
Nieuwsbrief	Caïro	27	juni	2020   -   Pastor Marko Deng 
 
Aan al mijn lieve  vrienden en familie. 
 
Groeten  uit Caïro, Egypte. 
 
Ik hoop dat het goed met je gaat en dat jullie beschermd worden. 
 
Mijn familie en ikzelf zijn in orde. Wel kreeg ons kleinste dochtertje 
Gracey  een paar dagen geleden nieuwe tanden die haar koorts en pijn gaven 
, maar nu is ze een beetje beter. 
Droevig nieuws is er helaas ook. Enkele dagen geleden was de oom van mijn 
vrouw Julie, in Caïro voor medische zorg. Zij had er een nauwe familieband 
mee. Maar hij stierf. Was 56 jaar. Zijn lichaam is vervoerd naar Zuid 
Soedan, Juba, voor de begrafenis was op vrijdag op  26 juni 2020. 
 
Allereerst willen we je heel erg bedanken voor jullie samenwerking om  onze 
Sudanese vluchtelingengemeenschap in Egypte te steunen. 
De laatste dagen is het Corona-virus zeer sterk aanwezig in onze 
gemeenschap in Egypte. Elke dag verloren we 2 tot 3 mensen die stierven 
door het Corona virus, inclusief voorgangers en evangeliepredikers, wat het 
leven moeilijk maakt. 
 Op zondag 28 juni 2020 overleed ook ds. Francis Khalid, een Zuid-Sudanese 
voorganger in Caïro en ds. Gabriel Ring in mei 2020, de test bevestigde dat 
het Corona covid 19 was. Gabriel was de vader van 7 kinderen.  
 
Update van de Egyptische regering. Op de  persconferentie van 23 juni 2020 
Kondigde de Egyptische premier aan dat vanaf 27 juni 2020 
de opening van restaurants, cafés, sportclubs en culturele voorzieningen 
zoals cinema’s en theaters, inclusief gebedshuizen met een capaciteit van 
250 personen niet toegelaten zijn en kerken en gebedshuizen voor de moslims  
mogen niet samenkomen op vrijdag en zondag. Op andere momenten moeten ze 
verplicht mondmaskers aandoen. En handschoenen. 
 Het aantal nieuwe gevallen en sterfgevallen neemt met de dag enorm toe, 
meer dan duizenden nieuwe gevallen en overlijden meer dan honderden per 
dag. 
 
Wat betreft de situatie van de Zuid Soedanese vluchtelingen die in Egypte 
verblijven is de situatie helaas niet verandert.  
Ze zijn volledig afhankelijk van voedselschenking van onze vrienden zoals 
U. Het weinige dat je stuurt is datgene die hen helpt. Tot op heden hebben 
ze geen baan, de corona laat het niet toe, en van overheidswege is er  geen 
ondersteuning. 
 De situatie is nog steeds moeilijk gelukkig met de donatie die we van u 
mochten krijgen waren we in staat om voedsel bij te dragen aan veel 
gezinnen die het hard nodig hebben.  
 De nood is nog steeds zeer dringend, en hopen deze maand ook hen te 
helpen, maar we hebben vertrouwen in u en we geloven dat u ons nooit in de 
steek zult laten.  
 
Voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen kunt u contact 
opnemen met “de Sleutel”:  franky.goudeseune@telenet.be of ook 
brietjed@hotmail.com: Brigiet Dufour  
 
Als je ons een gift(je) kunt sturen zodat we familie’s kunnen helpen die 
voedsel nodig hebben, en dit vooral vluchtelingen uit Zuid-Soedan die in 
moeilijkheden verkeren vanwege COVID19,  
stuur het dan aub naar: 
 Brigitte Dufour (België) BE38 9730 0953 8972 BIC: ARSPBE 22. Of ook naar 
De Sleutel – Anzegem met vermelding Cairo.  
 



Heel erg bedankt, we waarderen uw inzet. 
God zegene je en ik kijk er naar uit om van je te horen E-mail: 
sccec@hotmail.com 
 
Je broer in Christus Pastor Marko en Julie. 
 
Voor meer informatie 
Contacten: 
WhatsApp + 201220129440 
 
U kunt contact met mij opnemen via Facebook Messenger.  
 
Let op: je kunt ons helpen door deze nieuwsbrief te delen met je vrienden, 
familie en geliefden. 
	


