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Stichting Zending + Gemeente steunt Nederlandse
zendelingen in Midden- en Zuid-Amerika
EEN GIFT GEVEN

CONTACT

Als u onze zendelingen financieel wilt ondersteunen, dan kan

Stichting Zending + Gemeente (Z+G)

dat door een gift over te maken naar het bankrekeningnummer

p/a Jan & Karin van Dijk, Sassingastins 19

van Stichting Zending + Gemeente. Om ervoor te zorgen dat

8925 JJ Leeuwarden

deze op de juiste plek terechtkomt, vragen we u om hierbij de

058 - 266 71 07

code met beschrijving te gebruiken die bij de zendeling(en)

@ administratie@zendingengemeente.nl

vermeld staat bij hun artikel in dit magazine. Voor algemene

, www.zendingengemeente.nl

giften hoeft geen beschrijving vermeld te worden.

Adreswijzigingen en aanvragen voor gratis toezending:

NIEUW: MAKKELIJK ONLINE GEVEN VIA DE WEBSITE

Administratie Z+G, zie contactgegevens hierboven.

Via de website van Zending + Gemeente kunt u nu snel en

WOORD VOORAF

gemakkelijk een gift geven. Ga in het hoofdmenu naar de knop

BANK

‘Doe mee’ en vervolgens naar ‘online geven’. U vindt hier een

ING: NL33 INGB 0002 0476 78 [BIC:INGBNL2A]

formulier. Vul uw naam, e-mailadres en het bedrag in dat u wilt

ABN AMRO: NL20 ABNA 0607 7824 12 [BIC:ABNANL2A]

geven. Bij ‘doel’ selecteert u het door u gewenste doel.
Standaard staat hier ‘Zending algemeen’ vermeld en gebruiken

KvK: Zwolle nr. 41022733

Trillingsdemper

wij uw gift om onze algemene kosten te dekken. Wanneer u

Een trillingsdemper bestaat meestal uit massieve rubberen blokken of veren. Deze worden

een ander doel opgeeft, wordt uw gift voor 100% aan dit spe-

gebruikt bij apparatuur of machines die in eerste instantie in onbalans zijn - denk aan

OPRICHTERS

cifieke doel besteed. Nadat u op ‘Gift versturen’ heeft geklikt,

een wasmachine - en moeten die onbalans opvangen door de trillingscoëfficiënt te

Kees & Fieke Goedhart

komt u op de iDeal-pagina van Mollie terecht. Bij de transactie-

verlagen. Bij aanvang van het draaien zien we dat het wiel/de motor (of de trommel) nog

gegevens op uw bankafschrift of in uw internetbankieren ziet u

niet in balans is. De onbalans moet er eerst uit, voordat de motor op snelheid komt.

BESTUUR

‘Gift aan Zending en Gemeente’ vermeld staan, zonder nadere

Als dat niet zou gebeuren, krijgen we ongelukken.

Erwin Wietses, voorzitter

aanduiding van het doel dat u heeft gekozen. Wij ontvangen

Henk Bosman, secretaris

deze informatie echter wel en zorgen ervoor dat uw gift bij het

Als we aan het einde van dit jaar even terugblikken, dan hebben we allemaal gemerkt

Jan van Dijk, penningmeester

door u gekozen doel terecht komt.

dat er in deze wereld (maar ook in kerken en onder christenen) onbalans ontstaat door

Irene van Maastricht, algemeen bestuurslid

zaken die ons afleiden van de boodschap waarvoor wij geroepen zijn.
Scan de QR-code hiernaast om via de

MAGAZINE

website te geven:

Eindredactie Eric de Lange
Lay-out

Ons doel is de boodschap van Redding en Verlossing door Jezus, Gods Zoon,
te verkondingen in een wereld (en niet alleen in kersttijd) die in onbalans is.

Joëlle Zeggelaar - Goboef.nl

Druk

Vellendrukkerij BDU

Misschien is het wel eens goed om aan het einde van het jaar te vragen: “In hoeverre

Verzending

VanderPerkgroep

ben ik in balans? Wat mag en kan ik nog betekenen als kind van God in deze wereld en

Fotografie

Margriet Espeldoorn (portretten), eigen foto’s

zendelingen, Pexels: Skyler Ewing (p 4, 16) Skitterphoto

in onze kerk?” en “Hoe kan ik betrokken zijn/blijven bij zending en zendelingen die zijn

NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE!

uitgegaan en die deze onbalans ook ervaren?”

(p. 36), Georg Dolgikh (p.1, 20-21), Wagner Flores (p.35)
3000 exemplaren

Op onze website www.zendingengemeente.nl vindt u een

Binnen het bestuur van Zending + Gemeente hebben wij ook dit jaar weer uw trouw

overzicht van al onze zendelingen. We werken nu in ruim tien

ervaren als vrienden, kerk en thuisfrontcommissie in het bidden en in financiële

WEBSITE

landen. Onze zendelingen werken in achterstandswijken, leiden

bijdragen voor uw/onze zendelingen. Dit is heel erg bemoedigend en geeft ook veer-

Op www.zendingengemeente.nl vindt u het laatste nieuws

geestelijk leiders op, geven jongeren met een verslaving een

kracht om door te gaan. Heel hartelijk dank hiervoor!

van onze zendelingen en kunt u eerdere edities van het blad

nieuwe toekomst of bieden kinderen uit sloppenwijken een

bekijken.

veilige plek. Het uiteindelijke doel: het evangelie brengen aan

Ik wens u dan ook namens het bestuur een heel gezegend en voorspoedig 2022 toe,

de Zuid-Amerikaanse bevolking. Lees op de website meer over

waarin wij met elkaar ‘het verschil’ mogen maken.

Oplage

GIFTEN

hun bediening en op welke manier u hen kunt ondersteunen

Dit zendingswerk is alleen mogelijk door

met hun prachtige werk!

uw giften. Z+G heeft de ANBI-status
waardoor giften aftrekbaar zijn bij uw
belastingaangifte.
Stichting Zending+Gemeente is lid van MissieNederland.

Henk Bosman

Henk Bosman
Secretaris bestuur Z+G
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Waar komt mijn hulp vandaan?
RIK & CAROLIEN CELIE - BOLIVIA / HAÏTI

Vooruitdenken...
WIM & DANIËLLE DE KEIJZER - BRAZILIË

Het levende water
RENÉ & MARIANNE LAKO - HAÏTI
Werken met kinderen is een zegen
JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF - MEXICO

Stromen van levend water
WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT - CHILI
De afgelopen twee maanden hebben we in Nederland met
velen van jullie ons hart kunnen delen. Iedere zondag zijn
we in een andere gemeente geweest. We zijn blij dat we
op verschillende plaatsen tot zegen mochten zijn.

34

Herstel van relaties
GERMANO & LONNEKE SILVA - BRAZILIË

36

Een nieuw leven en levensdoel in Nederland!
MICHIEL & ISMILINDA EPEMA - NEDERLAND

40

Opnieuw beginnen

Dubbele genezing
WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA - PERU
“Ik ben Danny, die altijd zijn camera uit heeft staan”,
zo stelde Danny zich voor. We zagen hem voor het
eerst persoonlijk toen hij ons een bezoek bracht.

30
14

32

Gelovigen in lokale kleine gemeenschappen voelen en
weten door onze komst dat ze niet zijn vergeten.
Bij ons afscheid krijgen we een krachtige zegenbede
mee en wordt de korjaal zingend vanaf de oever uit
gezwaaid. Kinderen van God hebben overal familie!

28
20

Nazareth
GLORIA & WINSTON LIE KWIE SJOE - SURINAME

Wel of niet meedoen
FINEKE JANSSEN - BOLIVIA
‘Entreegeld’ betalen..., dat komt helaas voor in zowel
het jongens- als het meisjeshuis. Er kwam deze week
een nieuwe jongen voor rehabilitatie in Adulam. De rest
bedacht dat ze hem ‘welkom’ zouden heten. Er werd fiks
op hem ingeslagen door de jongens. Wat een welkom, hij
vond het toch al zo moeilijk om te komen.

Inheems geloof
JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR - GUATEMALA
Walter, onze bouwvakker, staat aarzelend naast de boom.
Jorge heeft hem net verteld dat deze boom moet worden
gekapt vanwege een nieuw te bouwen muur. Jorge vraagt
waarom hij aarzelt. Walter, die christen is, zegt aarzelend:
“Onze voorouders vroegen altijd om vergeving aan een
boom voordat ze hem schade aandeden.”

24

We zijn uit Nederland teruggekomen met een hernieuwde
visie. Als je een tijdje op een afstand staat, zie je dingen
helderder.

18

12

Nieuwe visie
HEIN & TEIJA HOERÉ - COLOMBIA

INTERVIEW MET NOAH DE KEIJZER
Hoe is het om als kind in een ‘zendelingengezin’
op te groeien in een ver vreemd land?
We vonden Noah de Keijzer bereid om antwoord
te geven op deze vraag.

SILA WONG SWIE SAN - SURINAME - 07

Als kind heeft het mij zeer verwonderd toen ik voor de eerste keer hoorde
van de legermacht van engelen, die na de geboorte van de Here Jezus
God loofden met de woorden “Ere zij God en vrede op aarde”.
Oh, wat was ik jaloers op de herders die dit meemaakten in de velden van Efrata.
De engelen zeiden: “Vrede op aarde in de mensen die God welgevallig zijn.”

Vrede is een begrip dat te maken heeft met rust in het hart. De wereld verlangt naar
vrede. Echter, wereldwijd hebben we te maken met oorlog, geweld, boosheid en
allerlei soorten kwade praktijken. Wij zijn van nature zondige mensen.
Echte vrede komt van Hem, die zelf de Vrede is. De Here Jezus wordt ‘de Koning van
de Vrede’ genoemd. Hij zegt: “Mijn vrede geef ik u”(Joh.14:27). Hij werd op Gods
vastgestelde tijd geboren. Galaten 4:4-6: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen
was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet om hen
die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden
ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!”

SILA WONG SWIE SAN

Vrede is een vrucht van de Heilige Geest. Van een vrucht weten we dat deze niet

Sila Wong Swie San begon op 18-jarige

van de een op de andere dag ontstaat. Het is een proces. Wat houdt dit proces in?

leeftijd met zendingswerk. Na haar

Door onze dagelijkse overgave, ons geloof en vertrouwen in God en in Zijn

zendingstraining in Nederland keerde

woord, maakt Zijn Heilige Geest woning in ons hart. Het is Zijn Geest die zegt:

ze terug naar Suriname en trouwde

“Abba”(Hebreeuwse woord voor Vader).

met Roy Wong Swie San. Ze kregen vijf
kinderen. Sila werd in 2005 voorganger

Gods tijd van vrede op aarde voor ieder mens is vandaag en nu. Dit is Zijn juiste en

van de gemeente Lob Makandra. Na het

welaangename tijd. Door het zoenoffer van de Here Jezus aan het kruis is Zijn vrede

heengaan van Roy in 2011 leidt ze samen

tot stand gekomen. De apostel Paulus legt dit uit in zijn tweede brief aan de gemeente

met het pastorale team de gemeente en

te Korinthe in hoofdstuk 5:17-21 en 6:1-2. God heeft het woord van verzoening in

het evangelisch centrum Lob Makandra.

ons, Zijn dienaren, gelegd. Door onze mond vermanen (smeken) wij: “Laat u met
God verzoenen”. In de omgangstaal: “Maak het in orde met God”.

silawongswiesan@gmail.com

Het jaar 2021 is straks voorbij. Het is een goede gewoonte om elkaar een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Weet u, bij God bestaat er geen oud- of nieuw-

Vrede e

jaar. Hij is de God van de eeuwigheid, de Alpha en de Omega. Wereldwijd is het ook
in dit bijna afgelopen jaar niet goed gegaan. De pandemie heeft vele landen nog in

SILA ONDERSTEUNEN

zijn greep. De wereld is in beroering. Er heerst vrees en onzekerheid. Een uitdaging

Vermeld bij het overmaken van uw gift

voor ons, kinderen Gods, om bij de dag te leven, Zijn goedheid en trouw zijn elke dag

de omschrijving:

weer nieuw!

047 Zendingswerk S. Wong Swie San
047 EJB Zendingswerk,

Laten we net als de engelen proclameren: “Vrede op aarde voor allen die God welgevallig zijn”. Laten we de bediening die wij hebben aanvaard, ten volle verrichten.

fam. Van Braam
047 LM Lob Makandra

Samen zien wij uit naar de Grote Dag van Jezus’ terugkeer en naar Zijn Vrederijk
hier op aarde.

Of scan de code en geef
gemakkelijk online via de

Gezegende feestdagen toegewenst!
Sila Wong Swie San-Lachman

ZG-website:

GERARD & REBECA ADRIAANSE - SPANJE - 09

VERRASSING!
Op 10 september hadden we een
vergadering met onze thuisfrontcommissie. Deze verliep echter
anders dan je zou verwachten…
We zouden aan tafel gaan bij onze
vrienden thuis, toen we plots totaal
werden verrast door de aanwezig-

SPANJE

heid van zo’n dertig personen.
Directe familie en trouwe vrienden
waren speciaal gekomen om met

47 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Madrid

ons te vieren dat Gerard dit jaar
alweer 25 jaar zendeling is en in
het buitenland woont.
De verrassing was heel groot voor
ons en het maakt ons ook nu nog
emotioneel om te bedenken hoe
De ontvangst tijdens het 25-jarig jubileum door

EENHEID IN
verscheidenheid
verscheiden
heid

jaren heen!

het voor ons geheel onverwachte jubileumfeest.

Gerard en Rebeca zijn sinds 1999

‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij
geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen
zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.’
Woorden van de Here Jezus in Johannes 17:20-21 (NBV21)

periode.
• Dank dat we weer terug zijn in Madrid
en ons werk mogen voortzetten.
• Bid dat de samenwerking goed ver-

ONMOETEN

loopt nu Gerard een dag in de week
gaat helpen bij opnames in de studio.

We ontmoetten Wim & Sijtje Tollenaar.
Een bijzonder weerzien. Zij waren de

• Bid voor ons en Rebeca’s moeder

leiders tijdens Gerards zendingsopleiding

en familie. Bid dat ze elkaar, na ruim

in 1990 bij Jeugd met een Opdracht in

vier jaar, komend jaar weer kunnen

Heidebeek.

ontmoeten.
• Dank voor de aanhoudende stroom

Het weerzien met vele van onze vrienden en directe familie tijdens onze binnenkomst op

GERARD & REBECA ADRIAANSE

• Dank voor onze bijzondere verlof

God ons heeft omringd met zoveel

onder andere Irma en Jeanette van onze Thuisfront- lieve familie en vrienden door de
commissie op 10 september jongstleden.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

van nieuwe muziek in het Spaans en
Engels voor Radio Encuentro.

getrouwd. Via Costa Rica, Aruba en
Australië zijn ze in 2018 terechtgekomen
in Spanje, waar ze helpen bij de productie

• Bid dat we de komende tijd meer
contacten kunnen opbouwen en zo

Jaap & Suze werken al vijftig jaar lang

beter ingeburgerd raken.

in Spanje. Het was goed om bij te

van christelijke radioprogramma’s,
gericht op de Spaanse bevolking.

Terwijl dit jaar ten einde loopt, kijken wij terug op een enerverend jaar. Voor ons was

praten met deze collega-zendelingen

Hun gebed en verlangen is dat ze een

het uitgestelde en langverwachte verlof een absoluut hoogtepunt. Wat hebben we

tijdens ons verlof.

positieve bijdrage mogen leveren aan

genoten, na alle beperkingen rond de pandemie, van de vrijheid die we ervoeren in

het bekendmaken van de liefde van

Nederland. En wat was het een genot zo veel familieleden en vrienden te mogen

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Christus in Spanje. Ze wonen sinds

ontmoeten. Zelfs het weer werkte mee!

de omschrijving:

eind 2019 in een buitenwijk van Madrid,
de hoofdstad van Spanje.

GERARD & REBECA ONDERSTEUNEN

018 Zendingswerk fam. Adriaanse

Wat ons opviel is de verscheidenheid van ons als mensen en ook als volgelingen van
Jezus. Tegelijkertijd is er zo veel wat ons aan elkaar bindt. Zoals de Here Jezus in

Een hoogtepunt van ons

Of scan de code en geef

ger.rebe@gmail.com

bovenstaand gebed Zijn verlangen naar onderlinge eenheid uitspreekt, zo is het ook

verlof is telkens weer de

gemakkelijk online via de

adriaanses.wordpress.com

ons gebed dat wij Lichtdragers mogen zijn en Gods liefde mogen laten zien aan de

kerkdienst en ontmoeting

ZG-website:

mensen om ons heen, wij in Madrid en jullie op jullie plaats.

met ouderen in verzorgingshuizen, dit keer in Oost-

Wij zijn uiteraard ook dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben als Trans
World Radio in Spanje om via de radio velen te bereiken, mede dankzij jullie gebeden
We wensen jullie Gods zegen toe

en trouwe steun. Het luisteren via internet heeft wereldwijd een vlucht genomen

deze Kerstdagen en straks in 2022!

in deze corona-tijd, iets wat in het voordeel is van ons internet-radiostation Radio-

Gerard & Rebeca

encuentro.net.

Souburg.

DIEGO & TAMARA CACERES - PARAGUAY - 11

DROGE DIENSTEN

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor de nieuwe gelovigen, dat zij
sterk in het geloof staan en stand
houden. Bid voor bescherming en
groei van henzelf en geliefden.
• Bid voor de voorgangers, Walter en
Diana. Bid dat zij gezondheid ontvangen
om hun taak als herder in de kracht
van Jezus’ Geest te kunnen uitvoeren.
• Bid voor de stichting Más Vida, voor
groei. Bid dat we nog meer kunnen
dienen in het Koninkrijk, om met
Haggai-cursisten hebben het certificaat ontvangen, Diego (rechts) staat hier naast de ex-

mensen op pad te gaan richting Jezus.

president die Haggai Paraguay 18 jaar heeft geleid en waar hij het presidentschap van heeft
overgenomen.

• Bid voor Bianca, een arme alleenstaande moeder van vierentwintig met een

GUTTI

zoontje van drie en een dochtertje van
vier. Bid dat ze Jezus leert kennen.

We hebben Gutti, een jeugdvriend van Diego,
uitgenodigd de cursus ‘Haggai’ te volgen.
Gutti is personal trainer en traint voetballers
van een bekende club. Ook traint hij politici.
Diego heeft deze cursus ook gevolgd en
heeft daarna met een studiebeurs de leiderschapstraining in Hawaï afgerond. Diego is
nu internationaal onderwijzer voor het instituut en ‘president´, veldleider, binnen Haggai
Paraguay. We hebben voor elke cursus een
aantal mensen op het hart en geven hen

De kerk groeit en ons kerkgebouw ook. Nadat we vorig jaar veel noodhulp
hebben kunnen bieden dankzij alle Nederlandse donaties, zijn velen tot Jezus
gekomen. Ze komen trouw naar de kerkdiensten die toen zijn ontstaan.

PARAGUAY

vanuit de stichting een studiebeurs.
Gutti is zo geïnspireerd door de cursus dat
hij zijn talent meteen wilde inzetten voor het

7 miljoen
inwoners

HOOFDSTAD
Asunción

Koninkrijk. Vanuit de stichting gaan we met hem een sportbediening opzetten voor
de kinderen van de arme wijken. We hebben mooie verwachtingen dat hij zijn licht
We hebben eindelijk een huis gevonden dat we kunnen huren voor de kinderkerk.

gaat laten schijnen.

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Eerst hielden we diensten onder een boom op het erf van een van de vrouwen.

de omschrijving: 030 Zendingswerk

Het huis is groot genoeg: we kunnen de stoelen en kledingdonaties opslaan en we

fam. Caceres

DIEGO & TAMARA CACERES

hebben een keuken.

Verfrist tijdens verlof

Of scan de code en geef

Diego Caceres is een evangelist en

Nadat we in Nederland onze getuigenissen konden delen over alles wat we in

We hebben afgelopen zomer een geweldige tijd in Nederland gehad. Het is zo

de ZG-website:

spreker in hart en nieren. Hij werd

Paraguay beleven, werd er een collecte gehouden. De collecte bracht ruimschoots

fijn even dicht bij familie, vrienden en de kerk te zijn. We zijn erg opgebouwd

geboren in Argentinië. Sinds zijn 13e

het bedrag op voor een overkapping die we graag wilden plaatsen. Een ijzeren

en verfrist. We hadden mooie ontmoetingen en hebben onze kijk op

woont hij in Paraguay. Tamara Caceres-

constructie en plastic zeil houden de regen tegen. De kerkdiensten kunnen nu ook

bepaalde zaken vernieuwd. We zijn heel dankbaar voor elke persoon die

van Halteren heeft compassie voor

op regenachtige dagen doorgaan. We zijn God en de mensen die hebben gegeven zo

op ons pad komt. We mogen investeren in zaken met eeuwigheidswaarde.

mensen. Ze ziet hen graag opbloeien tot

dankbaar voor deze voorziening!

Abby en Yemima hebben het echt speciaal gehad met opa´s en oma´s,
tantes etc. We hebben zelfs met mijn opa en oma de tante van mijn oma

mensen zoals God ze bedoeld heeft.
Tamara is geboren in Bunschoten-

De nieuw gelovigen hebben net het cursusboek ´Wandelen met God´ afgerond.

kunnen bezoeken die vijfennegentig is geworden en heel veel kleertjes

Spakenburg. Samen hebben Tamara en

Ze ontvingen daar hun certificaat voor. Het is heel bijzonder hun groei, toewijding en

heeft gebreid voor de kindjes in Paraguay.

Diego twee meiden: Abigail Trinity (5)

transformatie te zien. Ze zijn zo enthousiast! Hun ogen stralen nu en ze zijn ontzet-

en Yemima Destiny (4).

tend dankbaar. Velen van hen hebben hun hele leven nog nooit een diploma of certifi-

Abby en Yemima, onderweg op ons familiebezoek naar Nederland. Het is een

caat voor iets kunnen behalen. Het moment om deze ceremonie met hen te beleven

lange rit, maar ze zijn dan zo enthousiast iedereen te zien, dat ze de hele weg

tamara_88@live.nl

was kostbaar. De cursisten zijn nu in het tweede boek bezig en zullen na afronding

vrolijk zijn en het allemaal supergoed gaat.

diegoandtamara.org

hun eigen huiskring beginnen. Ze kunnen dan delen wat Jezus in hun leven heeft
gedaan en met hun eigen kring de cursusboeken weer doorwerken. God is goed!

gemakkelijk online via

JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR - GUATEMALA - 13

GUATEMALA
17 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Chichicastenango

Guatemala telt 17 miljoen inwoners, waarvan 60%
Maya-indianen zijn. Corruptie, slecht onderwijs

Inheems geloof
Walter, onze bouwvakker, staat aarzelend naast de boom. Jorge heeft hem
net verteld dat deze boom moet worden gekapt vanwege een nieuw te
bouwen muur. Jorge vraagt waarom hij aarzelt. Walter, die christen is, zegt
aarzelend: “Onze voorouders vroegen altijd om vergeving aan een boom
voordat ze hem schade aandeden.”

en alcoholisme zijn enkele van de problemen in
Een Maya-ceremonie wordt uitgevoerd op de trappen van de katholieke kerk.

dit prachtige land. De voertaal is Spaans, maar er
worden ook tweeëntwintig Maya-talen gesproken.

Nederland!
We hebben afgelopen zomer heerlijk genoten van ons verlof in Nederland!
We hebben veel oude en nieuwe vrienden ontmoet en zijn bemoedigd te zien dat

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank God voor Zijn voorzienigheid

er zoveel mensen op zoveel manieren in het Koninkrijk aan het werk zijn! De vele

afgelopen jaar, zowel in de financiële

educatieve materialen die zijn gedoneerd, worden goed gebruikt hier tijdens de

middelen als in gezondheid.

bijlessen.
• Dank voor mooie nieuwe contacten
die telkens weer ‘ontstaan’. We zoe-

BIJLES

CADEAUTIP!

ken ze niet op, maar ze lijken echt op
onze weg geplaatst.
• Bid voor wijsheid voor het ontwikkelen van nieuwe plannen, met name
voor het uitbreiden van de leesclub
en eventueel beginnen met huiswerkbegeleiding.

Een Maya-ceremonie tijdens de jaarlijkse ‘dankdag voor het water’. Op de datum dat dit
dorp stromend kraanwater kreeg, wordt deze ceremonie altijd gevierd.

JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR

• Bid voor de bevolking van Guatemala.

Walter is christen, maar komt uit een familie waar de Mayagodsdienst door som-

Bid dat er geen nieuwe coronagolf

Jorge en Mariëtte Rojas wonen in

migen nog steeds aangehangen wordt. Met voorouders bedoelt hij: “Dat zijn onze

komt. (De ziekenhuizen lagen hier al

Chichicastenango, Guatemala. Samen

gewoonten sinds mensenheugenis.” De Mayacultuur respecteert de natuur in grote

vol vóór de pandemie begon...)

hebben ze de stichting Diktyon opge-

mate. Veel oudere vrouwen hebben een uitgebreide kennis over de flora, zoals

richt om lokale kerken en voorgangers

over welke planten geneeskrachtig zijn. We horen van veel mensen dat ze praten

te bemoedigen en onderwijs te geven

tegen hun fruitbomen, “want dan geven ze meer vrucht”. Voordat er gezaaid wordt,

op verschillende vlakken, van een lees-

worden de maiskorrels in een speciale ceremonie gezegend. De ceremoniën gaan

club voor kinderen tot aan theologisch

gepaard met veel kaarsen, bloemen, wierook en soms een geofferde haan.

JORGE & MARIËTTE ONDERSTEUNEN
Vermeld bij het overmaken van uw gift

onderwijs aan de universiteit.

 17 december: Rosina (8 jaar)
mariette_koor@hotmail.com

, aselsi.org

de omschrijving: 026 Zendingswerk

Jorge is voor zijn doctoraat met een onderzoek bezig over welke elementen van de

In november geven we een intensieve cursus bijles rekenen en taal, waar de in

Mayareligie er nog steeds in de evangelische en Katholieke kerken aanwezig zijn en

geschreven kinderen drie keer per week komen. Na twee jaar pandemie is de nood

waarom. Hiervoor is hij naast het bestuderen van boeken, ook veel in gesprek met

hoger dan ooit: er zijn kinderen die dit schooljaar welgeteld vijftien dagen naar school

Of scan de code en geef

buren, vrienden, en geestelijk leiders. Dat levert mooie inzichten op, die we in vijftien

zijn geweest! Dat betekent een grote achterstand in leren. Deze cursus is ook een

gemakkelijk online via

jaar nog niet eerder hadden begrepen!

uitprobeersel. We kijken hoe we misschien in de toekomst huiswerkbegeleiding vorm

de ZG-website:

kunnen geven. Dit betekent echter wel extra kosten. We zijn een ruimte hiervoor aan
Nadat Walter zijn aarzeling had uitgelegd, stemden Jorge en hij er mee in dat ze sa-

het ombouwen. Ook zullen we leraren moeten inhuren om de lessen te kunnen ge-

men God zouden danken voor de boom die omgehakt zou worden, en vroegen God

ven en de bibliotheek te beheren. Wilt u overwegen ons een gift hiervoor te geven?

om ons te helpen goed voor de natuur te zorgen. Daarna ging Walter met een gerust
hart aan het werk om de boom te kappen.

fam. Rojas (-Koorevaar)

RIK & CAROLIEN CELIE

-

BOLIVIA / HAÏTI - 15

DE ALLERARMSTEN

BOLIVIA
10 miljoen
inwoners

WERKGEBIED
binnenlanden

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• We blijven de Heer dankbaar voor
Carolien maakt enkele Boliviaanse kinderen blij met het weinige dat ze heeft... ballonnen!

elke vorm van steun aan Doctors On
Mission. Dit maakt onze teammissie

Ons hoofddoel is het uitgaan naar de allerarmsten (die geen geld hebben) in de

mogelijk. Alle ondersteuning, hoe klein

meest afgelegen dorpen in gebieden waar er nog steeds helemaal geen gezond-

ook, geeft ons weer moed om door

heidszorg is. We proberen dit in te bedden in het nationaal gezondheidssysteem.

te gaan. Jullie giften geven ook een

Dit is dikwijls niet eenvoudig. We proberen voor een kleine tiendaagse tocht elk

enorme ‘boost’ aan onze harten.

keer tot ongeveer € 2000 te beramen en een grotere tot € 4000. Hiermee worden

WAAR KOMT MIJN
hulp VANDAAN?

Iedereen zal deze vraag beantwoorden met: “Jouw hulp komt van God,
de Heer!” Toch heeft God ervoor gekozen om via harten, handen en zelfs
de mond van de mens te werken…

RIK & CAROLIEN CELIE
Dr. Rik werkt samen met zijn echtgenote

de jonge lokale artsen en voorgangers betaald, voeding, transport (en reparatie!),

• We blijven speciaal gebed vragen voor

overnachting en natuurlijk alle medicatie inclusief af en toe een chirurgische ingreep.

bescherming van ons team en onszelf.

De prijs schommelt natuurlijk wat, afhankelijk van de outreach met onze lokale

Als artsen, tandartsen, verpleegsters,

medische-pastorale teams.

jonge voorgangers (‘logistiekers’ genaamd) en ander paramedisch personeel staan we in nauw contact met de
bevolking en kunnen we voortdurend

Carolien

extra gebedssteun gebruiken.

Carolien is getroffen door de grote armoede en ziekten die ze ziet in Bolivia en
Haïti. Daarom is ze in ijltempo afgestudeerd in psychotherapie: verlies, rouw en
trauma bij kinderen en jongvolwassenen. Carolien volgde een klassieke kunst
opleiding in restauratie van eeuwenoude schilderwerken, van België tot in Tibet,

RIK & CAROLIEN ONDERSTEUNEN

voor ze mij leerde kennen. Zodoende is zij bekend met het instrumentarium van

Vermeld bij het overmaken van uw gift

een restaurateur, maar nu hanteert zij instrumenten als volleerde tandartsassistente!

de omschrijving:

HIJ moet diep in ons hart zitten om ons in beweging te zetten. Niet alleen om het

Haar liefdevolle zorg is een voorbeeld voor velen. Zij wordt dan ook graag gezien

070 Zendingswerk fam. Celie

goede nieuws te brengen via de mond, maar ook om daadwerkelijk deze missie

door iedereen. “Geen woorden maar daden” is zo’n beetje haar leuze, alhoewel

070-DMI (Doctors on Mission

verder uit te bouwen. Anders gaat het niet! Is alle hulp dan alleen mijn verantwoor-

zij geduldig uren kan luisteren naar mensen die echt in de problemen zitten.

International)

delijkheid? Natuurlijk niet! Wij kunnen alleen maar doen wat we kunnen en zijn heel

Het mooie is dat dit meestal vrij ongemerkt

Of scan de code en geef

dankbaar voor alle mensen die iets doen.

gebeurt.

gemakkelijk online via

Het heeft mij altijd verwonderd dat zij geen

de ZG-website:

Carolien in het binnenland van Bolivia en
Haïti. Samen met hun lokale medisch-pas-

Onze medische missie blijft moeilijk met het oog op alle kosten. We bezoeken

bezwaar heeft in mijn stacaravan te leven

torale (logistieke) teams verlenen zij me-

mensen die niet alleen de waarde van geld niet kennen, maar dikwijls nog nooit

als we in België zijn (sinds we getrouwd

dische zorg aan de allerarmsten. Op deze

geld gezien hebben. Op dit moment concentreert ons werk zich voornamelijk op het

zijn in 2018) terwijl ze toch studies binnen-

manier brengen zij hoop waar er geen

Amazonegebied. Naast de vele zieken door allerlei tropische ziekten zagen we ook

huisarchitectuur heeft gevolgd!

hoop te vinden is. De lokale teams zetten

de vernietigende gevolgen van corona.

het werk ook zonder hem verder, mits

Een tekening van een Haïtiaans weeskind,

er voldoende middelen zijn. Dit gebeurt

In december en januari trekken we verder naar de Boliviaanse Andes, waar Bolivia

zowel in de Amazone als in de Andes en

aan de grens ligt van Peru. Peru staat op nummer 1 met zijn 200.000 doden op 30

ook in Haïti, indien financieel mogelijk.

miljoen inwoners. We weten dat via Peru (en dus de Andes) ook de coronavariant
Bolivia is binnengewaaid. Aan de doden kunnen we niet veel doen, maar er zijn er

rikcelie@gmail.com

ook duizenden en duizenden die een soort chronische corona ontwikkelen met aller-

doctorsonmission.org

lei symptomen, zeker als er een lage immuniteit is en geen vaccinatie voorhanden.
De zorg om de mensen te helpen is groot. Ook de begeleiding in verlies en rouw...

gemaakt door Carolien

NIEUWE

visie

HEIN & TEIJA HOERÉ - COLOMBIA - 17

Activiteit met de kinderen, tijdens de ‘Dag van de Bijbel’

We zijn gestopt met streamen om elkaar weer ‘face to face’, in het echt te kunnen
zien. We willen opnieuw onze programma’s activeren, om zo ook de mensen te

COLOMBIA
47 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Cali

activeren. We willen hen ook laten weten dat ze nog steeds een belangrijk instrument zijn in Gods hand. Dat God een plan en een doel heeft voor iedereen en voor

U STAATSHOOFD: Ivan Duque

ons samen als gemeente. Er is werk aan de winkel. Eerst moeten we gaan zitten in
groepen, zoals bij de spijziging van de vijfduizend, dan ontvangen we het brood, dan

SPAANS

RELIGIE: christelijk (90%)

kunnen we het brood uitdelen en zullen er nog manden vol overblijven.

TWEE KLUSSEN

GEBEDSPUNTEN

1. We wachten op het startsein uit Noord-

• Bid voor de plannen van de regering om

Ierland, om het huis net naast onze kerk

ook hier de QR-code in te voeren, ook al

te gaan verbouwen. Het wordt geschikt

gaat het vooral om de uitgaangelegen-

gemaakt voor de gemeente met een grote

heden en daar gaan we toch niet naar

zaal, keuken en toiletten op de begane

toe. Misschien wil de regering ook de

grond en kinder- en jeugdruimtes boven.

kerken eraan toevoegen en dat lijkt ons

In Noord-Ierland werft men fondsen voor

geen goed idee.

deze verbouwing.
• Bid voor de veiligheid, want de crimi-

2. We moeten ons stichtingshuis aard

naliteit in Cali is weer toegenomen en

bevingsbestendig maken. Daarvoor moe-

ook in onze wijk is er bij verschillende

ten eerst stalen balken om het gebouw in

huizen ingebroken.

twee etages geplaatst worden. Ze worden
aan de buitenkant van het gebouw beves-

• Bid voor onze kinderen en kleinkinderen

tigd. We zijn nog aan het bidden voor de

in Nederland, hun plannen en dromen.

fondsen.

HEIN & TEIJA HOERÉ
Hein en Teija Hoeré werken nu 32 jaar in
Cali, Colombia. Daar hebben zij verschillende projecten opgezet om mensen met
het evangelie te bereiken en pasbekeerde

We zijn uit Nederland teruggekomen met een hernieuwde visie. Als je een tijdje
op een afstand staat, zie je dingen helderder. De pandemie en de grote onrusten
die uitbraken gedurende de maanden april, mei en juni in Colombia hebben de
mensen uit elkaar gedreven. Het was waarschijnlijk ook de bedoeling van de
tegenstander om mensen van elkaar te isoleren en ze angstig te maken.

TI P !

Maar in alles zijn we dankbaar: God is
Ons stichtingshuis

goed en trouw!

Leuke reacties!

HEIN & TEIJA ONDERSTEUNEN

Nu heeft God tot ons gesproken dat het

Teija’s boek is in het Nederlands vertaald. Er zitten nog

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Het stel leidt de kerk Mision el Abrigo

tijd is om weer opgeroepen te worden,

wel wat taalfouten in, maar ze hoopt dat mensen er zo

de omschrijving:

Internacional. Daarnaast werken zij al

weer bij elkaar te komen onder de vleu-

ook wat aan hebben. Ze heeft leuke reacties gekregen

023 Zendingswerk fam. Hoeré

meer dan 20 jaar met kinderen van de

gels van God, om de bescherming en de

op het boek. Ook de Spaanse versie wordt gebruikt voor

023-Fp Fosterplan

armenwijk El Vallado. Ze runnen een

kracht van ‘de kudde’ te ervaren. De duivel

Bijbelstudies.

023-Vg Voorganger

kinderhuis waar tweehonderd kinde-

zegt:”verdeel en heers” maar de Heer

Nu we weer terug zijn in Cali, moeten we opnieuw wen-

Of scan de code en geef

ren naartoe komen. Het kinderwerk is

zegt: “Ik heb jullie bijeen willen brengen als

nen aan het gekke verkeer, de vele gaten in de wegen

gemakkelijk online via de

bedoeld ter preventie; veel kinderen en

kuikens onder de vleugels van de moeder.”

en het lastiger aan de benodigde dingen kunnen komen.

ZG-website:

christenen te discipelen.

Maar we gaan verder, zolang we de kracht hebben om

tieners uit deze omgeving raken betrokken bij criminele activiteiten.

We zijn de gemeente weer moed aan het

de Heer te dienen. Hij zal spoedig komen.

inspreken om echt naar de gemeente te
heinhoere@hotmail.com

komen, want velen kwamen niet meer.

heinenteijahoere.com

We wensen jullie, de trouwe lezers van ons nieuws,
een gezellige kersttijd en een geweldig 2022 met de zegen van God!

Hein spreekt over de hernieuwde visie.

FINEKE JANSSEN - BOLIVIA - 19

BOLIVIA
10 miljoen
STANDPLAATS
inwoners
La Paz
La Paz heeft 1 miljoen inwoners
Vrijdag kwam een senator van de wetgevende macht in Bolivia met haar medewerkers

SPAANS, AYMARA, QUECHUA

op bezoek. Voor hen een verrijkende ervaring. Onze jongeren vertelden heel spontaan
over hun tijd bij ons.

GEBEDSPUNTEN

VERWARMINGSKETEL

• In Adulam zijn we bezig met stages

Heel hartelijk dank aan iedereen die gegeven heeft voor de verwarmingsketel!

voor sollicitanten. Bid alsjeblieft dat de

Een derde van de kosten voor de ketel, die vervangen moest worden, is daarmee

man die zal blijven zich werkelijk met

betaald! Een andere is ook aan vervanging toe, wat een begroting van ongeveer

hart en ziel voor de jongens in zal zet-

1.800 euro betekent. Ook hierbij is hulp welkom.

ten.

Ook in Jesed kunnen we nu aardgas aan laten leggen, het komt door de straat en
vanaf de voordeur moeten wij de aansluiting betalen. Ik heb geen idee wat dat kost.

• Bid voor bescherming voor ons

We willen de aansluiting eigenlijk alleen hebben voor het fornuis. Dan zijn we ook

allemaal. Corona is nog steeds een

van het gesleep met gasflessen af.

probleem.
• Dank voor diverse jongeren die hun

Ouders krijgen les over de omgang met hun kinderen of tieners met gedragsproblemen en/

programma afgerond hebben. Dit gaf

of problemen met drugs.

plek voor nieuwe opnames. Bid dat
de Heer hen zal helpen in hun rehabili-

FINEKE JANSSEN
Fineke is geboren en getogen in een
klein dorpje in de Betuwe. Na de
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) verliet ze Nederland in

WEL OF NIET MEEDOEN
‘Entreegeld’ betalen..., dat komt helaas voor in zowel het jongens- als het
meisjeshuis. Er kwam deze week een nieuwe jongen voor rehabilitatie in
Adulam. De rest bedacht dat ze hem ‘welkom’ zouden heten. Er werd fiks op
hem ingeslagen door de jongens. Wat een welkom, hij vond het toch al zo
moeilijk om te komen.

1989 om te werken in La Paz, Bolivia.

tatieproces.

Pakketjes voor voorgangers
en leiders op het platteland ter

• Bid ook voor de ouders van onze

bemoediging, klaargemaakt

jongeren en kinderen. Bid dat ze in de

met behulp van vrijwilligsters.

lessen die ze krijgen, zullen leren om

Een hele kamer vol!

hun kinderen beter te begrijpen en te
helpen.

Barney

FINEKE ONDERSTEUNEN

of bij ons het rehabilitatieprogramma doen. Dit was omdat hij z’n zwager met een

Vorige maand moest ik afscheid nemen van m’n poes

Vermeld bij het overmaken van uw gift

mes had neergestoken. Niet dat hij een ander leven kende, zijn ouders waren

Barney. Hij had op me gewacht, wat ontroerend was.

de omschrijving:

centrum Adulam en Talita Cumi.

verslaafd en woonden op straat. Hij is tweedegeneratie verslaafde. Beide ouders

Maar het huis is wel leeg hoor! Dit schrijf ik tijdens

069		 Zendingswerk F. Janssen

Er worden momenteel 65 kinderen

stierven op straat als gevolg van hun verslaving. Hugo heeft nu weer contact met

mijn werkverlof in de VS, waar ik in een aantal kleine

069-A		 Adulam jongenshuis

en jongeren geholpen. Het werk van

een zus. Hij vertelt haar dat hij nu op een betere plaats is en dat hij dingen leert

kerkjes over het werk mag spreken. Bijzonder hoe

069-TC Talita Cumi meisjeshuis

Misión Adulam is alleen mogelijk door

die belangrijk voor hem zijn. We hopen dat de zwager hierheen komt om verdere

God leidt in wat ik mag delen en hoe het aansluit

giften.

verzoening tot stand te brengen. Hugo kwam zonder visie voor zijn leven. Nu heeft

met waar mensen mee bezig zijn. Voor mij dubbele

Of scan de code en geef

hij plannen: eerst bij ons goed weggaan en dan de militaire dienst in. Hij vertelt hoe

zegen: ik kon voor mezelf wat spulletjes kopen die in

gemakkelijk online via de

In 1992 zette ze Misión Adulam op.

Drie deden er niet mee. Hugo, want die zat toch al op de wip: of de gevangenis in,

Hieronder vallen nu drie centra:
preventiecentrum Jesed, rehabilitatie

 25 december

hij heeft geleerd om zijn hersens te gebruiken en verantwoordelijkheid op zich te

Bolivia heel erg duur zijn. Een speciale dag was om met een vriendin in een ‘stille

finekej@gmail.com

nemen. Verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor nieuwe jongens die bij ons

spa’ te zijn: vijf uur stil zijn, echt rust!

mision-adulam.nl

komen. Ivan deed ook niet mee. Zijn geschiedenis is vol geweld en crimineel gedrag,

Mission Adulam

en natuurlijk drugs. Hij is nu een tijd bij ons en heeft besloten dat ook hij zijn rehabilitatie goed wil afronden.

ZG-website:

Geschenken

Kerst is natuurlijk het feest van geschenken: denk aan Jezus die als geschenk
voor de wereld gekomen is en de wijzen die Jezus overlaadden met geschenken.
Op deze pagina vindt u cadeausuggesties voor onze zendelingen. Wat zou het leuk
zijn als we in deze dagen van kerst onze zendelingen mogen verrassen met een
geschenk! Laten we geven vanuit wat we zelf hebben ontvangen en een brede,
gelukzalige lach op de gezichten van onze zendelingen laten verschijnen.
Samen genieten is dubbel genieten!

KERSTCADEAU-ACTIE - 21

IJZEREN STAVEN VOOR KERKGEBOUW SAN JUAN
KANTOORINRICHTING
 GERARD & REBECA ADRIAANSE
Voor onze werkzaamheden vanuit huis
hebben we behoefte aan de inrichting
van een kantoor. Dit maakt ons werk
comfortabeler dan het werken aan de
eettafel, wat we tot nu toe doen.
De kosten van het geheel ramen we op
€ 1250. We zijn heel dankbaar voor de
ondersteuning die we van jullie als lezers
mogen ontvangen. Hierdoor kunnen we
ons richten op het werk dat we voor de
Heer mogen doen in Spanje.

 WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN
Er zijn mensen die opvallen door hun leiderschap, trouw en integriteit. Valdesmiro is er daar één van. Heel veel jaren geleden begon
hij in een klein dorpje een kerkje met één gezin. Nu zijn er verschillende gezinnen, wordt het kinderwerk weer opgepakt en hebben ze
de droom om samen een kerkgebouwtje neer te zetten. Valdesmiro
heeft de grond gestort en de rest heeft hard gewerkt om de bakstenen en overig materiaal te kopen. Ze zullen zelf werken als arbeiders
in de bouw. Wegens de pandemie zijn de ijzeren staven, waarvan er
ongeveer honderd nodig zijn, erg duur geworden. Samen kosten ze
zo’n € 2000. Wil je helpen om deze droom waar te maken?
Misschien is dit voor hun een echt kerstcadeau! Stuur dan een gift
ovv “Kerkgebouw San Juan”. (Op ons blog vind je een video van
Valdesmiro in zijn dorp.) Hartelijk dank voor je gift!

VERRASSING VOOR DE KINDEREN
 DIEGO & TAMARA CACERES
We ondersteunen vier kerken met een
lunchkantine waar wordt gekookt voor
mensen in arme wijken. We hopen dit
verder te kunnen ontwikkelen en ook
activiteiten op te kunnen zetten met de
kinderen. We zouden graag een kleurboekje, kleurtjes en een kerstbrood geven
aan alle kinderen die in de lunchkantine
warm komen eten. Er zijn 600 kinderen
die op die verschillende plekken dagelijks
komen eten. De geschatte kosten zijn €
€ 2000.

VRIESKIST
 FINEKE JANSSEN

 JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF

De vrieskist die we in Adulam hebben
staan is ruim 20 jaar oud en de motor is
al te vaak gerepareerd. We bewaren hier
onze porties vlees in en snijden groente
die we invriezen voor de daaropvolgende
maand. Een nieuwe kost ongeveer € 450.

Wij zouden graag een nieuwe of goede
tweedehands koelkast willen omdat onze
huidige koelkast steeds slechter wordt.
Eigenlijk hebben we ook een laptop
nodig. Daniel heeft een laptop, maar die
gebruikt hij zelf voor school. Onze desktop hebben ik en Maribel (voor de kerk
en haar studie) vaak tegelijk nodig.

KAAKOPERATIE IN NEDERLAND
 WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT

ZITBANKEN
 WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE
In het Hadassah-centrum wonen alleenstaande moeders en kinderen. Er zijn
wat zitbanken nodig waar de moeders
’s middags gezellig op het terras op kunnen
zitten met hun kinderen. De zitjes en
banken kosten bij elkaar € 1200. Elke bijdrage voor dit project is van harte welkom.

KOELKAST & LAPTOP

Graag vragen wij uw aandacht voor de
kaakoperatie en een orthodontiebehandeling van Annemiek, met de daarbij
behorende kosten van vliegreizen en het
verblijf van minimaal vier maanden in
Nederland.
Tijdens ons laatste verlof is duidelijk
geworden dat dit op medische indicatie
moet gebeuren. In Chili is een soortgelijke
behandeling onbetaalbaar, dus proberen
we die in Nederland plaats te laten vinden.
Alles bij elkaar opgeteld zal dit gaan om
een bedrag van rond de € 10.000.

BROODMACHINES
 RIK & CAROLIEN CELIE
Carolien zou, vanwege haar auto-immuunziekte, haar brood zelf willen maken en
een broodmachine willen aanschaffen,
zowel in Bolivia als in België. Dit kost
ongeveer € 200 per broodmachine.
Ik (Rik) neem het risico om dit te schrijven, omdat zij dit zelf nooit zou vragen
en ook nog omdat ze dat geld weer zou
wegschenken daar zij veel liever geeft,
dan ontvangt.

HOE DOET U MEE AAN
DE KERSTCADEAU-ACTIE?
#1 Het meest eenvoudig is om uw bijdrage aan een kerst
cadeau te geven via de website van Z+G. U kunt hiervoor de
QR-code scannen, dan komt u gelijk op de juiste pagina
terecht. U kunt ook zonder QR-code de website bezoeken;
www.zendingengemeente.nl, navigeer in het hoofdmenu
naar ‘DOE MEE’ en vervolgens naar ‘ONLINE GEVEN’.

#2 Vul het formulier in en kies bij ‘Doel’ voor: Kerstcadeau.
NB: vermeld bij ‘Opmerkingen’ voor wie de gift is bestemd.

#3 Nadat u op ‘Gift versturen’ heeft geklikt, komt u op de
iDeal-pagina van Mollie terecht en kunt u uw gift via uw eigen
bank afronden.
Maakt u liever zelf uw gift over? Gebruik dan ook in de omschrijving ‘Kerstcadeau-actie’ en voor wie de gift is bestemd.

MEER CADEAUTIPS!
Er zijn uiteraard meer projecten van de zendelingen
die u kunt ondersteunen, al staan ze niet op deze
pagina. Ook voor hen is een kerstcadeau meer dan
welkom! Bekijk de artikelen in het magazine voor
inspiratie, of neem een kijkje op de eigen pagina’s
van onze zendelingen op de website van Z+G!

Vooruitdenken...
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FEEST EN RUGPROBLEMEN
Onze verlofperiode stond in het teken van “vieren”. We vierden ons 25-jarig huwelijk
met een heerlijk gezinsweekend vol verrassingen en uitjes en later nog met familie
en vrienden. Ook vierden we het 50-jarig huwelijk van Wims ouders uitgebreid.
Het einde van het verlof verliep minder feestelijk. Op onze laatste verlofdag werd
Daniëlles moeder geopereerd aan haar rug. Diezelfde week bleek Daniëlle een hernia
te hebben. In Brazilië verslechterde haar toestand zodanig dat ze een week niet
uit bed kon komen. Prijst God, de omkeer kwam na gebed en ziekenzalving. Op dit

BRAZILIË

moment werkt ze samen met blijvend gebed, een fysiotherapeut en oefeningen toe

202,7 miljoen
inwoners

naar een verder herstel.

STANDPLAATS
Ritápolis

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank voor de geweldige verloftijd.
We konden onze kinderen en familie
leden in goede gezondheid zien en
mochten veel mooie dingen vieren.
• Dank voor de mensen om ons heen
die ons inspireren, aanmoedigen en
steunen.
• Bid voor dit nieuwe project om vrouwen op te vangen: dat God veel levens verandert door dit project heen.
Tijdens ons verlof was er een ‘Água Viva Hightea’, een evenement waarbij we met
betrokkenen praten over onder andere onze plannen voor Água Viva.



Voor een stabiele groei in de groep
en bescherming over dit project.

Vrouwenopvang
We schreven de laatste tijd vaak over de vrouwenopvang die in mei geopend is.

De laatste tijd moet ik vaak denken aan onderkoning Jozef, met name aan
de door God ingegeven strategie om in de zeven jaren van overvloed te
verzamelen voor de jaren van tekorten.
WIM & DANIËLLE DE KEIJZER

We zijn blij hoe het gaat, al hopen we op een stabiele groei van het project.

visum is toegekend en ze komen

Graag vragen we dit project te steunen in gebed maar ook financieel, omdat er

naar Brazilië. Dank voor hun inzet

geen specifieke inkomsten voor zijn!

voor Água Viva.

TI P !

In augustus werden we geconfronteerd met drie gebeurtenissen. Ten eerste liep
één contract met de overheid af en het nieuwe contract werd nog niet (tot op heden)
afgesloten. Ten tweede maakte de federale overheid een fout waardoor de lopende

2011 verantwoordelijk voor Água Viva in

contracten niet werden uitbetaald (nu al vier maanden). Ten derde ging het niet goed

Ritápolis, Brazilië. Deze stichting biedt

met het bedrijf van een bevriende ondernemer waardoor hij zijn forse giften moest

We mochten leren van iemand uit een heel ander vakgebied.

hulp aan mensen die zijn vastgelopen.

stopzetten. Van het een op het andere moment daalden de inkomsten in Brazilië tot

Het team van Água Viva beleefde deze ervaring met Fábio Alves,

Het centrum kan ongeveer 24 mensen

bijna nul, terwijl het werk op volle toeren doordraaide en de prijzen ongeveer dage-

een bevriende paardentrainer. Op een dynamische manier

opnemen en behandelen.

lijks stegen. Gelukkig hadden we de laatste tijd middelen kunnen sparen waardoor

vertelde Fabio over zijn werk als paardentrainer, de technieken

we niet gelijk in de problemen kwamen.

die hij gebruikt en de reden waarom. Ook liet hij tijdens de trai-

volgdekeijzer.wordpress.com

ning een aantal wat meer dappere teamleden enkele oefeningen
Door dit hele verhaal werden we flink aan het denken gezet. We kwamen tot de

doen met paarden. We konden veel overeenkomsten zien met

conclusie dat de overheid geen betrouwbare partner is, vooral omdat verslavingszorg

de aanpak die we gebruiken op onze centra voor verslavings-

een politiek gevoelig onderwerp is. We moeten andere strategieën bedenken om,

zorg. Bijvoorbeeld vertrouwen winnen, gebruik van pressie en

Vermeld bij het overmaken van uw gift

net als bij Jozef, in goede tijden middelen te kunnen vergaren voor mindere tijden.

ontspanning, non-verbale communicatie, het werken binnen de

de omschrijving:

Zo kan het werk waar God ons voor geroepen heeft doorgaan.

limieten van iemand, de houding van de professional enzovoort.
Het was een enorm leerzame ochtend en we danken Fabio voor

019 Zendingswerk fam. De Keijzer

Het mooie is dat we tijdens ons verlof verschillende mensen hebben kunnen ontOf scan de code en geef

moeten die ons onbedoeld door hun eigen projecten en bedrijven bevestigden,

gemakkelijk online via de

inspireerden en uitdaagden om stappen te zetten, om ambitieus te zijn en nieuwe

ZG-website:

paden te bewandelen. Ze heetten geen Jozef maar Erwin, Arjan, Dick, Vincent,
Sander en Valéria.

• Bid voor deze tijd van plannen maken, voor juiste inzichten en Gods

TRAINEN MET PAARDEN

Wim en Daniëlle de Keijzer zijn sinds

wim.danielle@gmail.com

• Dank voor Johan en Joyce. Hun

zijn tijd en enthousiaste inzet!

leiding in dit traject!

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE - SURINAME - 25

ACTIVITEITEN EN KORT NIEUWS

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid voor de kinderen die afgelopen
maand via de gospeltruck het evangelie hebben gehoord
• Bid voor emotionele genezing. Veel
moeders (seksueel misbruik) en kinderen uit Hadassah hebben last van
trauma’s en leerachterstanden
• Bid voor de schrijnende armoede door
corona. Rond kerst willen we in onze

Nazareth

Afgelopen zaterdag hadden we in het district Commewijne een kinderfeest in een

buurt ook arme moslim- en hindoe

traditionele hindoebuurt. De lokale kinderwerkers waren blij met de goede opkomst

gezinnen ondersteunen met voeding

en zagen veel nieuwe kindergezichten. Het evangelie werd enthousiast ontvangen
onder een grote mangoboom op het terrein van de kleine lokale kerk.

• Bid dat tieners radicaal kiezen voor
Jezus. Binnenkort gaan we een out
reach ondersteunen in het Comme-

FLOOR De 23-jarige Floor heeft vier

wijne district

kinderen. De vader is drugsverslaafd en
mishandelde haar. Na zeven keer verhuizen
kan Floor met haar gezin eindelijk tot

• Dank God voor zijn voorziening en
voor de WML-medewerkers.

rust komen in vrouwen opvangcentrum
Hadassah. Ze werkt in het naaiatelier
en de kinderen gaan naar het WML-

Gloria zwaait de kinderen uit die na het kinderfeest weer terugvaren naar hun eigen dorp.

kinderdagverblijf en de kleuterschool.

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE
Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe leiden

In het binnenland van Suriname ligt Nazareth, een kleine evangelische nederzetting. Vlakbij Nazareth ligt het grootste dorp, Goejaba, met circa 10.000
inwoners. Goejaba staat erom bekend dat ze geen christelijke activiteiten
toelaten. Het dienen en aanbidden van voorouders en andere geesten is daar
de manier van leven.

Samen gaan ze met de Heer Jezus nu
voor een hoopvolle toekomst.

het kinderevangelisatiewerk Weid Mijn
Lammeren. Dagelijks worden ongeveer

Toch wonen er in Goejaba kinderen die Jezus hebben aangenomen. De kinderen in

120 kinderen opgevangen in een

het binnenland hebben geen muziek- of sportlessen. Er is buiten school niets te doen

kinderdagverblijf. Het werk omvat kinder

voor hen. Ze zijn heel open en enthousiast om meer te horen over de Heer Jezus.

Anoeskha in de bloemen vanwege 20

werkerstrainingen, kinderpastoraat, een

Mede dankzij de hulp van zendingsvrienden worden de kinderen die dat echt willen,

dienstjaren bij de Gospelshop van

gospelwinkel met uitleenservice voor

wekelijks opgehaald met de boot voor de samenkomst in Nazareth. De afgelopen

stichting Weid Mijn Lammeren.

kinder- en tienerwerkers, een noodop-

maanden hebben we vijf dorpen bezocht en voorzien van kinderwerkmateriaal.

vangcentrum voor dakloze alleenstaande
moeders en een gospeltruck voor

Het team van jongeren dat we meenamen, bestond uit de tieners van het WML-

kinderevangelisatie. Met het WML-team

opvangcentrum Hadassah. Zij hebben het afgelopen jaar een discipelschapstraining

bereiken ze kinderen in Surinaamse dis-

gevolgd. Samen willen we een zendingsbasis opzetten in het binnenland, om langs

TIENERS Hoe maak je de juiste keuzes als het gaat om vrienden? School? Werk?

Vermeld bij het overmaken van uw gift

tricten en dorpen met het allermooiste

de rivier kinderclubs te beginnen. Het binnenland is prachtig, maar de accommodaties

Seksualiteit? Vrije tijd? “Gods Woord kan ons daarbij helpen”, legt Gloria uit tijdens

de omschrijving:

nieuws: “God houdt van jou!”

zijn vrij primitief. Sommige dorpen bereik je pas na uren varen over verschillende

een tienersamenkomst in Foetoenaa kabaa. In het binnenland mochten we dankzij

003 Zendingswerk fam. Lie Kwie Sjoe

stroomversnellingen. Bij aankomst verwelkomen de kinderen ons zingend.

ZG-zendingsvrienden veel jongeren blij maken met een eigen Bijbel (NT).

003 WML Weid Mijn Lammeren

WINSTON & GLORIA ONDERSTEUNEN

 Gloria: 15 februari
Postbus 9181 - Paramaribo

Gelovigen in lokale kleine gemeen-

weidmijnlammeren.org

schappen voelen en weten door onze

Vrouwen in het binnenland prijzen
de Heer tijdens de samenkomst.

Avondklok

Of scan de code en geef

komst dat ze niet zijn vergeten. Bij

Ja, en hoe gaat het met ons persoonlijk? Winston heeft de laatste dagen last

ZG-website:

ons afscheid krijgen we een krachtige

gehad van een ontstoken pees en spier van zijn schouder. We worden er niet

zegenbede mee en wordt de korjaal

jonger op. Die realiteit is even wennen, na zoveel jaren onbezorgd fysiek door-

zingend vanaf de oever uitgezwaaid.

werken. De avondklok is onlangs een beetje verruimd naar 23.00 uur. Wat ons

Kinderen van God hebben overal familie!

betreft mag de avondklok blijven. Er was de afgelopen periode immers veel
minder criminaliteit. Gelukkig blijft God altijd over ons waken, waar we ook gaan
of staan. Die wetenschap geeft rust.

gemakkelijk online via de

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRINA-PRAKKEN - PERU - 27

>> Hij kon niets behalve liggen en boos zijn. Teleurgesteld en depressief ging hij terug
naar zijn geboortedorp: Oxamarca.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank voor de conferentie in Sucre

Tijdens zijn bezoek aan ons zat hij vol vragen. Hij had pijn: fysiek, wegens de knie-

waarin we elkaar mochten bemoe-

blessure maar ook emotioneel, wegens de afwijzing van zijn vader. Na ons gesprek

digen en voorzichtig plannen maken

zei hij: “Mijn ogen zijn geopend. Ik weet niet meer welke vragen ik allemaal had.

voor het nieuwe jaar met de kerk

Ik heb de hele Bijbel gelezen, maar begreep het tot nu toe niet. Ik weet dat God

leiders.

met mij bezig is. Dat Hij kan genezen, maar vooral dat Hij een plan heeft met mijn
leven. Ik deel alles wat ik leer met mijn moeder en met iedereen thuis.” Wilfredo

• Dank voor de jongeren die via Zoom

kon Danny een lange oprechte omarming geven en zeggen: “God houdt van je.”

meedoen en die hun leven aan de

De tranen rolden over zijn wangen… en ook over de mijne.

Heer geven. Bid voor hen: vooral
voor hen die ver van huis wonen:
Jonathan, Yesiël, Ysabel.

WEERZIEN
• Bid voor bescherming. We zijn begonnen met huisbezoeken vanwege
alle noden die door corona zijn ontstaan.
• We moesten als gemeente de ruimte
die we huurden teruggeven. Bid dat

DUBBELE
GENEZING

we een nieuwe plek vinden waar we
het meest tot zegen kunnen zijn.

Wilfredo geeft les tijdens de conferentie in Sucre

In november kwamen we voor het eerst samen met alle leiders van Sucre en
Oxamarca sinds eind 2019. Het was feest! De kerk in Sucre was bomvol.
Sommige kerkjes in de dorpen moesten tijdens de pandemie tijdelijk dicht of ze
kwamen samen in de bossen of aan de rand van de rivier. Elk verhaal is bijzonder.
De meegebrachte tassen vol Bijbels, studiemateriaal en zangboekjes bleken te

Van links naar rechts: beste vriend Jhonny, Danny, Wilfredo en Judith

PERU

weinig voor de vraag. Het is een voorrecht ook te mogen zien hoe sommige van de

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN

“Ik ben Danny, die altijd zijn camera uit heeft staan”, zo stelde Danny
zich voor. We zagen hem voor het eerst persoonlijk toen hij ons een
bezoek bracht..

tieners, die we in de jeugdweekenden hebben gehad, opgroeien tot leiders in hun
gemeentes en nu hier komen voor de Bijbelstudies. We genieten intens van deze

STANDPLAATS
Cajamarca

ontmoetingen.

Wilfredo en Judith wonen in CajamarcaPerú. Wilfredo is voorganger van Evan-

In juli kregen we van Talita, uit Oxamarca, de vraag wat ze moest doen of zeggen

gelie Gemeente Bet El, die wil uitreiken

tegen een vriend die erg depressief was. We stuurden een boekje en ze nodigde

naar vergeten gebieden in het binnen-

Danny uit om mee te doen met de online jeugdbijeenkomsten via Zoom. Vanaf die

helaas moesten we de

land. Ze werken sinds 2007 samen om

dag deed hij mee. Eerst luisterde hij alleen, later antwoordde hij af en toe. Daarna

ruimte die we huurden

kerkleiders en jeugd binnen de kerkjes

vroeg hij of hij bij ons thuis, in Cajamarca mocht komen praten, want hij had veel

van de Peruaanse Andes sterker te

vragen.

Jeugdbijeenkomst thuis,

teruggeven.

maken in hun geloof en jeugdgroepen
te vormen, middels jeugdkampen en het

Danny vertelde ons zijn levensverhaal. Hij groeide op in Oxamarca. Toen hij twee

trainen van (jeugd)leiders. Het geestelijk

was, vertrok zijn vader terwijl Danny, zijn moeder, broers en zussen achterbleven.

werk gaat hand in hand met praktisch

Op zeventienjarige leeftijd ging hij zijn vader weer opzoeken: hij miste de vaderfiguur

ontwikkelingswerk als ondersteuning

in zijn leven. In plaats van de omarming waarop hij hoopte, behandelde zijn vader

met schoolpakketten en levensmiddelen

hem als een arbeider op de akker. Na een jaar hield hij het niet meer uit en ging hij

in noodsituaties.

naar Lima om zich klaar te maken voor de politieacademie.

 10 januari: Esther (10 jaar)

Om er zeker van te zijn dat hij zou worden aangenomen, had de familie smeergeld

Vermeld bij het overmaken van uw gift de omschrijving:

j.a.prakken@gmail.com

betaald. Alles was geregeld. Danny moest alleen fysiek nog trainen. Danny kreeg

027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken

wilfredoyjudith.blogspot.com

alleen een blessure aan zijn knie en kon niet meer lopen. De droom viel in duigen.

Of scan de code en geef gemakkelijk online via de ZG-website:

Klinieken, therapie en zelfs toverdokters bezocht hij, maar niets hielp.

34 miljoen
inwoners

WILFREDO & JUDITH ONDERSTEUNEN

>>

Peru heeft ruim 33 miljoen inwoners, waarvan
bijna 10 miljoen bij de hoofdstad Lima wonen
en werken. De stad Cajamarca heeft 284.000
inwoners op 2750 mbzn. Het departement heeft
een bevolkingsdichtheid van 43,7 inwoners per
km2 (vgl. Nederland: 416 per km2). Men heeft
voornamelijk inkomen uit werken op boerenland
en in goudmijnen. Bijna 73% van het werk is
informeel.
ECONOMIE/POLITIEK: 30% van de bevolking leeft
in armoede. Daarbij komt het effect van de pandemie: het BBP daalde met 11,1%. Het land heeft
het hoogste sterftecijfer ter wereld per 100.000
inwoners door corona. Pedro Castillo is sinds
juli de nieuwe president, een schoolleraar met
ervaring als vakbondsman. Zijn partij, Peru Libre,
omschrijft zichzelf als marxistisch links.

RENÉ & MARIANNE LAKO - HAÏTI - 29

TEKORTEN

HAÏTI

water

HET LEVENDE

Bij deze vrouw plaatsten we een paar dekzeilen om haar optrekje beter te beschermen.

Er worden tweehonderdtwaalf kinderen in Sous Savanne gesponsord. De scholen,

Op Haïti zijn momenteel tientallen gangs met
een geschatte drieduizend bendeleden. Ze houden zich bezig met het onder controle houden
van hun ‘territorium’, waar ze handelaars geld
afpersen. De bendes voeren kidnappings uit.
Ook houden ze transporten van benzine en
diesel tegen, of ze nemen trucks in beslag.
Er is een nijpend tekort aan brandstof. Wij hebben een reserve aan diesel voor onze truck en
we hopen dat weer te kunnen aanvullen.

uniformen en boeken zijn betaald. We gaan ook door met de latrines, al is het soms
moeilijk materialen te vinden. Ook vervoer is niet makkelijk vanwege het brandstofprobleem. We hebben reizen naar het aardbevingsgebied in het zuiden gemaakt.
Rondom Cavaillon werken we met een aantal voorgangers en hebben we voedsel
gedistribueerd in een aantal dorpen in die omgeving. Ook deelden we dekzeilen uit.
Door het gebrek aan diesel konden we de laatste paar weken niet terug. Ook de

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor onze veiligheid en gezondheid.

bestelde prefab kits voor de ‘Maxima’ huisjes zijn nog niet geleverd.
• Bid voor de bevolking, dat ondanks
de onveilige wegen naar de stad, de

LICHT EN DUISTERNIS

bevoorrading van voedsel, brandstof
en dergelijke door kan gaan.

“Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in
een land van diepe duisternis, straalt een licht.” Jesaja 9:1

RENÉ & MARIANNE LAKO

mensen die de riskante tocht onder

Myriam is heel blij met haar wateraansluiting.

Haïti is een land in duisternis en veel mensen zijn wanhopig. Het houdt ons bezig
Marianne en René Lako komen uit
Zeeland. Ze wonen sinds 2010 op Haïti.
Ze werken voor de hulpverlenings
organisatie Hope Force International

Het was weer zo’n ‘regentijd’ avond… Bliksemflitsen, donderslagen, regen die
met bakken uit de lucht valt. Onze puppy is bang. Het is een beetje hoe Haïti
is, met zoveel onrust en onzekerheid. Soms hebben we een lichtstraal en hoop
in de duisternis nodig, (soms) een scheutje water om de hitte af te koelen.

(HFI), en geven leiding aan het Child

• Bid voor bescherming van de
nemen.

hoe we verder moeten met ons werk. We voelen ons veilig waar we wonen; het
probleem is dat er bendes in de stad zijn die de toegangsweg naar onze regio contro-

• Bid dat de kinderen in ons pro-

leren. Als we naar de luchthaven willen, nemen we meestal een lokale vlucht (MAF)

gramma steeds meer in Jezus gaan

vanuit Jacmel. We hopen voor de kerstdagen bij onze dochter en kleinkinderen in

geloven, ondanks de invloed van de

Nederland te zijn. We wensen jullie een gezegende kerst en 2022 toe!

voodoo religie.

Sponsorship Program (CSP) voor

Vorige week hebben we voor Myriam en haar vijf kinderen een wateraansluiting

tweehonderdtwaalf kinderen. Dit jaar

aangelegd. Er is een watersysteem in Sous Savanne, beheerd door onze vriend

ligt de nadruk ook op het bouwen van

Fritz. We kochten materialen, er werd een greppel gegraven en pvc-buizen maakten

van Hope Force in Haïti, vooral dat

latrines voor gezinnen in Sous Savanne.

de verbinding naar een kraan in de tuin en naar de douchecabine. We mogen in alle

we weer terug kunnen naar het

Het dorp ligt op veertig kilometer ten

onzekerheid weten en vasthouden aan het feit dat Jezus het Levende Water is voor

zuiden om de mensen te helpen die

westen van de luchthaven van Port-

allen die dorst hebben...

getroffen zijn door de aardbeving.

• Bid voor het werk en de financiën

au-Prince. René en Marianne houden
van hardlopen en wandeltochten met

“Wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit

vrienden en hun hond Rakker.

zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:38 NBG

 Marianne: 31 december

Het zou fijn zijn nog enkele wateraansluitingen te kunnen maken, al is het systeem

• Bid dat wij op hele praktische wijze
Jezus’ liefde mogen laten zien.

rene.lako@gmail.com

al zo veel in gebruik dat er niet elke dag water is. Er is een schema welke gebieden

blog: lakomission.com

wanneer water krijgen. Vanuit de bergen komt regen en bronwater in een groot

foto boven: En zo tanken we diesel als er bij de

de omschrijving: 029 Zendingswerk

f Volg ons op Facebook en/of

reservoir in Sous Savanne. Daar wordt het gezuiverd en via verschillende pijplei-

pomp niets te vinden is...

fam. Lako

 Instagram

dingen naar enkele dorpen geleid. Er is een aantal openbare kiosken waar mensen

TI P !

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Of scan de code en geef

gratis water kunnen halen. Men kan ook een privéaansluiting aanleggen en een

foto links: Marianne met een van de kleintjes in

gemakkelijk online via de

eenmalig bedrag betalen aan het ‘bureau’; natuurlijk ook voor de aanleg en materialen.

het aardbeving gebied

ZG-website:

Een aansluiting kost rond de € 200 tot € 250.

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF - MEXICO - 31

MEXICO
117 miljoen
inwoners

WERKEN MET

kinderen
IS EEN zegen

STANDPLAATS
Mexicali

U PRESIDENT: Manuel Lopez Obrador

De Kinderbijbelclub in het centum de voor migranten. Maribel en Patty geven Bijbel

RELIGIE:
• Rooms-Katholiek: 82% (vaak vermengd met
hekserij en andere duistere machten)
• Evangelische christenen: 6,6%

onderwijs.

>> Ook is er afgesproken dat we eens in
de week diensten gaan organiseren.
We waren net begonnen om dit handen
en voeten te geven toen we te horen

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor het vinden van zuster
gemeenten in Californië.

kregen dat er vier mensen besmet waren met het coronavirus in dit centrum.

• Bid voor de bediening in de twee

Het ging om een familie, die wel in qua-

gemeenten La Santisima Trinidad en

rantaine is. Maar nu is het afwachten of

Monte Moriah.

er geen gevallen meer bij komen.

De Vakantiebijbelclub is weer open. Een groep erg blije kinderen!

Er leven 250 mensen in een kleine

* Bid voor bescherming als we weer

ruimte samen. De meesten hebben

naar de migranten en thuislozen

Vakantiebijbelclub

geen papieren en zijn ook niet gevac-

gaan om hun eten te brengen.

De afgelopen dagen hadden we een Vakantiekinderbijbelclub. Normaal houden

cineerd.

Op dit moment is dat nog steeds erg

we die in de zomervakantie. Maar dit jaar konden we die niet houden vanwege de

moeilijk omdat dit een risicogroep is.

extreme hitte en de coronacrisis. Nu hadden de kinderen een lang weekeinde vrij
vanwege de dag van de doden. We hebben het dit jaar gezamenlijk met de andere

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF

* Bid voor de studie van Maribel,

Methodistenkerken van Mexicali georganiseerd. Vanwege de oplopende corona-

Voedsel uitdelen in een het centrum

cijfers hebben we het niet te groot aangepakt door bijvoorbeeld de kinderen uit de
Jaco en Maribel zijn de trotse ouders

buurt uit te nodigen. Al hadden we wel kinderen uitgenodigd die normaal niet naar

van David (19) en Daniel (14). Ze werken

onze gemeenten komen. Het was twee dagen feest, want er is niets mooier dan

al ruim 20 jaar binnen de Methodisten-

kinderen te zien die blij zijn!

David en Daniel.

voor migranten.

* Bid waar God ons in de toekomst
wil hebben: is het hier in Mexicali

FAMILIE

of ergens anders?

kerk van Mexico. Hun opdracht begon
in Ensenada. Daarna hebben ze een

Migranten

Daniel heeft online les omdat hij nog niet gevaccineerd is. David is weer begonnen

gemeente opgebouwd in Santa Rosalia.

Zoals ik al schreef in eerdere nieuwsbrieven, komen er nog steeds heel veel migran-

met een studie ter voorbereiding op het examen Medicijnen. Maribel is ook druk

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Nu werken ze alweer vijftien jaar in Mexi-

ten naar Mexicali. Een deel hiervan komt terecht in opvangcentra hier in Mexicali.

bezig met haar studie.

de omschrijving:

cali. Een deel van hun werk bestaat uit

Dit zijn voornamelijk families of alleenstaande vrouwen met kinderen. De man-

Zelf wil ik graag in mei 2022 naar Nederland komen omdat mijn moeder hard

051 Zendingswerk fam. Van der Schaaf

het gemeenteleven, een ander deel uit

nen leven vooral op straat. De meeste van deze centra willen dat we daar alleen

achteruitgaat. Ze heeft Parkinson. Op dit moment gaat de grens met de V.S. weer

hulpverlening aan straatarme dak-

spullen (kleding, voedsel, toiletartikelen en andere dingen) brengen, het evangelie

open voor auto’s. Het is voor mij veel goedkoper om vanuit Los Angeles te vliegen,

Of scan de code en geef

lozen en migranten die illegaal de grens

verkondigen is niet toegestaan. Nu is er een centrum dat ons altijd met open armen

maar ik wacht nog even met boeken tot januari, nu de coronagetallen weer oplo-

gemakkelijk online via de

met de Verenigde Staten proberen over

ontving en ons alle ruimte verleende. We waren er al diverse malen geweest, maar

pen. David zou graag mee willen maar dat gaat niet vanwege school.

ZG-website:

te steken of zijn teruggestuurd.

de laatste keer was de directrice er ook. We vroegen haar toestemming om zowel
iets voor kinderen als iets voor de ouders te mogen doen. We kregen toestemming

 19 februari: Maribel
vanderschaaf395.wordpress.com

f JacoyMaribel Vanderschaaf

om op vrijdag een kinderbijbelclub te gaan organiseren. De grootste zegen is dan de
lachende gezichten van die kinderen, echt heel bijzonder. De afspraak is dat we dit
iedere twee weken gaan houden.

>>

levend water
STROMEN VAN
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TEAM CHILI

Als gezin weer bij elkaar na lange tijd!

Als gezin waren we tijdens ons verlof, na lange tijd, weer met z’n zessen bij elkaar!
De jongens hebben heel wat afgelachen en gespeeld samen en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk tijd met elkaar door te brengen. Veel dank aan mijn ouders,
die ons allemaal twee maanden met veel liefde en zorg in huis namen! Ook was het
heel fijn mijn broer en zus en hun familie weer te zien en allemaal bij elkaar te zijn.
De plannen van de kinderen: Daan zal volgend jaar juli gaan trouwen met Andrea en
in Ecuador gaan wonen. Benjamin is tweedejaars student International Business in

CHILI

Zwolle en David en Matías zijn nog een aantal jaren bij ons in Chili.

17,8 miljoen 		
inwoners (2017)		

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT

Chili is een welvarend land binnen Zuid-Amerika,
maar heeft de afgelopen jaren een grote
sociale crisis beleefd, door de grote ongelijkheid tussen rijk en arm. Van een traditioneel
katholiek land is het binnen enkele decennia
een seculiere samenleving geworden, waar
de christelijke boodschap niet meer populair
is. Het land telt ongeveer hetzelfde aantal
inwoners als Nederland, maar is wel 5.000 km
lang.

Waldo spreekt in gemeenten in Nederland; Annemiek vertaalt.

Waldo en Annemiek Yañez zijn een
Chileens-Nederlands echtpaar met vier
kinderen (Daniel, Benjamin, David en
Matías), van wie de twee oudsten al het

De afgelopen twee maanden hebben we in Nederland met velen van jullie ons
hart kunnen delen. Iedere zondag zijn we in een andere gemeente geweest.
We zijn blij dat we op verschillende plaatsen tot zegen mochten zijn.

huis uit zijn. Na 8 jaar in Bolivia gewerkt
te hebben op een trainingsschool voor

Waldo heeft veel gesproken over het belang van het verbonden zijn en blijven met

jongeren, zijn ze in 2005 in Chili terecht-

de Bron. Zo kunnen de stromen van Gods leven vanuit ons binnenste naar buiten

gekomen waar ze in Viña del Mar een

stromen. Ook wijzelf worden erbij stilgezet hoe belangrijk het is om continu verbon-

gemeente leiden en een bediening heb-

den te zijn met Hem. Zo kan het leven ontspringen in onszelf en stroomt het naar

ben om voorgangers en hun gezinnen te

anderen, onafhankelijk van wat er om ons heen gebeurt.

GEBEDSPUNTEN

ondersteunen.

• Bid voor fondsen om een huis voor

El Refugio
 David: 1 februari (16 jaar)
 Matias: 14 februari (15 jaar)

STANDPLAATS
Viña del Mar

Trouwe vrienden in onze thuisfrontcommissie in Nederland.

Een andere doelstelling van ons verlof was het zoeken naar mensen die willen geven

voorgangers te kunnen bouwen voor
El Refugio.

voor de bouw van ‘El Refugio’. Dit wordt een plek waar voorgangers tot rust kunnen

annemiekpunt@gmail.com

komen en hun verbinding met de Bron weer kunnen herstellen en verdiepen. Dat

Centro Elrefugio

blijft de basis van een vruchtbare bediening. We hebben een terrein. Daar willen we

• Bid voor de kaakoperatie van Anne-

een huis bouwen waar de voorgangers met hun vrouw een weekend warm onthaald

Kaakoperatie Annemiek

miek en alles wat daarbij komt kijken.

worden. Hier krijgen ze begeleiding door middel van programma’s die hen aan het

Graag vragen wij uw aandacht voor de kaakoperatie en een orthodontiebehande-

Vermeld bij het overmaken van uw gift

denken zetten over hun bediening. Veel voorgangers lopen vast in activisme, in het

ling van Annemiek, met de daarbij behorende kosten van vliegreizen en het ver-

de omschrijving:

moeras van proberen te voldoen aan alle verwachtingen die mensen van hen hebben.

blijf van minimaal vier maanden in Nederland. Tijdens ons laatste verlof is duidelijk

037 Zendingswerk

De hamvraag is: “wat verwacht God eigenlijk van mij als voorganger?”. Dat is een

geworden dat dit op medische indicatie moet gebeuren. In Chili is een soortgelijke

		 fam. Yanez(-Punt)

confronterende vraag, die dingen losmaakt in hun innerlijk en leidt tot veranderingen.

behandeling onbetaalbaar, dus proberen we die in Nederland plaats te laten vinden.

groeiende, sterke relatie houden met

Of scan de code en geef

Daar heeft de gemeente ook weer baat bij.

Alles bij elkaar opgeteld zal dit gaan om een bedrag van rond de € 10.000.

de Bron!

online via de ZG-website:

• Dank God dat het zo goed gaat met
onze kinderen.
• Voor voorgangers in Chili dat ze een

GERMANO & LONNEKE SILVA-TE LINDE - BRAZILIË - 35

relaties

HERSTEL VAN

>> Voor ons een mooie vrucht van wat God hier aan het doen is: mensen beginnen zich
te bekommeren om het welzijn van de kinderen. Ze achten zichzelf in staat hier iets
aan te doen, in plaats van te verwachten dat de overheid of projecten/scholen hier
verantwoordelijk voor zijn. We hebben natuurlijk van harte ons steentje bijgedragen.
Wat was het een groot succes, met vele kinderen die een geweldige middag hadden!

INVESTEREN IN KINDEREN
BRAZILIË
202,7 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Belo Horizonte

Belo Horizonte heeft bijna 6 miljoen inwoners.

Verlof!
Van 17 december tot 9 februari zijn we
na drie jaar eindelijk weer op verlof in
Nederland! We kijken er erg naar uit!
Op 2 januari geven we een presentatie
in de Evangelische Gemeente Dieren
De afgelopen maanden hebben we in samenwerking met ‘Lamalma’ verschillende

om 10.00 uur, op 16 januari in Vineyard

kampen georganiseerd voor de tienermeiden en de kinderen. Een ervaring die ze nooit

Utrecht om 11.15 uur en op 30 januari

zullen vergeten! Naast dat er veel tijd is om te zwemmen en te spelen, is er ook tijd

in Vineyard Dieren om 10.15 uur.

voor gebed en Bijbelverhalen. De kinderen worden zichtbaar aangeraakt!

We zouden het leuk vinden u te
ontmoeten!

Wekelijks gaat Germano

Vermeld bij het overmaken van uw gift

op pad met de fietsgroep

de omschrijving:

van tienerjongens.

035 Zendingswerk fam. Silva-te Linde
Of scan de code en geef

GERMANO & LONNEKE SILVA - TE LINDE

gemakkelijk online via de

De kinderen hebben een geweldige middag tijdens het straatfeest op Kinderdag!

ZG-website:
Germano en Lonneke Silva te Linde, een
Braziliaans-Nederlands echtpaar, wonen
en werken sinds januari 2014 in de sloppenwijk Vila Fazendinha in de miljoenstad
Belo Horizonte, Brazilië. Hier leiden ze
het project ‘Sta op en Schitter!’, waar-

We werken met het project ‘Sta op en Schitter’ heel relatiegericht. Dat is
dan ook waar de duivel ons op aanvalt. Zo zijn de afgelopen jaren relaties
stukgelopen met mensen uit de wijk. Vaak komen daar leugens bij kijken, en
doordat mensen vaak zo beschadigd zijn, verbreken ze gelijk al het contact.
Dat is voor ons best lastig. Vooral als je veel in iemand hebt geïnvesteerd.

mee ze Gods Koninkrijk willen brengen
en wijkontwikkeling bevorderen. Ze

Gelukkig mochten we de afgelopen maanden ook herstel zien. Anna–Luíza is een

geven dagelijks huiswerkbegeleiding aan

meisje dat we al zo’n zeven jaar kennen, inmiddels is ze bijna veertien en ze is voor

kinderen en tieners. Ook geven ze een

ons een soort pleegdochter. Twee jaar geleden werd het contact verbroken. Het leek

alfabetiseringscursus aan volwassenen.

erop dat het nooit meer goed zou komen. We maakten ons zorgen, maar wat konden

Samen met vrijwilligers runnen ze een

we doen? We zijn altijd voor haar blijven bidden en behandelden haar normaal als we

wekelijkse kringloopwinkel.

haar tegenkwamen. Onlangs is het contact wonderbaarlijk hersteld en is het weer als

🇱🇺

OPKNAPPEN PROJECTRUIMTEN

CADEAUTIP!

vanouds. Ze draait weer mee met de activiteiten van het project en komt regelmatig

Het afgelopen jaar hebben we meer kinderen dan ooit ontvangen, terwijl de wacht-

Verlof in Nederland:

bij ons thuis langs om samen te eten en te kletsen. Voor God is niks onmogelijk, we

lijst nog steeds groeit. We zouden daarom graag investeren in extra schoolmeubilair.

17 dec ‘21 t/m 9 feb ‘22

zijn heel dankbaar!

In het nieuwe jaar zouden we graag de projectruimten opnieuw willen verven.
Dat is hard nodig na vier jaar intensief gebruik. De kosten zijn hiervoor: Verf € 60 en

 Lonneke: 25 januari
germano.lonneke@gmail.com
, germanolonneke.com

Straatfeest

schoolmeubilair € 150. Alvast hartelijk bedankt!

“We willen graag een straatfeest organiseren met Kinderdag (dat bestaat in Brazilië),
doen jullie mee?” Deze vraag kwam van een paar buren bij ons uit de straat.

>>

MICHIEL & ISMILINDA EPEMA - NEDERLAND - 37

leven
EN levensdoel

LEVEND BROOD EUSÉBIO (LBE)

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid voor bescherming en zegen voor
ons gezin, dat we Gods wil mogen
doen.

EEN NIEUW
IN

Goed doen
NEDERLAND!

• Bid voor de huiskring met Portugeesen Spaanstaligen.
• Bid voor de cliënten waar Michiel mee
werkt: ze hebben het vaak moeilijk.
• Bid voor Gods bescherming en herstel
van families en daklozen in Eusébio en
Project ‘Levend Brood’, er worden voedselpakketten uitgedeeld in arme wijken.

Brazilië is keihard getroffen door corona. Meer dan zeshonderdduizend mensen zijn

Michiel en Ismilinda Epema trouwden
in 2010 in Fortaleza, Brazilië en werkten
tot 2018 bij Jeugd met een Opdracht.

Toen we in augustus 2020 naar Nederland kwamen voor verlof, hadden we
nooit gedacht dat we niet terug zouden gaan naar Brazilië. Tien dagen voor
de terugvlucht kreeg Michiel de diagnose ‘Parkinson’: een progressieve
hersenziekte.

In 2019-2020 werkten ze als vrijwilligers

met een Opdracht Heidebeek, juist in

In 2020 begonnen we met de huiskring het Project “Pao Vivo” (Levend Brood).

coronatijd!

We overhandigden basisvoedselpakketten in twee van de armste wijken van onze
woonplaats Eusébio. Elk pakket kan een gezin een week voeden. Dankzij een

Haar Braziliaanse rijbewijs mag ze in

€ 5000 en € 500 gedoneerd. We zijn vol dankbaarheid over deze giften van zovele

Nederland niet langer gebruiken en

mensen. We gaan hier mee door zolang dit nodig is. Zo is het ‘Brood des Levens’,

daarom moet ze hier opnieuw een

Jezus, ook tastbaar aanwezig in vele arme huisjes en onder daklozen.

theorie- en prakijkexamen afleggen.

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Jezus leren kennen en liefhebben. Zo komt er redding en herstel en kunnen zij zelf

de omschrijving:

het Evangelie brengen in en buiten hun eigen netwerk.

012 Zendingswerk familie Epema

Cijfers CBS 2021

012-VW Vrouwenwerk

• Brazilianen in Zwolle: 39

(project Levend Brood Eusébio)

• Brazilianen in Nederland: 33.348, waarvan 19.553 vrouwen (59%)
• Portugezen in Zwolle: 39, Spanjaarden in Zwolle: 136

Of scan de code en geef

We weten dat er ook Portugeestalige Afrikanen en Spaanstalige Latijns-Amerikanen

gemakkelijk online via de

in Zwolle wonen, maar het CBS heeft daarover geen cijfers.

ZG-website:

2020 wonen ze in Zwolle en sinds mei

Michiel begon met zijn behandeling en we moesten veel regelen. Ismilinda begon de

2021 zijn ze vrijwilligers bij Jeugd met

taal en cultuur te leren, onze kinderen begonnen op school en pasten zich vrij snel

een Opdracht ‘Heidebeek.’ Ze zijn de

aan. Ondertussen vonden we een (t)huis en leerden omgaan met veel ‘verliezen’

gelukkige ouders van Melissa (8) en

en rouw. God heeft ons vertroost en nieuwe richting gegeven! Michiel werkt sinds

Davi (5). Ze vertrouwen op God voor

januari 2021 als oproepkracht bij het EBC (Evangelisch Begeleidingscentrum) op

Deze profetische woorden sprak Ruth tot haar schoonmoeder

hun levensonderhoud en leven voor

locaties in Oldebroek en ‘t Harde (2 á 3 dagen per week). Dit zijn jongvolwassenen

Naomi, voordat ze met haar meeging. Deze woorden zijn van

namelijk van giften.

met onder andere autisme en depressie. Hij vindt veel voldoening in dit werk en kan

diepe betekenis voor ons als Nederlands-Braziliaans echtpaar,

vaak zijn geloof met hen delen en hen bemoedigen. In mei 2021 begonnen we ook als

dat eerst Brazilië en nu Nederland als zendingsveld heeft.

vrijwilligers bij Jeugd met een Opdracht op ‘Heidebeek’ in Heerde. Op maandag- en

Het is onze liefde voor God die ons aan elkaar en aan elkaars

woensdagmiddag bemant Michiel de receptie en op woensdagochtend bidden we in

volk verbonden heeft. Onze kinderen hebben beide nationa-

de ‘gebedsschuur’ voor o.a. de bases, de Veluwe en Europa.

liteiten en we mogen iets van Gods liefde voor beide naties

“Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.”

proeven en uitdelen. We hebben door lijden én vreugde mogen
In januari 2022 hopen we een Portugeestalige Bijbelkring bij onze thuisgemeente VEZ

zien, dat Gods genade voor ons genoeg is. Zijn grote liefde en

Zwolle te beginnen. We kregen dit verlangen toen we in Zwolle en omgeving steeds

vrede leidt ons gezin op onze levensreis.

meer Brazilianen ontmoetten die behoefte hebben aan geloofsopbouw. De meesten
gingen niet naar een kerk. We willen hen bereiken met het Evangelie zodat zij weer
anderen kunnen bereiken. De meesten hebben herstel en oriëntatie en soms ook
pastorale begeleiding nodig.

MICHIEL & ISMILINDA ONDERSTEUNEN

We verlangen ernaar dat Portugees- en Spaanstaligen in de regio Zwolle de Here

We baden veel en begrepen dat het verstandig was om naar Nederland te remigreren.

f Ismilinda Lino

• Bid voor het rijbewijs van Ismilinda.

Metterdaad actie van de EO en later de ‘1 maaltijd-actie’ is er respectievelijk

bij Iris Global in Fortaleza. Sinds oktober

michielepema@hotmail.com

• Bid voor de zendelingen van Jeugd

overleden en er heerst schrijnende armoede. Ook de geestelijke nood is groot!

ZENDINGSVELD: PORTUGEES- EN SPAANSTALIGEN IN DE REGIO ZWOLLE

MICHIEL & ISMILINDA EPEMA

Fortaleza.

Familie Epema

Ruth 1:16b, HSV

INTERVIEW NOAH DE KEIJZER - DOOR ERIC DE LANGE - 39

Noah is de zoon van Willem en Daniëlle de Keijzer, die in Brazilië wonen. Inmiddels studeert
Noah (19 jaar) ICT in Breda. Hij woont bij zijn opa en oma in Hardinxveld, net als zijn oudere
zus Evie. Daarnaast heeft hij een baantje bij restaurant ‘Spek & Bonen’ in de spoelkeuken.
“Supergezellig!” vertelt hij, “Eerst werkte ik bij de Dirk maar daar vond ik niks aan.”

Noah kan zich niet meer herinneren hoe hij vroeger uit Nederland vertrok. Dat is ook
wel logisch, want hij was toen nog maar drie jaar. Het gezin De Keijzer toog destijds
naar de favela’s van Rio de Janeiro. Noah vertelt me dat zijn vader de eerste avond
al een schietpartij hoorde. Dat moet toch wel impact hebben gehad. Vervolgens
trok Noah rond zijn zesde naar São Paulo om uiteindelijk naar het dorpje Ritápolis
te verhuizen. “Een klein dorpje met veel vrijheid en prachtige natuur. Soms zag je
papegaaien en toekans.”

De grote vraag is: hoe heeft Noah het ‘zendelingenleven’ ervaren?
Verhuizen is altijd al een grote stap, maar als je van São Paulo naar het kleine dorpje
Ritápolis verhuist (500 kilometer verder) kun je moeilijk je vriendjes meenemen.
Noah vertelt dat hij vanaf ongeveer zijn tiende een groot verlangen kreeg om naar
Nederland te verhuizen. “Dat kwam” vertelt hij, “omdat het daar altijd zo fijn was.
We gingen naar de familie, naar de opa en oma’s. Eerst gingen we om het jaar twee

Noah in Brazilië

maanden en later ieder jaar vijf weken lang.”

“Het mooie aan Brazilië zijn ook de mensen! Ze zijn open,
je bent daar altijd welkom. Nederlanders zijn gereserveerder.”
Op de vraag wat Noah het meest mist, antwoordt hij lachend: “Mijn honden
Diesel en Dollar, twee bordercollies. Ook mis ik het landschap en het eten!
Mijn lievelingsgerecht is ‘Churrasco’, zeg maar, de Braziliaanse variant van barbecue.
Ze eten daar veel rijst, bonen, salade en vlees. Achteraf had ik er meer van alle

OPNIEUW
BEGINNEN

dingen moeten genieten. Omdat ik zo op Nederland gefocust was, heb ik dat niet
altijd gedaan. Het mooie aan Brazilië zijn ook de mensen! Ze zijn open, je bent daar
altijd welkom. Nederlanders zijn gereserveerder”. Nu hij in Nederland woont, komt
hij er steeds meer achter dat het hier ook niet perfect is ondanks de heerlijke vakan-

Churrasco

ties die hij hier doorbracht.

“Ik heb toch géén spijt dat ik zendelingenkind ben.”
“De voordelen van het opgroeien in een ander land?” herhaalt Noah mijn vraag:
“Je krijgt een breder beeld van de wereld. Je ziet wat armoede echt is. Ik zag door
het werk van mijn ouders vaak verslaafden. Hier is alles goed geregeld. Daar is het

Hoe is het om als kind in een ‘zendelingengezin’
op te groeien in een ver vreemd land?
We vonden Noah de Keijzer bereid om antwoord
te geven op deze vraag.

heel bureaucratisch. Brazilië is steeds armer geworden door corrupt beleid.”
“Ik heb toch géén spijt dat ik zendelingenkind ben. Ik ben ook beter gaan begrijpen
waarom mijn ouders dit zijn gaan doen. Waarom ze daar waren.”
Uiteindelijk zullen Noahs broertje en zusje wellicht ook in Nederland gaan studeren.
Ik vraag Noah, of hij nog tips heeft voor zendelingenkinderen die weer naar Nederland komen? “Probeer heel veel vrienden te maken,” antwoordt Noah “en probeer
een plek te vinden waar je altijd terecht kunt. Ik heb een fijne gemeente gevonden in
mijn woonplaats met toffe jeugd. In die kerk heb ik een beter beeld van Gods liefde

Evie & Noah

gekregen.”

llar
Diesel & Do

HELP ONZE ZENDELINGEN HELPEN
Zending + Gemeente werkt nu in ruim tien landen. Onze zendelingen werken in achterstandswijken, leiden geestelijk leiders op, geven jongeren met een verslaving een nieuwe toekomst
of bieden kinderen uit sloppenwijken een veilige plek. Het uiteindelijke doel: het evangelie
brengen aan de Zuid-Amerikaanse bevolking.
Steun het werk van de zendelingen van Stichting Zending + Gemeente.
Geef op rekeningnummer NL33 INGB 000 20476 78.
zendingengemeente.nl

