
Mussie Ezaz
Schrijftips en adresgegevens. 

U kunt de onderstaande zinnen uitknippen en op de kaart plakken.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij 
de kroon van het leven ontvangen, die de Heere  beloofd heeft aan hen die Hem 
liefhebben. (Jacobus 1:12

Als één lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u.

Ik bid dat u ervaart hoe Gods armen u omgeven.

Kaart versturen
• Doe de kaart in een envelop. 
• Schrijf op de envelop het adres van de 

gevangene naar wie u schrijft.
• Doe een postzegel Internationaal waar-

de 1 op de envelop. Als de kaart zwaar-
der is dan 20 gram heeft u twee postze-
gels nodig. 

• Bid dat uw kaart de gevangene zal be-
reiken.

Jeugdleider Mussie Ezaz uit Eritrea werd in september 2007 gearresteerd. Na zijn arrestatie wist zijn 
familie lange tijd niet waar Mussie was opgesloten. Er werd gevreesd dat hij was vermoord of dat hij 
was achtergelaten in een cel ergens in de woestijn. Recente rapporten wijzen uit dat Mussie ge-
vangen zit in een streng bewaakte gevangenis in de hoofdstad Asmara. Hij is nooit aangeklaagd of 
veroordeeld. Zijn familie heeft geen idee of hij ooit vrij zal komen.

Kaart schrijven
• Kies een mooie kaart uit. U kunt bijvoorbeeld 

kaarten sturen met bijbelse symbolen. U kunt 
ook zelf een kaart maken. Stuur liever geen 
dierenkaarten, die kunnen als beledigend 
worden opgevat. 

• Bemoedig uw broeder of zuster met een 
mooie wens, een gebed en/of een bijbel-
tekst. Schrijf de kaart in het Engels. Kijk op 
www.sdok.nl/voorbeeldzinnen voor inspira-
tie. Eventueel kunt u ook een van de onder-
staande zinnen uitknippen en op de kaart 
plakken. 

• Schrijf eventueel uw naam op de kaart. Ver-
meld nooit uw (e-mail)adres. 

• Vermeld ook nooit de naam van SDOK of 
een andere organisatie. 

ADRES

Mussie Ezaz
Wenjel Mermera
Asmara, Eritrea


