 
kennen die de leiding hadden over de ondergrondse 
conferentie waar ik sprak. Pauls ijver om zijn volk voor 
Christus te winnen bracht hem telkens in conflict met 
het communistische regime. Om die reden heeft hij 
ruim tien jaar in de gevangenis gezeten en werd 
regelmatig van zijn gezin gescheiden.  

Ze weten wat het is om voor de naam van Christus te 
leiden, maar kennen ook Gods bijzondere bijstand en 
bovennatuurlijk uitreddingen in deze moeilijke situaties. 

Uiteindelijk hebben ze asiel in Amerika gekregen. Ze mogen Vietnam niet meer in. Maar dit heeft 
nooit hun vreugde in de Heer en hun liefde voor Jezus kunnen doven. Integendeel zelfs, wat Paul 
en Ruth trainen duizenden Vietnamezen wereldwijd om ze terug te sturen om hun eigen land in 
bezit te nemen. De inzet van Paul en Ruth is enorm en ik vind het een voorrecht deze bijzondere 
apostel in Nederland te mogen introduceren.  Ik ben ervan overtuigd dat ze een grote zegen voor 
ons land zijn. In onderstaande lijst ziet u waar ze spreken met een link naar de site van de 
betreffende gemeente. U bent van harte welkom in deze samenkomsten. 

Overzichtslijst van de spreekbeurten van Paul en Ruth Ai in Nederland in 2012 

1  Zondag     7 Okt.  OASE  10.30  Anna Palowna   www.oaseweb.nl  

2  Maandag    8 Okt.  Foundation for Life  09.00  Zelhem  www.foundation4life.nl 

3  Donderdag   11 Okt.   Evang. Gemeente   20.00   Zeewolde  GO&TELL, Gaffel 16, Zeewolde  
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 Vrijdag 

 Vrijdag 

  12 Okt. 

  12 Okt. 

 Christformation 

 E.C. Europoort 

 09.00 

 20.00 

 Rotterdam 

 Rotterdam 

 Christformation  Masterclass  

 E.C. Europoort  Special night 
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 Zondag 

 Zondag 

  14 Okt.  

  14 Okt. 

 Ruach Gemeente 

 Beth Shalom  

 10.00 

 20.00 

 Wormerveer  

 Nijverdal 

 www.pgruach.nl/ 

 www.beth-shalomnijverdal.nl  

8  Dinsdag   16 Okt.  Betteld   20.00   Zelhem  www.betteld.nl  

 

 
      

 

Op zaterdag 13 oktober 2012 houdt Abba 
Child Care, een benefit diner  met heerlijk 
Indonesisch eten in paviljoen Kaap Flevo, 

Strandweg 165 te Zeewolde om 18.00 uur.  
 

De opbrengst van dit diner komt volledig  
ten goede aan het project  ,   

een dorpje voor 1000 kinderen die bevrijd 
zijn uit slavernij, prostitutie,  gedwongen 

bedel praktijken enzovoorts.  Info: 
www.abbachildcare.org  
 www.abbavillage.org 

  

Kom en neem anderen mee! 
 

http://www.oaseweb.nl/
http://www.foundation4life.nl/
http://www.christformation.com/
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http://www.beth-shalomnijverdal.nl/
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mailto:antjedieleman@live.nl?subject=Opgave%20Benefit%20Diner%20Kaap%20Flevo%20op%2013%20Oktober%202012


 

Ook hebben we het bijzondere levensverhaal van Paul in het Nederlands uitgegeven. Een 

inspirerende en hoopgevende boodschap van een man die meer dan 10 jaar in de gevangenis 

heeft gezeten voor zijn geloof in Christus. Klik op de banner om dit boek direct te bestellen.

 
 

Kosovo – van 20-27 oktober 2012  

Inmiddels is de aanmelding voor deze reis gesloten. We 

hebben een prachtig team van ongeveer 12 man die dit keer 

meegaan naar Kosovo om wezen en weduwen te bezoeken. 

In samenwerking met St. de Brug, die al jaren actief is in 

Kosovo, zullen we wezen & weduwen opzoeken, 

bemoedigen, eten brengen en met hen bidden. We geloven 

dat het voor iedereen een levens veranderende ervaring zal 

zijn.  Iedereen betaald zijn eigen reis, maar dat neemt niet 

weg dat we daarnaast graag voor deze armen iets willen 

doen. Elke gift  voor de wezen en weduwen van Kosovo is 

dan ook van harte welkom. Klik hier als u dit 

project wil steunen. Dank voor uw hulp. 

 

 
 

Indonesië – september 2012  

We zijn net terug uit Indonesië. En 

omdat Paul Ai morgen arriveert, wilde ik 

u snel een update geven, over Indonesië 

en de bijzondere  open deur, die God mij 

gaf in Ambon, zowel in de traditionele kerken als ook dat ik mocht spreken voor alle ambtenaren 

van Ambon. En in Bali was het opnieuw inspirerend op te spreken in de ROCK gemeente van br. 

Arifin. Enfin, volgende keer een uitgebreid verslag met foto’s.  

Verder ben ik van 12-22 november naar India om ons project van Abba Child Care te bezoeken. 

Ik vraag uw gebed voor deze reis. En zaterdag hopen we onze Joel te bezoeken die een nieuwe 

woning heeft gevonden in Hellevoetsluis. Enfin, dit was het weer even voor dit moment. Hopelijk 

zien we u de 13e oktober bij het Benefit diner of in een van de diensten met Paul Ai. Gods zegen, 

 

Jaap Dieleman 

http://www.heilbode.nl/partners.php?project=Houtproject%20Kosovo
http://www.heilbode.nl/partners.php?project=Houtproject%20Kosovo
http://www.heilbode.nl/webshop.php?act=more&id=1021

