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Hierdie maand gaan ons voort om ons vergrote weergawe van die Genootskap se nuwe 

brosjure, “Goeie Nuus Wat Van God Kom.” Ons het ook ‟n uiters persoonlike e-pos ontvang 

van ‟n besoeker wat vra hoe om met vertwyfeling te deel wanneer ‟n persoon ‟n seun is. In 

reaksie daarop het ons ‟n artikel publiseer, “Is Ek ’n Seun? – Oorkom Twyfel.” Dit is dan 

ook ongeveer hierdie tyd dat die Genootskap sy “nuwe lig” publiseer dat slegs die 

Bestuursliggaam die “Goeie en Verstandige Slaaf” is en nie die hele liggaam van gesalfde 

Christene nie. Ons reageer op daardie nuwe lig met drie bykomende artikels en in briewe wat 

aan die Bestuursliggaam gerig is wat elders op die webtuiste beskikbaar is. Hierdie artikels en 

briewe het groot reaksie uitgelok, met so baie wat skryf dat hulle oë geopen is en ‟n groot 

aantal deelnemers wat hulle liefde en waardering stuur waarmee ons besig is. Baie het begin 

om aan ons hulle persoonlike name en ervaringe bekend te maak en genoem dat hulle hegter 

is in hulle verhouding met die Vader en Jesus. 

In ons „werklike lewe‟ bediening, bykomend tot die bediening van die rehabilitasiesentra, is 

ons broer deur die wetstoepassers gekontak om te fasiliteer tydens bende wapenstilstande in 

‟n paar groter VSA stede met die gebruik van ‟n paar van ons artikels. Hy was ook besig om 

gereelde praatjies te lewer deur middelvan SKYPE reg om die wêreld, tot so vêr as Sirië, 

Uganda, Ghana, Sudan en die Ukraïne, met inbegrip van ‟n toespraak wat uitgesaai is aan 70 

verskillende kerke in 30 verskillende stede in die Verenigde State. Ons is geadviseer dat as ‟n 

gevolg van daardie toespraak, meer as 4,000 briewe vanaf hierdie kerke gestuur is wat hulle 

Christelike eenheid en broederlike liefde betuig. (Uit die aard van die saak het die Wagtoring 

leierskap hierdie uitreiking van liefde verwerp.) As ‟n gevolg van ons bediening laat vaar 

hierdie kerke hulle gesindheid van godsdiens meerderwaardigheid en neem die mantel van 

seunskap en ambassadeurskap vir Christus op. Ons hoor dat hulle bywoning verdubbel het en 

in sommige gevalle selfs verdriedubbel het. 

Dit is ook hierdie maand dat ons broer gediagnoseer is met tweede fase (op daardie tydstip) 

longkanker, maar hy het voortgegaan met sy „realilteits‟ bediening met die ondersteuning van 

die manne in die rehabilitasiesentra  en plaaslike wetstoespassingsagentskappe, sowel as baie 

goedgesindes vanuit die VSA, Pakistan, Ukraïne, Duitsland, Israel, Griekeland, China en 

sommige dorpies in die Sudan. Ons is ook ingelig dat ons bediening besig is om mondelings,  

per boot, vliegtuig en trein te versprei en selfs so vêr as Oostenryk en Ysland reik en selfs tot 

by die Noordpool! Ons is ook in kennis gestel dat vanaf 100 tot 500 manne en vroue elke 

week gedoop word in die dood van Christus, as ‟n gevolg van die lees van artikels op ons 

webtuiste deur meestal nie-Getuies. Ons is veral bemoedig deur die geloof van so baie 

jongmense in die Sudan wat geweldige vervolging die hoof moet bied, maar wat voortgaan 

om “op te staan” vir Christus. x. 
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