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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:

MAKKELIJK ONLINE GEVEN VIA DE WEBSITE

Administratie Z+G, zie contactgegevens hierboven.

Via de website van Zending + Gemeente kunt u snel en

WOORD VOORAF

eenvoudig 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

Tenniselleboog

wij uw gift om onze algemene kosten te dekken. Wanneer u
een ander doel opgeeft, wordt uw gift voor 100% aan dit spe

Acht jaar geleden begonnen we met onze moestuin. Jaren was er niets aan gedaan.

OPRICHTERS

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

Het was een dorre woestenij. Vol goede moed ging ik aan de slag.

Kees & Fieke Goedhart

komt u op de iDeal-pagina van Mollie terecht. Bij de transactie
gegevens op uw bankafschrift of in uw internetbankieren-app

De regen daalde neer…en het onkruid kwam op, en op, en op. Met mijn verfijnde

BESTUUR

ziet u ‘Gift aan Zending en Gemeente’ vermeld staan, zonder

handen zonder eelt trok ik ieder klein onkruidplantje weg uit de aarde. Nederig op

Erwin Wietses, voorzitter

nadere aanduiding van het doel dat u heeft gekozen. Wij ont

mijn knieën zittend, kwam ik er steeds meer achter dat het onbegonnen werk was.

Henk Bosman, secretaris

vangen deze informatie echter wèl en zorgen ervoor dat uw gift

Na enkele maanden vond ik mijzelf terug bij een fysiotherapeut die een tennis

Jan van Dijk, penningmeester

bij het door u gekozen doel terecht komt.

elleboog constateerde.

Scan de QR-code hiernaast om via de

Ik had beter moeten weten! Had ik Mattheus 13 toen maar gelezen. Hierin vertelt de Here

website te geven:

Jezus over Gods Koninkrijk: een boer heeft gezaaid en wacht op de oogst. Maar ’s nachts

Irene van Maastricht, algemeen bestuurslid

MAGAZINE
Eindredactie Eric de Lange

zaait de vijand onkruid. De knechten vragen of ze het onkruid moeten weghalen, maar

Joëlle Zeggelaar - Goboef.nl

de boer zegt: “Nee, laat het koren en het onkruid maar allebei groeien tot de tijd van de

Druk

Vellendrukkerij BDU

oogst.” Op het onkruid en de vijand wil ik me niet focussen: de focus ligt op de oogst!

Verzending

VanderPerkgroep

Fotografie

Margriet Espeldoorn (portretten), eigen foto’s

Lay-out

zendelingen, Pexels: Jasmijn van der Maaten

Bent u ook beschikbaar om te zaaien (soms met tranen) en te oogsten (met gejuich)?

NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE!

(p. 6), Zen Chung (p. 8), Photomix Company
Oplage

hun huis, familie en vrienden verlaten om het goede zaad te zaaien. Helpt u mee biddend

(p. 16), Kanel (p. 22 + 23)

Op onze website www.zendingengemeente.nl vindt u een

3000 exemplaren

overzicht van al onze zendelingen. We werken nu in ruim tien
landen. Onze zendelingen werken in achterstandswijken, leiden

WEBSITE

geestelijk leiders op, geven jongeren met een verslaving een

Op www.zendingengemeente.nl vindt u het laatste nieuws

nieuwe toekomst of bieden kinderen uit sloppenwijken een

van onze zendelingen en kunt u eerdere edities van het blad

veilige plek. Het uiteindelijke doel: het evangelie brengen aan

bekijken.

de Zuid-Amerikaanse bevolking. Lees op de website meer over
hun bediening en op welke manier u hen kunt ondersteunen

GIFTEN
Dit zendingswerk is alleen mogelijk door
uw giften. Z+G heeft de ANBI-status
waardoor giften aftrekbaar zijn bij uw
belastingaangifte.
Stichting Zending+Gemeente is lid van MissieNederland.

De oogst is groot, maar weinig zijn de arbeiders. De arbeiders, onze zendelingen, hebben

met hun prachtige werk!

en waar nodig, financieel om onze zendelingen heen te staan?

Eric de Lange
Eindredacteur
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Nieuwe deuren
NESTOR & DONATA DUQUE - CANADA
De laatste tijd merken we dat de Heer een nieuwe deur
voor ons heeft geopend. Eind vorig jaar kreeg Nestor
een telefoontje van een vrouw die meldde: “Ik sta op
het vliegveld met mijn dochter en we kennen hier
niemand”.
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"Een coach is een van de meest invloedrijke figuren
in het leven van een jongere. We hebben deze 'Ministry’
op drie plekken opgezet, in samenwerking met drie
plaatselijke kerken."

“Ik ben onderweg naar huis. Mijn ouders zijn ziek.
Ik moet voor ze zorgen”, vertelde de negentienjarige
Ysabel door de telefoon.
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God is erbij
INTERVIEW MET DICK & LIESBETH TE LINDE
In een interview dat Irene had met Dick & Liesbeth te
Linde, vertellen ze wat het voor hen betekent om ouders
van een zendeling te zijn.

IN MEMORIAM PETER VLUG SR.

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht,
het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid.

In memoriam

Peter Vlug

2 Timotheüs 4:7

Op 11 februari 2022 is in alle rust en vrede
onze grote vriend en medestrijder Peter Vlug sr.
op 90-jarige leeftijd naar zijn Heer gegaan.
Peter en zijn vrouw Else zijn medeoprichters van
Stichting Opwekking, maar ook zijn ze in 1969
direct betrokken geweest bij de oprichting van
Stichting Zending + Gemeente.

Peter was een man met organisatorisch talent. Voor veel organisaties is hij tot grote steun geweest. Bij de Vlugjes
was er een enorme bewogenheid voor zending en ‘allen die verloren gingen’. Er groeide na de oprichting van
Stichting Zending + Gemeente een nauw contact met Stichting Opwekking, waarover Peter en Ben Hoekendijk
de eindverantwoording hadden.
In de afgelopen vijftig jaar van Zending + Gemeente ontstonden er vriendschappen en was er betrokkenheid.
Zendelingen die op verlof waren, brachten vaak een bezoek aan Kees en Fieke, maar ook aan Peter en Else en
deelden dan hun hart met hen. Peter en Else hebben diverse zendingsreizen gemaakt en ondervonden daarin
ook wat het is om zendeling zijn. Peter zou Peter niet zijn, als hij probeerde mee te denken, wanneer hij hoorde
van de zorg en nood waarmee zendelingen soms kampten. Op allerlei manieren probeerde hij een oplossing
te vinden.
Een mooi kenmerk van Peter was zijn rotsvaste vertrouwen
in Zijn Heer, zowel in het kleine als in het grote. Zijn passie
voor mensen en zending heeft een band tussen vele organisaties doen ontstaan, die niet op papier is uit te drukken.
Hij bleef geïnteresseerd in de mens, zijn gezin en werk, waar
dan ook ter wereld. Een persoon waar ik (we) respectvol op
terug mag kijken. Peter deed nooit uit de hoogte en straalde
een stuk liefde uit. Nu is hij van ons heen gegaan. Peter heeft
een prachtige erfenis nagelaten. Hij was voor mij een groot
voorbeeld en heeft op mij een diepe indruk achtergelaten.

Namens het bestuur,
Henk Bosman

Else en Peter Vlug tijdens de zendelingenconferentie
van Z+G, januari 2019.
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Efeziërs 4:1b-4 HTB

BE NICE

“Be nice” (wees aardig voor elkaar). Ik meen dat ik dit advies ooit in een
huwelijksseminar gelezen heb, maar het geldt voor ons allemaal. In deze
tijd wordt in sneltreinvaart verdeeldheid en vijandigheid aangewakkerd
tussen mensen over wat er in de wereld speelt. Dit doet zich zelfs voor tussen
vrienden en families, maar wij, kinderen van God, moeten “geheel anders” zijn.

“Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn”, zegt Paulus in zijn brief aan de
Filippenzen. In de Efezebrief is Paulus nog wat uitgebreider: “… (ik) vraag u dringend
te leven zoals past bij mensen die door de Here geroepen zijn. Wees nederig en
vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best
de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht, door
in vrede met elkaar te leven. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij
hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons
heeft geroepen.”

Goede vrucht
Paulus wist van wanten. Als hij zegt dat we eigenlijk moeten leven als mensen
die door de Heer geroepen zijn, bedoelt hij ongetwijfeld dat uit onze levenswijze

HEIN & TEIJA HOERÉ

en houding naar anderen moet blijken dat we Gods kinderen zijn. Anders wordt
het echt niets, ontbreekt de getuigenis en is er geen verschil met iemand die voor

Hein en Teija Hoeré werken nu 32

zichzelf leeft. Nederigheid en vriendelijkheid, geduld, verdraagzaamheid, liefde:

jaar in Cali, Colombia. Daar hebben zij

het zijn kenmerken die langzaam maar zeker openbaar moeten gaan worden na

verschillende projecten opgezet om

onze ontmoeting met Jezus. Oh ja, hier staat ook nog dat we onze uiterste best

mensen met het evangelie te bereiken en

moeten doen de eenheid, die Gods Geest heeft bewerkt, te bewaren. Met andere

pasbekeerde christenen te discipelen.

woorden: NIET verbrassen wat tot nu toe tot stand is gekomen in ons leven.
Misschien kunnen we ook onze uiterste best doen om die mooie godsvrucht te

Het stel leidt de kerk Mision el Abrigo

produceren in samenwerking met Gods Geest. Dat is iets anders dan het veel

Internacional. Daarnaast werken zij al

gebezigde: “alles mag, niets moet”. De Heer verwacht en hoopt goede vrucht in ons

meer dan 20 jaar met kinderen van de

te vinden, dat we steeds meer volwassen christenen worden.

armenwijk El Vallado. Ze runnen een
kinderhuis waar tweehonderd kinderen

Familie

naartoe komen. Het kinderwerk is

Wij verschillen van achtergrond, opvoeding, cultuur, taal en opinie. Als we alle

bedoeld ter preventie; veel kinderen

discipelen uit vele landen bij elkaar optellen, ontstaat er een kleurrijke verzameling

en tieners uit deze omgeving raken

van Gods kinderen. Toch zou het vertoonde gedrag wereldwijd overeen moeten

betrokken bij criminele activiteiten.

komen. Alsof we allemaal opgevoed zijn aan dezelfde eettafel van Vaders huis,
met Zijn instructies en levenslessen. De Bijbeltekst eindigt met deze woorden:

heinhoere@hotmail.com

“Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, hebben dezelfde Geest.”:

heinenteijahoere.com

God heeft ons aan Zijn familie toegevoegd, wij zijn dezelfde stam.

Efeziërs 4:1b-4 HTB

BE NICE

Er wordt ook nog eens een heerlijke toekomst beloofd. Dat is anders dan wat we om
ons heen zien en wat ons zorgen baart. Die belofte bewaar ik in mijn hart, hang hem

HEIN & TEIJA ONDERSTEUNEN

op de deur van mijn koelkast. God heeft het laatste woord, ook in deze gevoelige

Vermeld bij het overmaken van uw gift

tijden. Hij heeft ons immers geroepen. Dus laten we leven in de waarheid die Paulus

de omschrijving:

ontdekte en ons doorgaf als een dringende oproep: BE NICE (wees aardig voor

023 Zendingswerk fam. Hoeré

elkaar).

023-Fp Fosterplan
023-Vg Voorganger

Teija Hoeré

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

gemeente zijn
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IN CORONATIJD

CHILI
17,8 miljoen 		
inwoners (2017)		

STANDPLAATS
Viña del Mar

Gesprekken aan tafel. Sinds een paar maanden hebben we een nieuw samenkomstmodel
op de zondagen: na de aanbidding en de preek drinken we koffie in groepjes aan tafels,
waarbij we aan de hand van een vraag over de preek napraten en het toepassen op ons
leven.

SCHAKEN & SCHOOL
De twee kinderen die nog bij ons thuis
wonen, hebben 2021 heel mooi afge
sloten. David is een fanatiek schaker
geworden en heeft mooie resultaten

Chili is een welvarend land binnen ZuidAmerika, 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.

behaald op nationaal niveau. Matías
heeft zijn basisschool afgesloten. Bij
ons eindigt de basisschool op het niveau
van een tweede klas middelbare school.
Hij is een uitstekende leerling. In maart
begint het nieuwe schooljaar en lijkt

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor wijsheid om met alle
covidrestricties om te gaan.

het erop dat de lessen weer op school
Onze gemeente is springlevend ondanks twee jaar corona! We genieten ervan om weer bij

gegeven zullen worden, waar ze erg blij

elkaar te kunnen zijn.

mee zijn.

Na ons verblijf in Nederland zijn we eind vorig jaar in Chili weer begonnen
met fysieke samenkomsten. Na meer dan anderhalf jaar op Zoom gedraaid
te hebben, brengt het veel leven en vreugde om weer bij elkaar te komen.

• Bid dat mensen niet in angst leven
door corona.
• Bid voor de bouwplannen, het
definitieve ontwerp en een groep
betrouwbare mensen die de bouw
gaan uitvoeren.

Ook in Chili komen en gaan de restricties en is het niet zeker hoe het verder zal

David blinkt uit in schaken en heeft laatst

gaan. Toch genieten we ervan zolang het kan. Voor onze samenkomsten hebben we

meegedaan met een toernooi, waarbij hij

een zaaltje van de lokale brandweer gehuurd dat erg geschikt is voor onze groep.

ook nog eens in de prijzen viel! Hier boven

Waldo en Annemiek Yañez zijn een

Onze nieuwe opzet is om tijdens de samenkomsten aan tafels te zitten, waardoor

op de foto met de Chileense schaakmeester

Chileens-Nederlands echtpaar met vier

er een stukje saamhorigheid ontstaat. Na de preek is er dan tijd om samen door te

Ivan Morovic.

kinderen (Daniel, Benjamin, David en

praten over het besproken onderwerp en voor elkaar te bidden. We zien dat het de

Matías), van wie de twee oudsten al het

onderlinge relaties en eenheid ten goede komt. We hebben een serie preken gehad

Matias, onze jongste zoon neemt zijn schooldiploma met prachtige resultaten in

037 Zendingswerk

huis uit zijn. Na 8 jaar in Bolivia gewerkt

over de zeven gemeenten uit Openbaring en wat elk van die boodschappen voor ons

ontvangst en gaat nu door met ‘high school’, de laatste vier jaar.

		 fam. Yanez(-Punt)

te hebben op een trainingsschool

betekent. Voor de doordeweekse activiteiten proberen we zoveel mogelijk afspraken

Of scan de code en geef

voor jongeren, zijn ze in 2005 in Chili

te maken in de buitenlucht.

online via de ZG-website:

terechtgekomen waar ze in Viña del Mar

Zo hebben we regelmatig

een gemeente leiden en een bediening

bidstonden met elkaar op het

hebben om voorgangers en hun gezinnen

strand! Dat is het voordeel

November en december 2021 zijn spannende maanden voor ons geweest. We

te ondersteunen.

van de plaats waar we wonen.

hebben door middel van een verdubbelingsactie bijna € 100.000 binnengekregen.

Ook hebben we een prachtige

Een fantastisch bedrag waar we alle gevers hartelijk voor willen bedanken. We zijn

doopdienst met avondmaal

bezig met de details van de ontwerpen en hopen dit jaar te kunnen beginnen met

gehad. Het is altijd een voorrecht

de bouw van een retraitecentrum voor voorgangers. We hopen een heel eind te

annemiekpunt@gmail.com

om met mensen te vieren dat

komen. Helaas zijn de bouwprijzen inmiddels enorm gestegen, dus we zijn er nog

Centro Elrefugio

Jezus hun levens veranderd

niet. Maar we zijn heel blij dat we hiermee kunnen gaan beginnen! Prijs de Heer!

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT

 Daniël: 24 april (23 jaar)
 Annemiek: 28 mei

heeft.

WALDO & ANNEMIEK ONDERSTEUNEN
Vermeld bij het overmaken van uw gift
de omschrijving:

Bouwproject El Refugio

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE - SURINAME - 13

ACTIVITEITEN EN KORT NIEUWS
HULPGOEDEREN VOOR FOETOENAKABA

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid voor ons team, voor energie,

Dankzij de hulp van vrienden mochten we afgelopen

wijsheid en gezondheid. Zonder

november vijf dorpen in het binnenland voorzien van

medewerkers en vrijwilligers is het

kinderwerkmateriaal, Bijbels, kleding en voeding (zie

kinder- en opvangwerk niet mogelijk.

foto links).
• Bid voor apparatuur: de laatste dagen

GEVOLGEN CORONA De nieuwe Surinaamse virus

zet ik biddend mijn computer aan.

variant is niet omikron, maar ‘betaal je krom’ grapt

Het ding blijft steeds vaker hangen.

men hier. In onze buurt draaien we ondanks alles op

Ook komt er af en toe een vreemd

woensdagmiddag de kinderclub te Santopolder.

bromgeluid uit de koelkast. Bid dat

We schrikken ervan dat we steeds vaker te horen

men hier de juiste onderdelen kan

krijgen dat kinderen niet naar school gaan. De nood

vinden en alles goed kan worden

maakt sommigen juist ondernemend. Er zijn veel

gerepareerd.

nieuwe huiselijke cateringbedrijfjes voor taarten en
koekjes. Veel studenten hebben een eigen nagel

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE
Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe
begonnen in 1997 met het interkerkelijk
kinderevangelisatiewerk Weid Mijn
Lammeren. Dagelijks worden ongeveer
150 jonge kinderen opgevangen in een
kinderdagverblijf. Het werk omvat verder
evangelisatie in het binnenland, een

Herstel

multifunctioneel Hadassah-sportveld,

vindingrijkheid en hard werken het hoofd boven

dat er komt door de hulp van

water. Er zijn lange rijen bij de vele kantoren waar je geld kunt overmaken. Het herin

kindervrienden. De Heer voorziet,

nert aan de moeilijke crisisjaren tachtig.

via de ‘JB-Foundation’. Door visie en
offers is veel mogelijk.
• Bid met ons voor de ‘Gospeltruck
Outreach’: afgelopen kwartaal
mochten we via de gospeltruck
evangeliseren in de dierentuin en in
verschillende districten. Tientallen
kinderen hoorden het evangelie op
een aantrekkelijke en begrijpelijke
manier. De meesten willen Jezus
volgen. Het is de bedoeling dat lokale
kerken c.q. kinderclubs de jonge

JONGERENEVENT Bid voor een rein en heilig leven bij tieners. Dit is niet simpel.

gospelwinkel met uitleenservice voor

Dankzij de hulp van Z+G-vrienden krijgt elke nieuwe bewoner van Marijke bij aankomst

De hormonen razen door je heen en via schoolvrienden, social media en liedjes

kinderwerkers, het noodopvangcentrum

een pakketje met frisse schone lakens en handdoeken.

hoor je steevast: “Doe het!”. In december hadden we met drie gemeenten een

voor kinderevangelisatie. Met het
WML-team bereiken ze kinderen in
Surinaamse districten en dorpen met

bekeerlingen verder zullen begeleiden.

jongerenevent waarbij jongeren werden bemoedigd om heilig te leven.

Hadassah voor dakloze moeders en
kinderen en de Prisiri Dei-gospeltruck

• Dank de Heer voor een

studiootje. Veerkrachtige mensen houden door

Beste lezer, we hopen dat u een fijne jaarwisseling heeft gehad. De onze was
wat minder. Tijdens oudejaarsavond bleek dat een nieuwe Hadassah-moeder
een alcoholverslaving had verzwegen. Ze raakte in een psychose en had met
spoed medicijnen nodig.

het allermooiste nieuws: ”God houdt
van jou!”

Omdat we geen afkickkliniek zijn, vertrok ze de dag erna. Afgelopen jaar zijn er
verschillende moeders gekomen en gegaan. Getraumatiseerde moeders veroorzaken

Postbus 9181 - Paramaribo

trauma’s bij hun kinderen. Tijdens gesprekken komen er huilend hartverscheurende

weidmijnlammeren.org

verhalen naar boven over incest en jarenlang seksueel misbruik. Hierna volgt
aangifte, met gevolgen voor de daders. In een kleine samenleving als Suriname geeft
dat commotie. Zo werden we gebeld door het kabinet van een minister. De zaak lag

Vermeld bij het overmaken van uw gift

bij de rechter en daar hebben we naar verwezen. Eind 2021 kreeg het Hadassah-

DAVID & PEARL In december werden

de omschrijving:

opvangcentrum een nieuwe beheerder. Marijke is een kordate, ervaren raadgever

we verrast met de komst van onze oud

003 Zendingswerk fam. Lie Kwie Sjoe

van beroep. Tijdens de inwerkperiode van twee maanden werd haar korte peper en

003 WML Weid Mijn Lammeren

zout haarkleur helemaal grijs. Maar ze is Godzijdank vol goede moed en geloof.

VROUWENDIENSTEN IN POWAKKA EN PARA Jongeren raken soms behoorlijk depressief,

uit Nederland. We hadden samen met

ste zoon David (linksboven op de foto)

Een Joodse traumaspecialiste, Pamela Gunther, bezocht het Hadassah-opvangcentrum

onder andere door het gebrek aan perspectief op een goede toekomst. Een 15-jarige

hem en zijn verloofde Pearl een toptijd!

Of scan de code en geef

en zei: “Dit centrum is de hemel voor deze vrouwen en hun kinderen. Ik wil jullie

jongen pleegde suïcide waardoor een gemeente in rouw en verdriet werd gedompeld.

Wat zijn we gezegend met de (schoon-)

gemakkelijk online via de

graag helpen met bijscholing in traumatherapie.” Jonge meisjes ervaren na jarenlang

Tijdens een vrouwenkamp mocht Gloria de moeders geestelijk versterken vanuit

kinderen en kleinkinderen die God ons

ZG-website:

misbruik genezing en emotioneel herstel. Je ziet ze dan opeens lachen, groeien en

Gods Woord.

heeft geschonken!

opbloeien.

SILA WONG SWIE SAN - SURINAME - 1 5

>> Al ruim drieëntwintig jaar bevindt zich in ons centrum een tehuis voor de zorg aan
lichamelijk gehandicapten. Dit tehuis behoort tot de stichting In de Ruimte; oprichter
was destijds zuster Jennie Muller die inmiddels van haar pensioen geniet in Neder

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor ons land dat er geen

land, haar thuisland. Momenteel worden er negentien personen met een handicap

etnische verdeeldheid ontstaat.

opgevangen en volledig verzorgd. De directie is tegenwoordig in handen van het

Door de economische crisis is er

Nederlandse echtpaar Patrick en Hanneke Tanck. Als voorzitter van de stichting ben

grote ontevredenheid.

ik blij met hun inzet en capaciteiten in dit goed draaiende tehuis.
• Bid dat de Here zal voorzien in
Ook Hadassah, het tehuis voor alleenstaande moeders, is een fijn onderkomen

werkers die bereid zijn om offers te

en een bijzondere zegen. In ons Lob Makandra-buurthuis vinden educatieve

brengen.

programma’s, vergaderingen en buurtactiviteiten plaats. De lokale gemeenten maken
dankbaar gebruik van ons retraitecentrum met logeergebouwen. De verzorging en
het onderhoud van de gebouwen en terreinen voorzien in veel werkgelegenheid.

• Bid dat de Here ons team de Geest
van wijsheid en openbaring geeft.
• Bid dat het evangelie via de media

DE DEKEN VAN GOD

harten zal raken en er bekeringen
zullen plaatsvinden.
• Bid voor Gods voorziening in de vele

SILA WONG SWIE SAN

Activiteiten

behoeften van ons centrum.
• Bid dat de mensen in de gemeente
zullen hongeren naar Gods woord en
er geestelijke groei zal zijn.

Op dit moment volgt mijn dochter Jennifer een landbouwtraining volgens de
‘Foundation for Farming’-methode. Hierbij worden geen chemische meststoffen ge
bruikt, maar maken we gebruik van wat Gods Schepping biedt op het land en in het
oerwoud. Wij noemen dit ‘The Blanket of God’ (de deken van God). Deze ‘deken’

Optreden van een paar jongeren in Lob Makandra.

beschermt tegen uitdroging, kou, wateroverlast en bevat alle voedingsstoffen voor een
gezonde en sterke plant. Het doel is voedselzekerheid, armoede

Sila Wong Swie San begon op 18-jarige
leeftijd met zendingswerk. Na haar
zendingstraining in Nederland keerde
ze terug naar Suriname en trouwde
met Roy Wong Swie San. Ze kregen vijf
kinderen. Sila werd in 2005 voorganger

Dankbaarheid is wat in mij opkwam aan het begin van dit jaar. Ondanks de
woelige crisissituatie wereldwijd, konden we onbelemmerd het zendingswerk
hier voortzetten. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Gebed en geloof houden
ons staande. We hebben bijzondere waardering voor onze zendingsvrienden
met hun voorbede en ondersteuning.

van de gemeente Lob Makandra. Na het

bestrijding en het eren van onze Schepper. Na deze training worden
op basis van deze methode proeftuinen aangelegd. Een van de
locaties voor zo'n proeftuin is ons Lob Makandra-centrum.

Kerst

heengaan van Roy in 2011 leidt ze samen

“De Here gedenke al uw offers en geve u de wensen van uw hart” (naar Psalm

met het pastorale team de gemeente en

20:5). In onze eerste dienst van dit jaar vierden we Heilig Avondmaal en hieven

Voor de weduwen uit onze gemeente organiseerden we een

het evangelisch centrum Lob Makandra.

de beker van de dankzegging op. Ons evangelisch centrum Lob Makandra is als

kerstdinertje. We mochten ervaringen met elkaar delen. De dames

het ware een toevluchtsoord voor noodlijdenden. We danken de Heer dat we het
silawongswiesan@gmail.com

zoutend zout mogen zijn.

voelden zich zo bemoedigd en gesterkt. Allen gingen met een

>>

voedselpakket naar huis. Sommige van deze vrouwen komen niet
uit met het lage pensioen van hun overleden echtgenoot nu de
inflatie enorm is gestegen. Met hulp van hun kinderen, die het zelf
heel moeilijk hebben, kunnen ze het nog net redden.

Vermeld bij het overmaken van uw gift
de omschrijving:
047 Zendingswerk S. Wong Swie San

Rond de feestdagen werd ik bijzonder verrast met de komst van

047 EJB Zendingswerk,

mijn zoon Stephen en zijn gezin uit Almere in Nederland. Ook
mijn kleinzonen Leroy en David, die in Holland studeren, waren

fam. Van Braam

overgekomen. Het werd een ware familiekerst. Mijn gezin was

047 LM Lob Makandra

compleet bij elkaar. Als moeder voel je je dan zeer bevoorrecht.
Of scan de code en geef
gemakkelijk online via de
ZG-website:

Sila (links, 2e rij van onderen) met haar kinderen,

Het Lob Makandra Buurthuis.

schoonkinderen en kleinkinderen.

deuren
NIEUWE
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'WELKOM AMIGO’

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank de Heer voor onze gezondheid
en die van mijn ouders. God
beschermt ons en voorziet elke keer
weer op bijzondere wijze.
• SEMILA heeft best geleden onder
de pandemie en nog steeds geven
zij alleen online les. Onze oude
gemeente heeft vier leden verloren
aan corona. Dat heeft impact.

Nét voordat het land weer in lockdown ging, mochten we een mooi kerstfeest vieren met

• Het stichten van een gemeente gaat
echt met vallen en opstaan. Met de

veel nieuwe immigranten van allerlei nationaliteiten.

kerstviering waren er honderddertig
Graag willen wij uw aandacht vragen voor bovengenoemd project 'Welkom Amigo'.

mensen, maar de volgende zondag

Dit richt zich met name op de nieuwe immigranten die naar Canada komen. Voor

was er maar één persoon vanwege

€ 10 kunnen wij hen een klein welkomstpakket aanbieden; voor € 15 een kussen en

omikron. Graag uw gebed.

deken; voor € 25 een voedselpakket, en voor € 75 helpen wij hen bij het betalen van
• We danken voor het programma

een vierde deel van de huur. Doet u mee?

Zoom, het is een zegen. Het vraagt
veel creativiteit, maar het is de

Komen en gaan

moeite waard. We gebruiken het

Wij begonnen dit nieuwe jaar met corona, we zijn dankbaar dat we maar milde

in Nederland.

vaak en veel, zelfs voor presentaties

klachten hadden. Ook zijn we enorm dankbaar dat de scholen maar twee weken
dichtgingen vanwege omikron. De kinderen hebben het helemaal gehad met online
leren. Natuurlijk zijn we ook enorm dankbaar dat mijn (Donata's) ouders op bezoek
kwamen. Helemaal speciaal was het, omdat onze dochter Jedidia zich liet dopen!

NESTOR & DONATA DUQUE
Wij zijn Nestor & Donata Duque, samen
met onze kinderen Jedidia (14) en Joshua
(11). Afgelopen november vierde Donata

Als ouders zijn we bijzonder blij met haar persoonlijke beslissing. Het werd een

De laatste tijd merken we dat de Heer een nieuwe deur voor ons heeft
geopend. Eind vorig jaar kreeg Nestor een telefoontje van een vrouw
die meldde: “Ik sta op het vliegveld met mijn dochter en we kennen hier
niemand”.

mooie dag. Op dit moment is Nestor in Ecuador om de Bijbelschool SEMILA te
bezoeken. Drie jaar geleden vertrokken we uit Ecuador, maar gelukkig zijn we nog
nauw betrokken bij het werk daar.

haar 25-jarig jubileum als zen-delinge.

CANADA

In 1996 begon zij te helpen bij Piet en

Toen Nestor aankwam, stonden ze bibberend van de kou met een handbagage-koffer

Marijke Punt in Bolivia. Nu dienen wij in

tje te wachten. Ze hadden ons telefoonnummer gevonden via Facebook. Ook ontvin

Toronto is de grootste

Toronto, Canada. Ons doel is gemeentes

gen we een telefoontje van een vrouw uit Costa Rica. Wij zouden haar opvangen, maar

stad van Canada met

te stichten onder de Latijns-Amerikanen

in plaats daarvan werd zij direct door haar ‘advocaat’ meegenomen vanaf het vliegveld

ruim 3 miljoen inwoners.

in Ontario. Tevens blijven we nauw

naar Niagara (een toeristenoord) waar ze in een bar moest werken. Haar telefoon werd

We nemen een kijkje

betrokken bij het werk op de Bijbelschool

afgepakt en maandenlang hoorden we niks van haar. Totdat ze ons ineens opbelde

‘downtown’ met opa &

SEMILA in Ecuador.

vanuit Toronto. Ze was weggelopen en had onderdak nodig.

oma uit Nederland.

 23 april: Joshua (12 jaar)

Via het zoeken naar kamers komen we een andere Mexicaanse moeder tegen. Ze huurt

ddvoerman@gmail.com

f Donata Duque Voerman

een kamertje in een huis met zestien mannen. Achter de deur zie ik een meisje van
zes staan. De moeder werkt de hele dag en haar dochters van zes en vijftien zitten de
hele dag in dat huis, het is hartverscheurend! Onze handen zijn veelal gebonden, maar
wat we wel kunnen doen is het delen van Gods liefde in woord en daad. We voorzien

Vermeld bij het overmaken van uw gift

hen van alle eerste levensbehoeften, zoals kleding, dekens, eten etc. Ook helpen we

de omschrijving:

hen bij het zoeken van een baan en veilige levensomstandigheden. We zijn blij dat

Het weerbericht gaf aan dat het buiten nu -28°C is. Een strakblauwe lucht en

015 Zendingswerk fam. Duque-

deze vrouwen inmiddels allemaal een vrij goede kamer hebben. Helaas zagen we de

een felle zon maakt het allemaal goed dragelijk. Wist u dat mondkapjes kunnen

		Voerman

kinderen nooit weer. De andere twee vrouwen hebben hun hart aan de Heer gegeven.

bevriezen? Ja, de kinderen moeten gewoon naar buiten in de pauze. Ook mochten

Of scan de code en geef

we 60 cm sneeuw in één nacht ontvangen. Wat een pret voor jong en oud.

gemakkelijk online via de

En wat is dat hard werken om de stoep schoon te houden!

ZG-website:

36 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Toronto

FINEKE JANSSEN - BOLIVIA - 19

KOUD & WARM

BOLIVIA
10 miljoen
STANDPLAATS
inwoners
La Paz
La Paz heeft 1 miljoen inwoners
SPAANS, AYMARA, QUECHUA

GEBEDSPUNTEN
In Adulam hebben de jongens met grote vreugde de nieuwe vriezer in ontvangst
Ook reden tot vrolijkheid in Adulam:

genomen: hartelijk dank voor deze cadeaus!

nu werkelijk begonnen te werken aan
haar rehabilitatie, bid voor volharding.

de jongens doen de Aukie Aukie dans, ter ere
van mijn verjaardag.

• Bid voor Katie: ze is na twee maanden

Het was een vrolijke dag toen we twee vriezers konden kopen: eentje voor beide
rehabilitatiecentra: hartelijk dank! De jongens zijn helemaal blij, want de oude die
in de woonkamer staat, maakte ontzettend veel herrie. Terwijl ik dit schrijf, zijn

• Bid voor Estrella: we hebben nog geen
plek gevonden waar ze heen kan.

technici bezig met de verwarming. Dit is in het gebouw waar vrijwilligers wonen en
onze kantoren zijn. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het is nog geen winter, maar

Een van de jongens laat met vreugde de 'plaats delict’ zien: het gat in het gaas waardoor

• Bid voor de jongens die teruggevallen

al wel erg koud. We zitten met gedoe met de buren van het kantoorgebouw. Ze zijn

waren in drugsgebruik. Ze hebben

aan het verbouwen, we kijken nu tegen een kale muur aan die we zullen moeten

besloten te blijven werken aan hun

schilderen.

rehabilitatie.

drugs doorgegeven werden.
• Bid voor Angel: hij is nu weg uit

FINEKE JANSSEN
Fineke is geboren en getogen in een
klein dorpje in de Betuwe. Na de
opleiding Sociaal Pedagogische

VERLEIDINGEN

Ontspannen & ontmoeten

Adulam. Hij heeft geen zicht op een

Deze maand had ik een heerlijk weekje weg, even de hoogte uit naar een lager

hij een beroepsopleiding gaat doen.

Het gewone leven in Misión Adulam bestaat vaak niet uit de mooie verhalen
van schooldiploma’s en grote doelen die bereikt zijn. Het omvat het harde
werken van teams met jongeren die vaak onder enige dwang bij ons komen
voor rehabilitatie. En die dan, als het effect van afkicken zwaar wordt, naar
allerlei manieren zoeken om zich te blijven verstoppen.

om op heel beperkte schaal een paar vrienden te zien – corona is in Bolivia nog

• Bid voor Maria die wil ontsnappen

steeds een belemmerende factor om mensen te ontmoeten. Weer thuis is het

om zich te wreken op de oom die

genieten van m’n nieuwe bankstel, het oude ging na dertig jaar met pensioen.

haar misbruikt heeft. Ze overziet de

Nu probeer ik de hele grote mailachterstand in te halen en tijd te maken voor

gevolgen niet van haar manier van

contact met vrienden en de achterban.

denken.

betere toekomst. We willen graag dat

gebied in Bolivia. Het is daar warm, maar je rust er vooral beter uit. Het was fijn

Hulpverlening (SPH) verliet ze Neder
land in 1989 om te werken in La Paz,

Zo ook bijvoorbeeld Luis. Hij was al negen maanden in het programma, maar kwam

Bolivia.In 1992 zette ze Misión Adulam

geen stap vooruit in zijn rehabilitatie. In zulke situaties gebruiken we soms een tijde

op. Hieronder vallen nu drie centra:

lijke opname in een andere instelling, om te zien of de jongeren daar wel reageren

preventiecentrum Jesed, rehabilitatie

op de andere aanpak. Dat werkte bij Luis helaas ook niet. Na twee maanden vertrok

Vermeld bij het overmaken van uw gift

centrum Adulam en Talita Cumi.

hij daar, met goedvinden van z’n vader, die nog steeds niet snapt dat zijn zoon een

de omschrijving:

Er worden momenteel 65 kinderen

serieus probleem heeft. De avond na zijn vertrek kwam Luis ‘op bezoek’. Hij had een

069		 Zendingswerk F. Janssen

en jongeren geholpen. Het werk van

gaatje gevonden in het gaas voor een raam aan de straatkant, en schoof daar een

069-A		 Adulam jongenshuis

Misión Adulam is alleen mogelijk door

zakje met drugs doorheen. Vijf jongens vielen daardoor terug in gebruik – de verlei

069-TC Talita Cumi meisjeshuis

giften.

ding was te groot. Hoe dit kon? De staf was te goed van vertrouwen geworden en

FINEKE ONDERSTEUNEN

had het raam niet naar behoren vergrendeld. Daarna was het aan het team om alle

Of scan de code en geef

finekej@gmail.com

jongens te ondervragen en te hopen en bidden dat ze eerlijk zouden zijn. In één geval

gemakkelijk online via de

mision-adulam.nl

moest directrice Felina eraan te pas komen om de waarheid te achterhalen. Het is

ZG-website:

Mission Adulam

uiteindelijk bij allemaal gelukt: een overwinning in hun rehabilitatieproces.
De meisjes in Talita Cumi oefenen een choreografie waarmee ze hun stress proberen te
hanteren.

DIEGO & TAMARA CACERES - PARAGUAY - 21

Foto links: Deze jongens komen elke week heel trouw naar de training en zetten zich
ontzettend in. Op de uitnodiging om deel te nemen aan het kerkkamp hebben ze, samen
met zeven anderen, meteen “ja” gezegd. We kijken ontzettend uit naar het kamp, want we
hebben grote verwachtingen van wat
de Heilige Geest zal doen tijdens het
kamp. Velen van deze jongeren komen
uit gezinnen waar drugs wordt gebruikt
of verhandeld, gebroken gezinnen

PARAGUAY

of armoede. We zijn dankbaar voor
de relatie die we met hen opbouwen.

7 miljoen
inwoners

Vanuit de stichting sponsoren we hen
in de kosten van het kamp.

HOOFDSTAD
Asunción

We hebben een ongelofelijke droogte gehad,
hitte en branden. Dit is een groot probleem
geweest. Veel mensen hebben zonder water
gezeten, gewassen zijn verloren gegaan.
Dieren zijn in de branden omgekomen. We
hebben geregeld elektriciteitsuitval. Geen
ventilator aan kunnen doen als de temperatuur
boven de veertig graden stijgt, is met de hitte
ook een ramp! We waren allemaal dankbaar
toen de dag aanbrak dat het weer ging
regenen.

Foto rechts: Zowel jongens als meisjes
komen naar de trainingen.

DANKBAAR

MÁS VIDA

'SPORT MINISTRY'

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor de jongeren van de
sportbediening; we hebben

Corona heeft de bevolking van Paraguay aanzienlijk geraakt. De meest
getroffen huishoudens verkeren in armoede. Volgens deskundigen
veroorzaakt dit een reëel gevaar omdat ze geen toegang hebben tot
adequaat onderwijs, voedzaam eten en plekken waar je gewoon kunt spelen.

Voor kerst hadden we een actie om alle kinderen van de lunchkantines en sport

zo’n honderdvijftig kinderen

bedieningplekken een kerstbrood te geven. Elk kind dat wekelijks komt heeft een

mogen ontvangen tijdens dit

brood meegekregen. We zijn bij negen verschillende plekken geweest en hebben in

zomerprogramma. Bid dat zij tot hun

totaal 400 broden uitgedeeld. We zijn ontzettend dankbaar voor de donaties daarvoor.

doel komen en dat de Heilige Geest

De kinderen waren zo enthousiast en dankbaar!

met hen verder zal gaan.
• Bid voor de kerken waarmee we
hebben samengewerkt, voor de

Naar school!

DIEGO & TAMARA CACERES

begeleiding en het contact met de

Daarom wilden we deze zomervakantie iets nieuws doen, juist voor hen. Samen

Abby en Yemima gaan beginnen met hun fysieke schooljaar. We hebben te horen

Diego Caceres is een evangelist en

met Gutti, Diego’s vriend en trainer van bekende voetbalspelers in Paraguay, hebben

gekregen dat de kinderen sowieso echt naar school zullen gaan, omdat het zo

spreker in hart en nieren. Hij werd

we een ‘Sport Ministry’ opgezet. Voetbal is een van de meest populaire sporten ter

belangrijk is voor hen.

geboren in Argentinië. Sinds zijn 13e

wereld. Negentig procent van de mensen die besluit Christus te volgen doet dat

We hebben ze aangemeld bij

veel mag betekenen voor de mensen

woont hij in Paraguay. Tamara Caceres-

voor het achttiende levensjaar. Een coach is een van de meest invloedrijke figuren

de school waar Diego zelf ook

in Paraguay. Bid voor gevoeligheid voor

van Halteren heeft compassie voor

in het leven van een jongere. We hebben deze 'Ministry’ op drie plekken opgezet,

altijd op school zat. Het is een

de Heilige Geest, die ons zal leiden om

mensen. Ze ziet hen graag opbloeien tot

in samenwerking met drie plaatselijke kerken. Er zijn betrokken mensen van de kerk

christelijke school op 5 minuten

de juiste projecten te organiseren.

mensen zoals God ze bedoeld heeft.

aanwezig tijdens de trainingen. We beginnen met een overdenking en gebed. Daarna

rijden, dus dat is ook erg fijn.

Tamara is geboren in Bunschoten-

begint de training met behendigheid, spieropbouw etc. De laatste tien minuten spe

Ze kijken er zo erg naar uit.

Spakenburg. Samen hebben Tamara en

len ze voetbal tegen elkaar. We geven ze een gezonde snack voor en na de training.

Toen we daar waren om hun

en Yemima Destiny (4).

• Bid dat de stichting Màs Vida in 2022

DIEGO & TAMARA ONDERSTEUNEN

boeken en schooluniform te

Diego twee meiden: Abigail Trinity (5)

jongeren.

Het grootste doel is natuurlijk dat ze de liefde van Jezus zien. Dat ze gezien worden

kopen, wilden ze eigenlijk

Vermeld bij het overmaken van uw gift

en dat zij Jezus zien door ons heen. Daarnaast worden ze gevormd. Zaken als team,

meteen al beginnen!

de omschrijving: 030 Zendingswerk

 4 april: Abigail (6 jaar),
 25 april: Diego

spel, gedrag, respect, normen en waarden komen aan bod. We hebben ze uitgeno
digd voor een kerkkamp. Er zijn er al die zich hebben opgegeven. We nodigden ze

Diego begon 28 jaar geleden op

tamara_88@live.nl

ook uit voor de jongerendienst op zaterdagavonden waar tieners nu heen gaan. Dit

dezelfde school als waar Abby en

diegoandtamara.org

zijn echt geweldige getuigenissen. Ze leren Jezus kennen en daar is leven! Daar

Yemima nu gaan beginnen.

leren ze het doel voor hun leven ontdekken en vooral Zijn liefde.

fam. Caceres
Of scan de code en geef
gemakkelijk online via

'toen & nu’

de ZG-website:

HANSPETER BOLLI - MARTINIQUE - 23

GEBEDSPUNTEN
• Bid voormijn buurman Eddy die ik
voor de Heer wil winnen. Hij is al
meerdere keren met me naar een sa
menkomst geweest en ik bestudeer
de Bijbel met hem. Het lijkt erop, dat
de tijd van ‘vissen met het net’ min of
meer voorbij is en we ons meer op de
enkeling moeten gaan richten.
• Bid voor een positieve uitwerking van
de evangelisatiekalender (elke dag
een Bijbeltekst en korte overdenking),
waarvan we tientallen exemplaren
hebben uitgereikt.

Ik kende Léticia nog als jonge tiener, maar op een gegeven moment verloor ik het
contact met haar. Nu vertelde dit afgedwaalde schaapje me dat ze terug was bij haar
Herder. Ze wilde orde op zaken stellen, onder andere wat haar relatie met Jorick
aanging, met wie ze samenleefde. Korte tijd na ons weerzien mocht ik Jorick tot de
Heer leiden en samen met hen verrichtte ik het nodige nazorgwerk. Ze besloten te
trouwen en tot hun huwelijk van seksuele relaties af te zien.
Vrijdag 14 januari was hun grote dag. Om het iets anders te doen dan gebruikelijk,
vond hun trouwerij aan het strand van de Atlantische Oceaan plaats: een idyllische
plek tussen palmbomen met het geruis van de zee op de achtergrond! Ik mocht
de huwelijkspreek houden en nodigde alle aanwezige echtparen uit ook naar de
boodschap te luisteren. ’s Avonds kreeg ik een sms van een jonge vrouw, een kennis

HANSPETER BOLLI

van me, die samen met haar man aanwezig was: “Jouw boodschap was helemaal
van toepassing op de turbulente periode in ons huwelijk. Ik bid voor het zaad dat in

Hanspeter Bolli is een geboren en

het hart van mijn echtgenoot gezaaid werd...”

getogen Zwitser. Hij trouwde in 1963

Dank U Heer, voor dit prachtige feest in deze schitterende omgeving.

met de Nederlandse Henneke Lammers.
In 1966 werden ze door de zendings

EVANGELISEREN MET 'STAND DE PRIÈRE'

beweging Stromen van Kracht naar
het Caribisch gebied uitgezonden.
Daar bleef het echtpaar tot 1989.
Vanaf 2006 waren Hanspeter en
Henneke weer werkzaam op Martinique.
In 2012 overleed Henneke.
Hanspeter is nu vooral bezig met het

Een gebeurtenis uit het dagboek van een veteraan-zendeling

geven van Bijbels onderwijs in Frankrijk
en Martinique.

Bij de stand wordt gratis soep uitgedeeld en leggen we persoonlijk contact.

hp.bolli@wanadoo.fr

Vanwege het coronavirus hebben we hier nog steeds een avondklok. Zodoende vindt
bij de meeste gemeenten de avonddienst met Zoom plaats. Het is verrassend dat
op deze wijze het aantal deelnemers voor gebed en Bijbelstudie groter is dan 'en
présentiel’ (oog in oog).

Toen Léticia een tijd geleden contact met me opnam, wist ik niet dat ik een
jaar later het voorrecht zou hebben om haar huwelijk te mogen inzegenen,
samen met een collega-voorganger.

HANSPETER ONDERSTEUNEN
Vermeld bij het overmaken van uw gift
de omschrijving: 004 Zendingswerk

Afgelopen zaterdag hebben we na een lange onderbreking weer de ‘Stand de Prière’

H. Bolli.

(gebedsstand) hervat, met onder andere allerlei persoonlijke contacten. We mochten

Of scan de code en geef

een vrouw tot de Heer leiden en nieuw contact leggen met 'een afgedwaald schaapje'.

online via de ZG-website:

De bedoeling is om deze manier voortaan een keer per maand te gaan evangeliseren.
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DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank God voor alle kinderen die mee
hebben gedaan met de bijlessen.
• Bid dat de scholen in Guatemala (en
wereldwijd) weer snel open zullen
gaan zodat kinderen weer kunnen
leren.
• Bid voor wijsheid voor ons, om de
bijlessen zo effectief mogelijk in te
richten.
• Blijf op de bres staan voor
zendelingen en voorgangers, zeker als
God het op je hart legt.
De bijlessen worden nu nog gehouden in onze tuin. In het droogseizoen kan dat prima,
maar we hopen dat het leslokaal vóór het regenseizoen klaar is.

Bijlessen een succes
“Nu al?”, was het verbaasde antwoord van Dailyn (8), toen de juf zei dat
het tijd was om de schriften op te ruimen en een nieuw boek te zoeken in
de bibliotheek. Ze was zo enthousiast bezig met schrijven en rekenpuzzels
oplossen, dat ze niet doorhad dat de anderhalf uur bijles alweer afgelopen
was.

Juf Simri oefent met Dailyn rekenopgaven met behulp van Nederlandse lesmaterialen.

BOEKEN
We willen graag het kinderwerk uitbreiden. Dankzij giften konden we afgelopen
tijd een grote stapel leesboeken kopen voor onze bibliotheek! Momenteel worden
de lessen nog gegeven in onze patio en staan de bibliotheekboeken in een hoek in
ons huis. We zijn bezig met de verbouwing van een ruimte die volledig gebruikt zal

GUATEMALA

worden als bibliotheek en leslokaal. Uw gift is van harte welkom!

17 miljoen
inwoners

God weet alles!

STANDPLAATS
Chichicastenango

Guatemala telt 17 miljoen inwoners, waarvan 60%

“Ik moet je wat vertellen”, zei Belén. “Twee jaar geleden, net voor de pandemie,

Maya-indianen zijn. Corruptie, slecht onderwijs

kreeg ik het sterk op mijn hart om speciaal voor jullie drie kinderen te bidden”.

en alcoholisme zijn enkele van de problemen in

Belén is een katholieke jongedame die Jorge al vanaf haar jeugd kent. Ze is op

dit prachtige land. De voertaal is Spaans, maar er

haar achttiende non geworden en leeft in een gesloten klooster, waar ze haar tijd

worden ook tweeëntwintig Maya-talen gesproken.

vooral doorbrengt met gebed en voorbede. We bezochten haar tijdens onze reis
naar Argentinië. We vielen even stil. Toen zei Jorge: “Ik moet je ook wat vertellen.
Twee jaar geleden zei je? Dat was precies in de maand dat wij dreigtelefoontjes

JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR

Toen Dailyns moeder haar kwam inschrijven voor de vakantiebijles rekenen en taal,

ontvingen, waarin gedreigd werd dat onze kinderen wat zou worden aangedaan

JORGE & MARIËTTE ONDERSTEUNEN

had ze haar twijfels. Dailyn wilde de laatste tijd nooit haar huiswerk voor school

als wij geen geld zouden overmaken.”

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Jorge en Mariëtte Rojas wonen

maken. Ze vond alles erg moeilijk. De laatste twintig maanden had ze bijna geen

God kent onze en ook jouw situatie. Hij zorgt dat er mensen op de bres staan in

de omschrijving: 026 Zendingswerk

in Chichicastenango, Guatemala.

fysieke les meer gehad op school, alleen afstandsonderwijs.

voorbede, op de momenten dat het nodig is. Soms zijn dat mensen aan de andere

fam. Rojas (-Koorevaar)

kant van de wereld, maar dat maakt voor de geestelijke strijd helemaal niet uit!

Samen hebben ze de stichting
Diktyon opgericht om lokale kerken

Onze bijlessen worden echter gegeven door één ‘echte’ juf per drie kinderen,

Of scan de code en geef

en voorgangers te bemoedigen en

driemaal per week, met leuke werkvormen. Achttien kinderen tussen de zeven

gemakkelijk online via

onderwijs te geven op verschillende

en veertien jaar kwamen elke dag met veel plezier. Ook de docenten en zeker de

de ZG-website:

vlakken, van een leesclub voor kinderen

ouders waren tevreden. Na zoveel tijd zonder school wisten ze niet meer hoe ze hun

tot aan theologisch onderwijs aan de

kinderen konden helpen met het huiswerk. Sommige ouders zijn nooit naar school

universiteit.

geweest, hoe kunnen die hun kinderen helpen met het schoolwerk?

HOMESCHOOLER GEZOCHT!
Voor het onderwijs van onze kinderen (10, 8 en 5 jaar) zijn wij op zoek naar

 12 maart: Yolanda (10 jaar)
 3 april: Jorge
mariette_koor@hotmail.com

, aselsi.org

De maand november was een proefperiode om te kijken hoe de bijlessen zouden

een juf die enkele maanden naar Guatemala wil komen om de kinderen

verlopen. Omdat het een groot succes was, zullen we er zeker mee doorgaan.

les te geven. Wij verzorgen kost en inwoning. Naast het lesgeven zijn er

We zoeken nog naar de beste tijdstippen en docenten, en we zijn bezig om een

mogelijkheden om mee te werken in zendingsactiviteiten: bij onszelf of bij

ruimte in te richten die we in de toekomst speciaal voor de lessen kunnen gebruiken.

zendingsorganisaties in de buurt. Voor meer informatie: +502-5999 8392

Als u een gift wilt geven om dit mogelijk te maken, dan zijn wij daar dankbaar voor!

het platteland

WIM & DANIËLLE DE KEIJZER - BRAZILIË - 27

PAARDENPROJECT
Paarden zijn dus een onderdeel van onze familie geworden. Op natuurlijke wijze
ontstond daarna het idee om paarden te gaan gebruiken in het afkickprogramma
van de verslaafden. Het verzorgende contact met paarden op zich is al bijzonder
therapeutisch. Daarnaast bieden paarden de mogelijkheid op een ontspannen, andere
manier thema´s te coachen als assertiviteit, leiderschap, vertrouwen, verleggen van
de comfortzone etc. Ook biedt de observatie van iemands omgang met paarden de

BRAZILIË

mogelijkheid tot betekenisvolle gesprekken.
Kortom: we zijn bijzonder
enthousiast om dit plan vorm

202,7 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Ritápolis

te gaan geven! Het meeste is
al aanwezig, maar we zoeken
nog sponsors voor € 825
voor het maken van een
ronde bak en wat simpele

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank voor Gods wonderbaarlijke

hokken op het terrein van het

leiding in ons leven op enkele

mannencentrum. Zo kunnen

cruciale momenten. Blijf bidden voor

we veilig met de paarden

Zijn voortdurende leiding.

werken.
Een uitgebreider verhaal en

• Dank voor de heerlijke tijd die we

projectplan is beschikbaar via

konden hebben met onze zoon Noah

ons blog https://volgdekeijzer.

in een vakantieweek.

wordpress.com
• Dank voor de vooruitgang in het
Gast Carlos die ons paard

herstel van Daniëlles hernia en Gods

California verzorgt.

ingrijpen hierin.
• Blijf bidden voor het werk dat we
mogen doen: verslaafde mannen en
vrouwen helpen een nieuw leven op
te bouwen.

Minas Gerais te paard.

• Bid voor deze tijd van plannen

WIM & DANIËLLE DE KEIJZER
Wim en Daniëlle de Keijzer zijn sinds
2011 verantwoordelijk voor Água Viva in
Ritápolis, Brazilië. Deze stichting biedt

In oktober 2009 namen we deel aan de zendingsconferentie van Zending +
Gemeente. We gingen door een enorm moeilijke periode vanwege conflicten
bij de organisatie waar we toen bij betrokken waren. De conferentie was
erg bemoedigend voor ons, mede door enkele gesprekken die ik, Wim,
had met Peter Vlug senior, die me op een bepaald gebied raad kon geven.

NIET COMPLEET

Gods leiding in dit traject (zie vorige
Aan het einde van ons verlof op 1 oktober namen we afscheid van Evie en Noah.
We gingen er toen vanuit dat we hen in de kerstvakantie weer zouden zien en
als gezin wederom compleet zouden zijn. Helaas gooide de covidwetgeving in Brazilië roet in het eten. Evie kon hierdoor geheel

hulp aan mensen die zijn vastgelopen.
Het centrum kan ongeveer 24 mensen

De laatste dag van de conferentie baden we voor elkaar en een van de deelnemers

onverwachts niet komen. Ondanks deze domper hebben we enorm

opnemen en behandelen.

bad voor mij: hij sprak de gedachte uit dat ik weer in een agrarische omgeving

genoten van het bezoek van Noah. Met elkaar konden we nog een

terecht zou komen. We werkten op dat moment in de miljoenenstad São Paulo en

weekje op vakantie. Daniëlle hield het reizen ook goed vol met haar rug

eerder in Rio de Janeiro. In mijn jeugd werkte ik in mijn vrije tijd altijd op boerderijen

en kon zelfs kanoën op open zee. Veel reden tot dankbaarheid!

 25 april: Noah (20 jaar)
wim.danielle@gmail.com

en ik studeerde op de lagere en middelbare landbouwschool. Kort daarna namen we

volgdekeijzer.wordpress.com

het moeilijke besluit om bij de organisatie in São Paulo weg te gaan. Vrij snel daarna
werden we op wonderlijke wijze uitgenodigd om werk van Piet en Johanna Hagen
over te nemen in het binnenland: op het platteland! Een andere profetie, uitgesproken

Vermeld bij het overmaken van uw gift

tijdens onze Discipelschap Training School, kwam daar ook mee uit: we zouden gaan

de omschrijving:

werken met verslaafden.

019 Zendingswerk fam. De Keijzer

Wat genoot ik ervan om weer op het platteland te zijn, te midden van veel keuter
Of scan de code en geef

boertjes, de melkboer op zijn paard, rodeo etc. In 2018 konden we zelf een paard

gemakkelijk online via de

kopen. Dit was het begin van een soort familiehobby; een heerlijke vorm van ont

ZG-website:

spanning in ons altijd drukke bestaan van het leiden van het werk van Água Viva,
een kerkje en alles daar omheen. God is goed!

maken. Voor de juiste inzichten en

Lias, Noah en Amel genieten enorm van elkaar tijdens de vakantie.

editie).

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRINA-PRAKKEN - PERU - 29

HELP..

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank voor een gemeenteweek van
bidden en vasten. Er was ook een
dag bij ons thuis gepland, waarbij
we Gods leiding zochten voor het
nieuwe jaar. Ons huis leek haast te
klein!
• Bid voor troost en bescherming van
familie van een goede vriend: zijn
zus is door een misdrijf om het leven
gekomen.
• Na ruim drie jaar hopen we naar

Ysabel

Nederland te reizen voor verlof en
We gaven Ysabel een Bijbel.		

Wilfredo & Waldesmiro

het bezoeken van ondersteunende
gemeentes. Daarvoor moeten we

STUDIE Ysabels vader heeft een hersenbloeding gehad en een akker die eerder

veel reisdocumenten vernieuwen.

inkomen verschafte, is door een overstroming onbruikbaar geworden. Ysabel werkt

Bid voor een soepele afhandeling.

zelf om te kunnen studeren, maar als de lessen niet meer online zijn, worden de
studiekosten hoger. Help je mee, zodat ze daar minder zorgen over heeft? Ysabel

• Dank God dat een stevige operatie,

betaalt nu € 30 per maand voor haar studie, naast kost en inwoning. Stuur een

die Judith in januari moest

(maandelijkse of eenmalige) gift o.v.v. '027 Studie Ysabel'.

ondergaan, goed verlopen is. Bid
voor spoedig herstel.

KERKGEBOUW We zijn enorm dankbaar voor het grote kerstcadeau voor Waldesmiro
en de gemeente van San Juan. Er werd in totaal € 1.970,- gegeven om de bouw

Judith opgenomen in het ziekenhuis.

van hun kerk mogelijk te maken!

We bezochten Ysabel in de broodjeszaak waar ze werkt.

Samen!

“Ik ben onderweg naar huis. Mijn ouders zijn ziek. Ik moet voor ze zorgen”,
vertelde de negentienjarige Ysabel door de telefoon.

In januari werd Esther tien
jaar en haar grootste wens
was om het samen met

Ysabel groeide op in een klein dorpje dichtbij Oxamarca. Ze is de oudste van zes

haar twee beste vriendinnen

kinderen. Ze was enorm blij dat ze in Oxamarca naar school mocht, maar toen haar

van school te vieren.

jongere zusje Flor regelmatig op school flauwviel, moest Ysabel met haar naar de

Gelukkig stemden de ouders

Wilfredo en Judith wonen in Cajamarca-

dokterspost. De oorzaak bleek een hersentumor te zijn. Steeds vaker moest Ysabel,

in en zo zagen ze elkaar pas

Perú. Wilfredo is voorganger van

toen dertien, les verzuimen om haar zusje bij te staan. Ze kon gelukkig de middelbare

na twee jaar in levenden lijve.

Evangelie Gemeente Bet El, die wil

school in 2019 afmaken.

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN

uitreiken naar vergeten gebieden

Pizza bakken met vriendinnen

in het binnenland. Ze werken sinds

Ysabels grootouders vertelden haar altijd over God en in haar tienerjaren kwam ze

2007 samen om kerkleiders en jeugd

tijdens een jeugdweekend in Oxamarca tot geloof. Toen ze hoorde dat wij online-

binnen de kerkjes van de Peruaanse

bijeenkomsten hadden, twijfelde ze geen moment om mee te doen, “Door de

Al die tijd hebben ze

Andes sterker te maken in hun geloof

pandemie kon ik niet meer naar Lima om te studeren, zat ik op een kamertje en

verplicht thuisonderwijs

en jeugdgroepen te vormen, middels

voelde me alleen. Maar deze bijeenkomsten brachten me weer dichter bij God.”

gehad. Hopelijk beginnen

Vermeld bij het overmaken van uw gift

jeugdkampen en het trainen van (jeugd)

We mochten haar met een mooie Bijbel verrassen, want die had ze niet. Dit jaar laat

de lessen op school in

de omschrijving:

leiders. Het geestelijk werk gaat hand in

ze zich dopen in een kerk in Sucre, voor haar het meest dichtbij. Wat een feest zal

maart, want zo samen

027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-

hand met praktisch ontwikkelingswerk

dat zijn!

spelen is toch echt wat

Prakken

ze het meest missen!

Of scan de code en geef

als ondersteuning met schoolpakketten
en levensmiddelen in noodsituaties.

Ondanks een hartaandoening probeert Ysabel zoveel mogelijk te werken om haar
mbo-opleiding te kunnen betalen en haar ouders bij te staan. Ze werkte in een

 16 maart: Wilfredo

broodjeszaak, verkocht forellen en bakte taarten. Daarmee heeft ze het eerste jaar

j.a.prakken@gmail.com

bedrijfskunde kunnen betalen. Dit jaar willen we proberen om sponsors voor haar

wilfredoyjudith.blogspot.com

te zoeken. Wil jij haar misschien voor één of twee jaar maandelijks met een bedrag
ondersteunen?

WILFREDO & JUDITH ONDERSTEUNEN

gemakkelijk online via de
Esther met haar
vriendinnetjes, neefjes en
nichtjes en Christina.

ZG-website:
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GEBEDSPUNTEN
• Bid voor het vinden van
zustergemeenten in Californië.
• Voor de bediening in de gemeenten
La Santisima Trinidad en Monte
Moriah.
• Bid voor de jeugd-, mannen-,
vrouwen- en getrouwde-stellengroep
van onze gemeenten

God IS AAN HET WERK
BINNEN DE gemeente

Babyartikelen die we ontvingen om uit te delen aan de migrantencentra.

• Bid voor bescherming tegen corona.
• Bid voor ondersteuning zodat ons

>> onze krachten kunnen we ook meer doen. Dit is een zegen. Voor kerst mochten we

werk door kan gaan.

lunches en toiletartikelen verdelen op twee plaatsen waar vooral thuislozen verblijven.
Verder mochten we kleding, voedsel en babyartikelen brengen naar ‘La Posada de

• Bid voor verlenging van Maribels

Migrante’, een opvangcentrum waar we veel mee samenwerken. We willen daar

en Davids Mexicaanse paspoort en

meer dingen gaan doen, maar dat is nu niet mogelijk vanwege de pandemie.

het Amerikaanse visum van Daniel.

Ook mochten we dezelfde soort spullen brengen naar een opvangcentrum voor

Tijdens corona vernieuwen veel

Haïtianen, daar zijn er nu drie van. Haïtianen vormen nu de grootste groep migranten.

mensen hun paspoorten zodat er

Een lid van onze gemeente heeft een appartement verhuurd aan een familie uit Haïti.

lange wachttijden zijn.

Ook daar mochten we spullen brengen met de kerst.
• Bid voor de studie van David, Daniel

PROJECTEN
We zijn dankbaar voor het flinke bedrag dat is opgehaald in mijn thuisgemeente

Uitdelen van lunches onder thuislozen.

“Maar ik vertrouw op U Heer. Want U bent mijn God.”
Psalm 31:15

en Maribel
• Bid waar God ons in de toekomst

Berea De Maten. We kunnen gaan beginnen met het bouwen van een nieuwe

wil hebben: is het hier in Mexicali of

keuken in ons bijgebouw. De komende weken halen we de oude keuken eruit,

elders?

vervolgens ontsmetten en bepleisteren we de muren. Dan komt de timmerman
inmeten en de keuken erin zetten. Verder krijgen we een airco.
Ook zijn we dankbaar voor de nieuwe koelkast en de laptop die we konden

Vermeld bij het overmaken van uw gift

We zien dat God juist in deze coronatijd aan het werk is binnen de gemeenten.

aanschaffen, zodat ik (Jaco) niet hoef te wachten als Maribel ook de computer

de omschrijving:

Ook in een familie in onze tweede gemeente Monte Moriah die de laatste maanden

nodig heeft. God is echt goed voor ons!

051 Zendingswerk fam. Van der Schaaf

waarom ze niet kwamen, kwam er een excuus met de belofte om de volgende week

Het volgende project is nieuwe contactlenzen van ca. 800 dollar die ik (Jaco) elke

Of scan de code en geef

wel te komen. Midden in de nacht werd ik gebeld dat hun relatie kapot was en dat

twee jaar moet vervangen. Ze zitten, ondanks herhaalde pogingen, niet in ons ver

gemakkelijk online via de

ieder zijn eigen weg ging. Ik heb me toen vooral beziggehouden met de man die

zekeringspakket. Ze zijn nodig vanwege mijn beschadigde hoornvliezen.

ZG-website:

niet meer naar de diensten kwam, ging God aan het werk. Elke keer als ik hun vroeg

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF
Jaco en Maribel zijn de trotse ouders van

Jesus heet. Hij begon te klagen over zijn vrouw, maar ik heb hem gewezen op zijn

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

eigen fouten en gezegd dat hij daarmee aan het werk moest gaan. Hij is veel tijd

Zelf wil ik graag in mei of eerder naar Nederland gaan om mijn moeder te bezoeken

ruim 20 jaar binnen de Methodistenkerk

gaan besteden aan bidden en het lezen van de Bijbel. Verder spraken we elkaar

die Parkinson heeft. Elke week dat ik haar spreek is het weer minder. Dit kost ook

van Mexico. Hun opdracht begon in

dagelijks via de telefoon en kon ik hem van adviezen voorzien. We zagen Jesus

weer € 1000. Maar God zal voorzien.

Ensenada. Daarna hebben ze een

veranderen. Het mooie was dat hij ging inzien dat hij fout zat. Ook zag hij dat God

gemeente opgebouwd in Santa Rosalia.

hem ging zegenen in diverse dingen. Zo liep hij al maanden thuis omdat hij last had

Nu werken ze alweer vijftien jaar in

van zijn schouder. Hij was hij in afwachting van een MRI-scan en ineens kon hij

Mexicali. Een deel van hun werk bestaat

daarvoor terecht. Nu is het afwachten totdat hij geopereerd zal worden. De relatie

uit het gemeenteleven, een ander deel

met zijn vrouw is hersteld. Ze zijn weer samen: iets wat hij voor onmogelijk had

Op David na heeft ons hele gezin nu corona gehad.

uit hulpverlening aan straatarme dak-

gehouden. Maar er is nog heel veel werk te verzetten binnen dit gezin. We zien echt

Daniel heeft zijn eerste periode afgesloten met goede cijfers. David mag in zijn

lozen en migranten die illegaal de grens

diverse gezinnen die aan het veranderen zijn.

tweede universiteitsperiode ‘s morgens de lessen gaan volgen. 's Avonds volgt

Familie

hij namelijk een voorbereidingscursus voor het toelatingsexamen geneeskunde.

met de Verenigde Staten proberen over
te steken of zijn teruggestuurd.
vanderschaaf395.wordpress.com

f JacoyMaribel Vanderschaaf

Migranten

Zijn orthopeed zei dat hij naar een privé-universiteit moest gaan waar hij zelf

We hebben nog nooit zoveel migranten in Mexicali gezien als nu. In december

lesgeeft, maar dat kost 3.000 à 4.000 dollar per maand.

kwamen er vaak migranten aan de deur die vooral om kleding en onderdak vroegen.

Maribel volgt nog steeds enthousiast haar studie op afstand aan het Methodisten

Het werk onder de migranten is iets wat ons hart elke keer weer raakt. We werken nu

Seminarie in Monterey.

al een poos samen als Methodistenkerken in deze bediening. Door de bundeling van

>>

RENÉ & MARIANNE LAKO - HAÏTI - 33

ETEN & HYGIËNE

HAÏTI

HULPVERLENING NA
DE AARDBEVING...
RENÉ & MARIANNE LAKO

maar hoe?

Naast de reguliere voedseldistributies voor ‘onze kinderen’ deden we enkele distributies in
de omgeving, hier bij de kerk van onze buurman.

Er worden 216 kinderen in Sous Savanne gesponsord en we hebben zojuist voedsel
gedistribueerd. Dan zien we ook alle kinderen en hun ouder of verzorger. Veel kinderen
wonen bij een oma of tante, omdat ouders naar het buitenland vertrokken zijn, op
zoek naar een beter leven. We hebben ook kerstfeest met de kinderen gevierd met
een presentatie over wat de komst van Jezus betekent; het kerstverhaal ging vanaf

De kerk in Grand Place, Cavaillon is verwoest en bijna helemaal gesloopt. We hopen dat

de geboorte van Jezus tot na de opstanding!

hiernaast ook een nieuwe school zal kunnen komen.

In 2021 hebben we elf latrines gebouwd. Latrines zijn belangrijk voor een betere

Marianne en René Lako komen uit

organisatie Hope Force International
(HFI), en geven leiding aan het Child
Sponsorship Program (CSP) voor
tweehonderdtwaalf kinderen. Dit jaar

GEBEDSPUNTEN
• Bid en dank voor veiligheid en
gezondheid.

gezondheid en geeft mensen ook privacy. Een latrine kost € 1400.
• Bid dat, ondanks de onveilige wegen

Zeeland. Ze wonen sinds 2010 op Haïti.
Ze werken voor de hulpverlenings

Het blijft onrustig in Haïti; niet alleen op
politiek gebied, want er is nog steeds geen
officiële nieuwe regering, maar ook door de
groter wordende problemen met de bendes
en kidnappings. Bij ons in de buurt voelen we
ons veilig, maar om naar het vliegveld te gaan
nemen veel mensen een klein vliegtuig (van de
MAF) vanaf Jacmel, twee uur ten zuidwesten
van ons. De afgelopen week zijn er ook weer
aardbevingen geweest, tot aan 5.3 op de schaal
van Richter; hier en daar is opnieuw schade
aangericht in het zuiden. We bidden dat er geen
grotere aardbeving zal komen.

Soms kan hulpverlening moeilijk zijn… Er is geld gedoneerd en we zijn
dankbaar voor bijdragen uit Nederland en de VS. Gek genoeg is het niet
gemakkelijk het snel uit te geven om overlevenden van de aardbeving bij te
staan. Wat doe je als er geen diesel is en ook de bevoorrading van voedsel
beperkt is?

richting de stad, de bevoorrading

HERENIGING

van zaken als voedsel en brandstof
door kan gaan en dat de chauffeurs

De vorige keer schreven we dat onze kinderen in drie landen wonen. Eindelijk was
voor mij was het ruim tweeëneenhalf jaar geleden. Tot onze grote verrassing en

ligt de nadruk ook op het bouwen van

beschermd worden.

het zover dat ik naar Nederland kon reizen. Marianne was al eerder geweest, maar
• Bid dat we snel met de opbouw van

latrines voor gezinnen in Sous Savanne.

De afgelopen maanden hadden bendes de toegang tot plekken waar brandstof

blijdschap kwam Sandra onverwachts uit Sierra Leone de kamer binnenlopen. Ik had

de Maximahuisjes kunnen beginnen

Het dorp ligt op veertig kilometer ten

wordt opgeslagen geblokkeerd. Ook werd op de route naar het zuiden de toegang

haar bijna drie jaar niet gezien! Zo konden we samen kerst vieren, al werden Stefan

en ook nieuwe huisjes kunnen kopen

westen van de luchthaven van Port-

tot andere goederen geterroriseerd. Transporten werden in beslag genomen en

en zijn gezin natuurlijk gemist. Zelfs al was Nederland in ‘corona-lockdown’, we zijn

en vervoeren.

au-Prince. René en Marianne houden

chauffeurs gekidnapt. Zodoende was er bijna geen diesel bij benzinestations; hier

blij en dankbaar dat we deze

van hardlopen en wandeltochten met

en daar was tegen een hogere prijs wel brandstof te kopen. Een tijd lang konden

tijd samen konden meemaken.

vrienden en hun hond Rakker.

we weinig tot niets in het aardbevingsgebied doen. Na het begin van oktober

Een strandwandeling laat weer

in Jezus gaan geloven, ondanks de

konden we pas weer in december terug naar Cavaillon. We brachten etenswaar

zien hoe mooi Zeeland is.

invloed van de voodoo-religie.

 René: 29 april

• Bid dat de kinderen steeds meer

voor een school, die nu drie keer per week een maaltijd aan de schoolkinderen

rene.lako@gmail.com

verstrekt. Ook nu is voedselhulp nog steeds nodig; de prijzen zijn door alle

blog: lakomission.com

problemen omhooggeschoten.

• Bid voor het werk en financiën van
Hope Force in Haïti – we willen meer
latrines bouwen en meer kinderen

f Volg ons op Facebook en/of
 Instagram

Alles bij elkaar hebben we zo’n zestien keer voedsel, tarps (dekzeilen) en soms

sponsoren (€ 34 per maand).

water en toiletartikelen gebracht naar gebieden rond Les Cayes, Baraderes en
Cavaillon.
Vermeld bij het overmaken van uw gift

• Bid dat wij op hele praktische wijze
Strandwandeling in Zeeland.

de omschrijving: 029 Zendingswerk

Inmiddels hadden we tien voorgemonteerde Maximahuisjes besteld. Maar

fam. Lako

deze konden vanwege de onveiligheid ook niet vervoerd worden. Pas midden

Of scan de code en geef

december kon een grote vrachtwagen met veel moeite de materialen naar onze

Samen als familie in Nederland met

gemakkelijk online via de

omgeving vervoeren, waar de tien pakketten bij ons opgeslagen zijn. Vanwege de

kerst.

ZG-website:

feestdagen, reisplannen en onze afwezigheid hebben we de opbouw van de huisjes
doorgeschoven naar begin februari.

Jezus’ liefde mogen laten zien.

RIK & CAROLIEN CELIE

-
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We mogen de Heer prijzen dat we de Andes-basis al ongeveer 23 jaar hebben.
Dit vooral dankzij een reuzegift van een Nederlandse weduwe die van ons hoorde via
EO-Metterdaad toen die een team uitstuurden om ons werk te filmen.

DOCTORS ON MISSION

BOLIVIA

de Andes

De kinderen van het dorpje Arquillos.

We hebben al heel wat werk verzet in de Andes. We zijn alleen naar dorpen
geweest waar er geen enkele medische zorg is, zoals Tarabuquillo, Arquillos,
Alcala. Ook de grotere dorpen hadden het bijzonder moeilijk. In bijvoorbeeld
het grote dorp Sopachuy was wel een gebouw met een bordje ‘Hospital’
erop, maar de deur was op slot en er was geen enkele arts of medicijn te
bespeuren.
De bergbewoners zijn zo arm dat ze niks kunnen betalen; geen consultaties, medicijnen

10 miljoen
inwoners

WERKGEBIED
binnenlanden

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank de Heer voor alle steun die naar
Doctors On Mission wordt gestuurd
om met ons werk verder te gaan. Alle
ondersteuning – hoe klein ook – geeft
ons moed om door te gaan. Jullie
giften verwarmen onze harten.
Ons Doctors-on-Mission-team in actie in het dorpje Tarabuquillo.

• Bid voor bescherming van ons team
Alles, ook personeel en transport en reparatie aan de ambulance-jeeps, wordt ver

en onszelf. Als artsen, tandartsen,

goed door Doctors On Mission. Ook worden alle lokale artsen en voorgangers die

verpleegsters, jonge voorgangers

meegaan, betaald door de fondsen die we krijgen. Doctors on Mission Bolivia moest

en ander paramedisch personeel

vele persoonlijke leningen aangaan afgelopen twee jaar. Daardoor hebben we nu

hebben we steeds nauw contact met

nog een schuld van ongeveer 4.600 dollar voor herstel van onze ambulance-jeeps

de mensen en kunnen we constant

en nog eens bijna 19.000 dollar schuld voor medicatie, naast allerlei andere medische

gebedssteun gebruiken. Bid voor de

onkosten. Dit kan en mag de bedoeling niet zijn van onze missie… We streven er dan

vele zieken. De immuniteit van deze

ook naar om financieel weer in balans te komen, om dan met veel wijsheid het werk

mensen is bijzonder laag.

verder te zetten.

of enige andere verzorging. Het blijft een beetje ‘mission impossible’, maar we
proberen mens voor mens te behandelen en hen moed en geloof in te spreken.
Het weerzien was bijzonder hartelijk omdat velen zich mij en Carolien herinnerden.

Romulo

RIK & CAROLIEN ONDERSTEUNEN

RIK & CAROLIEN CELIE
Het verschil in temperatuur is groot. We kwamen uit circa 40°C naar aanvaardbare

Voorganger Romulo Balderrama - mijn

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Dr. Rik werkt samen met zijn echtgenote

temperaturen, maar als de zon weg is, benaderen we al vlug het vriespunt boven de

Quetchua-gids sinds 1990 - was ernstig

de omschrijving:

Carolien in de binnenlanden van Bolivia

3000 meter. Het is hier ‘zomer’ op het zuidelijk halfrond. We noemen dit het regen

ziek door covid. Hij lag in het ziekenhuis

070 Zendingswerk fam. Celie

en Haïti. Samen met hun lokale medisch-

seizoen: nu valt er veel regen en groeien planten en vruchten die gezaaid werden, tot

in Sucre, maar nu gaat het goed. Hij heeft

070-DMI (Doctors on Mission

pastorale (logistieke) teams verlenen zij

de grens van 3200 meter hoogte. Hogerop vind je niks meer.

ernstig astma, waarschijnlijk het gevolg

International)

van tientallen jaren over stoffige wegen

Of scan de code en geef

medische zorg aan de allerarmsten.
Op deze manier brengen zij hoop waar er

Door het plotselinge

lopen. Ze wonen in armoede in de Andes,

gemakkelijk online via

geen hoop te vinden is. De lokale teams

grote hoogteverschil

maar slagen er in hun vier kinderen op te

de ZG-website:

zetten het werk ook zonder hem verder,

en het lage zuurstof

voeden. Romulo heeft ontelbare kerkjes

mits er voldoende middelen zijn. Dit

gehalte (ijle lucht)

gesticht in bijzonder afgelegen bergdorpen,

gebeurt zowel in de Amazone als in de

ontwikkel je snel

dikwijls op meer dan 4000 meter hoogte.

Reünie met de familie van Romulo, met

Andes en ook in Haïti, indien financieel

hoofd- en spierpijn,

Om die dorpen te bereiken stapte hij,

naamgenoot Rik vooraan in het midden.

mogelijk.

druk op de borstkas,

soms wel negen dagen achter elkaar,

versnelde hartslag en

door berg en dal! Schoenen wilde hij niet

rikcelie@gmail.com

soms zelfs slapeloos

vanwege slijtage, ondanks mijn aanbod.

doctorsonmission.org

heid en nachtmerries.

Hij maakte liever zijn eigen sandalen van
brede gebruikte rubberbanden. Het bijzondere van dit verhaal is dat hij zijn vierde
kind Rik heeft genoemd. Rik is negen en wil ook dokter worden en mensen in de
bergen en Amazone gaan helpen...

Carolien assisteert de tandarts.

GERARD & REBECA ADRIAANSE - SPANJE - 37

Leven !

EEUWIG
EEUWI
G

THUISKANTOOR

SPANJE
47 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Madrid

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid dat de corona-uitbraken
beheersbaar worden. Dat zou ook
weer helpen om meer opnames te
Gerard in z'n element in deze nieuw ingerichte ruimte in ons appartement, vanwaar Gerard

verzorgen vanuit de studio van Radio

programma's produceert en programmeert voor Radio Encuentro. Rebeca doet hier haar

Encuentro.

vertaalwerk voor Radio Encuentro en de vrouwenafdeling van TWR Spanje.
• Dank voor de wijze waarop God

Door de coronacrisis groeide langzaamaan ons verlangen naar een heus thuiskantoor.

voorzien heeft in de inrichting van

Toen van Zending + Gemeente de vraag kwam wat onze behoeften waren, gaven

ons thuiskantoor.

we dit dan ook op als kerstproject. We kunnen je melden dat het benodigde bedrag
voor ons thuiskantoor is binnengekomen. Inmiddels hebben we ook een kleine studio

• Bid dat onze kleine studio thuis een

kunnen inrichten in ons kantoor! De bureaus en accessoires, plus het mengpaneel,

echte toevoeging zal blijken, dat we

bieden nieuwe mogelijkheden die we biddend onderzoeken en ontwikkelen.

ideeën krijgen voor het ontwikkelen

We willen iedereen die hiervoor gebeden en/of gegeven heeft hartelijk bedanken!

van projecten.

Samen mogen we bouwen aan Gods koninkrijk.
"Puerta del Sol is als plein het ware middelpunt van Madrid en zelfs van Spanje

• Dank dat we gezond zijn en in

- met openbaar vervoer prima bereikbaar trouwens."

vrijheid ons werk kunnen doen, zelfs

HUISELIJKE ONGEMAKKEN

“Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt,
is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Romeinen 6:23 (NBV21)
GERARD & REBECA ADRIAANSE

De afgelopen tijd hadden we wat problemen met het onderhoud van het appartement

• Bid dat meer en meer mensen hier

dat we huren. Zo hadden we een verstopt bad, de oven deed het niet meer en

in Spanje geraakt zullen worden door

ook waren er wat problemen met de cv-ketel. Overleg met huisbazen, zo weten

de liefde van Jezus, mede door ons

In 2003 was onze laptop inmiddels een oude computer geworden en we waren

wij inmiddels uit ervaring, is soms wat lastig. Gelukkig heeft onze huisbaas de

leven en werk, en Hem zullen gaan

dringend toe aan een nieuwe. Vrienden die dit wisten voorzagen in een nieuwe,

verstopping verholpen, een nieuwe oven geplaatst en naar de cv-ketel laten kijken.

volgen.

die we jarenlang gebruikt hebben. Uiteraard is deze laptop inmiddels ook alweer

Het enige probleem is nu nog dat een aantal radiatoren langzaam lekken.

Gerard en Rebeca zijn sinds 1999

vervangen. Wat ik echter toen óók ontving was een computerprogramma om muziek

Net als ieder ander dat zal herkennen,

getrouwd. Via Costa Rica, Aruba en

en presentatie te mixen. Dit programma gebruik ik bijna 20 jaar later nog altijd

hebben ook wij dus te maken met wat

Australië zijn ze in 2018 terechtgekomen

dagelijks bij mijn werk voor de radio! Het is een zegen: voor de radiostations op

oncomfortabele huiselijke ongemakken,

in Spanje, waar ze helpen bij de productie

Aruba, in Australië en nú hier in Madrid bij Radio Encuentro.

maar al met al valt het gelukkig mee.

van christelijke radioprogramma’s,

GERARD & REBECA ONDERSTEUNEN
Vermeld bij het overmaken van uw gift
de omschrijving:

gericht op de Spaanse bevolking.

Hoewel ik heel dankbaar ben dat ik al zo lang profiteer van dit programma, staat het

Hun gebed en verlangen is dat ze een

in geen verhouding tot wat God aanbiedt: eeuwig leven! Volmaakt leven, zoals leven

positieve bijdrage mogen leveren aan

oorspronkelijk bedoeld was. Leven dat nooit voorbijgaat. Onvoorstelbaar, maar waar

het bekendmaken van de liefde van

en goed! In onze familie- en vriendenkring worden we de afgelopen tijd regelmatig

Christus in Spanje. Ze wonen sinds

geconfronteerd met ziekte en overlijden, de eindigheid van het leven. Wat is het dan

Een kijkje in de binnenstad van Madrid.

eind 2019 in een buitenwijk van Madrid,

mooi te weten dat God eeuwig leven aanbiedt! Bijzonder ook dat we mensen mogen

Net als in Nederlandse binnensteden vind

de hoofdstad van Spanje.

vertellen en laten zien dat God hoop en perspectief geeft! Jullie op jullie plekje en wij

je hier historische gebouwen, pleinen en

op het onze in Madrid.

straatjes.

ger.rebe@gmail.com
adriaanses.wordpress.com

vanuit huis.

Bedankt dat jullie ons in onze taak ondersteunen. Jullie hebben ons geholpen bij de
inrichting van ons thuiskantoor.

018 Zendingswerk fam. Adriaanse
Of scan de code en geef
gemakkelijk online via de
ZG-website:

INTERVIEW MET DICK & LIESBETH TE LINDE - DOOR IRENE VAN MAASTRICHT - 39

In het vorige magazine (december 2021) vertelde Noah de Keijzer wat het voor hem betekent om een kind
van zendelingen te zijn. In dit interview, dat Irene had met Dick & Liesbeth te Linde, vertellen ze wat het
voor hen betekent om ouders van een zendeling te zijn.
"... maar met handen en voeten komen we een heel eind."
Toen Lonneke haar man Germano leerde kennen, was dat natuurlijk anders dan
als ze in Nederland had gewoond. Hij is een Braziliaan en spreekt dus Portugees.
Toen ze voor de wet in Brazilië trouwden, hadden de ouders van Lonneke hem
zelfs nog nooit in levende lijve gezien, alleen via beeldbellen. Pas toen zij iets later
naar Nederland kwamen voor de inzegening van hun huwelijk, hebben ze hem
voor het eerst in de armen gesloten en leerden ze hem beter kennen. Dick vertelt:
“Germano vindt het heerlijk in Nederland. Alles is hier zo goed geregeld. Hij houdt
ook van het koude weer. Tijdens het verlof van Lonneke en Germano ben ik samen
met al m’n schoonzoons enkele dagen wezen skiën. Dat was een geweldige tijd,

Bruidspaar Lonneke & Germano

als mannen onder elkaar. Germano hoort echt bij ons gezin, al is het communiceren
soms lastig. Wij spreken geen Portugees en hij nauwelijks Nederlands. Het is een
uitdaging, maar met handen en voeten komen we een heel eind.”

"Weet je wat wel moeilijk is: dat we zelden als familie compleet zijn."

GOD IS
ERBIJ

Sommige ouders van zendelingen maken een soort rouwperiode door als hun
kind vertrekt naar een ver land, om de Heer daar te dienen. Voor hen kan dan
bitterheid op de loer liggen omdat zijzelf nooit hebben gekozen voor de grote
stap die hun kinderen zetten. Op mijn vraag of Dick en Liesbeth dit herkennen
zegt Liesbeth lachend: ”Nee, dat gevoel hebben wij gelukkig nooit gehad.
Daar zijn we waarschijnlijk ook veel te nuchter voor! We hebben natuurlijk al
onze dochters min of meer moeten loslaten. Niet alleen Lonneke, maar ook

Germano & Dick in de Spitfire

de andere meiden vlogen uit, kregen partners en verhuisden. Daar moet je als
ouders je weg in vinden. We spreken Lonneke soms vaker dan onze andere
dochters, die in Nederland wonen. Weet je wat wel moeilijk is: dat we zelden als
familie compleet zijn. De zussen missen elkaar af en toe ook. Tijdens dit verlof
hebben we heerlijk tijd met hen kunnen doorbrengen. Lonneke is in verwachting

Dick & Liesbeth met kinderen en kleinkinderen

en we hebben samen een babydekentje gemaakt. Zo speciaal! In de zomer hopen
we enkele weken naar Brazilië te gaan, om bij hen te zijn als de baby er is. Daar
zien we nu al naar uit. We zijn gek op al onze kleinkinderen, maar de relatie met

Dick en Liesbeth hebben 5 dochters. De oudste is Lonneke (Silva te Linde). Zij werkt sinds 2012 in
Belo Horizonte, Brazilië. In 2014 is zij, als vrouw alleen, in de sloppenwijk van deze miljoenenstad
gaan wonen. Sinds 2015 doet ze dit werk samen met haar man Germano.

dit kleinkind zal toch anders zijn omdat ze zover weg wonen. We zullen zien
hoe het loopt, maar met een beetje creativiteit lukt het ons vast om het groot
ouderschap goed vorm te geven. Boekjes voorlezen kun je tenslotte ook via
beeldbellen doen.”

Liesbeth vertelt dat ze het zendingswerk van haar dochter destijds door een
Nederlandse bril zag. “We konden ons er geen goede voorstelling van maken.
Pas toen we haar voor de eerste keer bezochten, zagen we de armoede in de

Dick & Lonneke

sloppenwijken, haar woonsituatie, de onveiligheid, maar ook de prachtige mensen.
Tegelijkertijd zagen we dat Lonneke hier in haar element was, de weg kende, de
taal sprak en een gezellig thuis voor zichzelf had gemaakt. We waren trots op haar:
hier was ze op haar plek, want op jonge leeftijd wist Lonneke al dat ze de zending in
wilde, om met arme kinderen te werken. Ze hield als jong meisje al veel van Jezus”.
Dick vult aan: “Wij zijn in ons gezin altijd wel met zending bezig geweest. Al onze
kinderen hebben korte of iets langere zendingsreizen gemaakt met jongerenreizen of
met Youth with a Mission. We hebben dat altijd van harte gestimuleerd. Het is goed
om in je leven ook zulke ervaringen mee te maken. Die vergeet je nooit meer.

llar
Diesel & Do

Dat Lonneke uiteindelijk voor langere tijd naar Brazilië vertrok, was voor ons niet
echt een verrassing. Het paste bij haar verlangen en haar wandel met God. Brazilië is
werkelijk haar thuis geworden en God is erbij”.

Lonneke & Liesbeth
Samen een babydekentje naa
ien

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

