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'KIJK, HET BIJBELVERHAAL 
IN ONZE TAAL!'

Lonneke:Lonneke: 
"Het verschil dat we mogen maken in Jezus’ naam, ons 
niet altijd bewust van de impact, is het allemaal waard!"



Toen de coronacrisis begon sprak minister-president Rutte over ‘het nieuwe normaal’.  

We moesten maar wennen aan alle regels en voorschriften, want dit zou ‘het nieuwe  

normaal’ gaan worden. Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen dat dit niet het nieuwe 

normaal is geworden. De vraag rijst of er wel een nieuw ‘normaal’ gaat komen voor deze 

wereld. We zien dat we leven in een snel veranderende wereld met telkens weer nieuwe 

uitdagingen (klimaatcrisis, coronapandemie, oorlogen etc.) waarmee we te maken hebben. 

 

In Romeinen 12 gaat het over dat we onszelf niet hoeven aan te passen aan de wereld, 

maar dat we onze gezindheid mogen vernieuwen om zó te ontdekken wat God van ons 

vraagt. Wat een rust kan dat geven in deze roerige tijden. We mogen ons richten op God. 

Zo ontdekken we steeds weer wat Gods perspectief is op de zaak en wat Hij van ons wil, 

in deze steeds veranderende situaties. Dit geldt voor ons hier in Nederland, maar ook voor 

onze zendelingen in het veld. Onze hulp en onze verwachting is in Hem! Laten we ook,  

nu Pinksteren weer voor de deur staat, uitzien naar Hem. Laat uw enthousiasme niet 

bekoelen, maar laat u aanvuren door de Heilige Geest om Hem te dienen.

Erwin Wietses 

Voorzitter Zending+Gemeente

WOORD VOORAF  

 
Onze hulp en onze 
verwachting is in Hem
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WEBSITE  
Op www.zendingengemeente.nl vindt u het laatste nieuws 

van onze zendelingen en kunt u eerdere edities van het blad 

bekijken. 

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. 

Stichting Zending + Gemeente steunt Nederlandse 

zendelingen in Midden- en Zuid-Amerika
Zending Gemeente

COLOFON - 53e jaargang, uitgave nr. 2 - mei 2022 EEN GIFT GEVEN 

NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE! 

Als u onze zendelingen financieel wilt ondersteunen, dan kan 

dat door een gift over te maken naar het bankrekeningnummer 

van Stichting Zending + Gemeente. Om ervoor te zorgen dat 

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

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

vermeld staat bij hun artikel in dit magazine. Voor algemene 

giften hoeft geen beschrijving vermeld te worden. 

 
MAKKELIJK ONLINE GEVEN VIA DE WEBSITE  
Via de website van Zending + Gemeente kunt u snel en 

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

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

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

geven. Bij ‘doel’ selecteert u het door u gewenste doel.  

Standaard staat hier ‘Zending algemeen’ vermeld en gebruiken 

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

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

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

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

gegevens op uw bankafschrift of in uw internetbankieren-app 

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

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

vangen deze informatie echter wèl en zorgen ervoor dat uw gift 

bij het door u gekozen doel terecht komt. 

 

Scan de QR-code hiernaast om via de  

website te geven:

Op onze website www.zendingengemeente.nl vindt u een 

overzicht van al onze zendelingen. We werken 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. Lees op de website meer over 

hun bediening en op welke manier u hen kunt ondersteunen 

met hun prachtige werk!  
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Back Back to theto the Bible Bible  

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving: 026  Zendingswerk  

fam. Rojas (-Koorevaar)

 

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via  

de ZG-website:

“Kijk, het Bijbelverhaal in onze taal!” Juana laat enthousiast het boekje zien 
aan een vriend. Ze proberen samen het verhaal van Bartimeüs te lezen in hun 
eigen taal. 

In het dialect van ons dorp Chichicastenango is de Bijbel nog niet geprint, maar ik 

kreeg een boekje in handen met teksten uit het Marcus-evangelie in het Spaans 

en K´iche’. Juana is de eerste die ik het laat lezen, en ze snapt het goed! Het is zo 

belangrijk om de Bijbel in je moedertaal te horen!

Het is überhaupt belangrijk om de Bijbel te horen of te lezen. Ik ben een groot voor-

stander van Bijbelstudies, Bijbelscholen, Bijbelonderwijs enzovoort. De afgelopen tijd 

zijn we ook weer teruggegaan naar de basis: simpelweg de Bijbel lezen met elkaar 

en het gelezene toepassen. Met de jongedames die me helpen met de bijlessen 

doen we dat elke week. 

Een geweldige manier om samen de Bijbel te (her)ontdekken is via Discovery Bible 

Study (dbsguide.org). We maken eerst een rondje om te vertellen waar we deze 

week dankbaar voor zijn en welke uitdagingen we tegenkomen. Met dat in ons 

achter hoofd lezen we een stuk uit de Bijbel. We stellen de vraag: “Wat leren we in 

dit stuk over God en over onszelf? Hoe heeft dit Bijbelgedeelte invloed op onze situatie?  

Hoe kunnen we dat praktisch toepassen en gehoorzaam zijn?” 

   
JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR

Jorge en Mariëtte Rojas wonen 

in Chichicastenango, Guatemala. 

Samen hebben ze de stichting 

Diktyon opgericht om lokale kerken 

en voorgangers te bemoedigen en 

onderwijs te geven op verschillende 

vlakken, van een leesclub voor kinderen 

tot aan theologisch onderwijs aan de 

universiteit.

 

  mariette_koor@hotmail.com

,  aselsi.org

 

Een groep voorgangers in Chiapas, Mexico, ontvangt Bijbelonderwijs.
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GUATEMALA

17  miljoen STANDPLAATS  

inwoners Chichicastenango

Juana leest voor het eerst een deel van de Bijbel in haar eigen taal.

Nu de pandemie afneemt, zijn er meer activiteiten waar we met onze boekentafel  

christelijke literatuur aanbieden.

JORGE & MARIËTTE ONDERSTEUNEN

In het vorige magazine schreven we een oproepje voor een juf voor thuis onderwijs 

aan onze kinderen. Ondertussen is er een tijdelijke juf zo ongeveer uit de lucht  

komen vallen. Eén berichtje: “Hoi, wij zijn Annelot en Salomo, juf en timmerman.  

We zijn in Guatemala en zoeken een plek waar we onze camper kunnen parkeren  

en de handen uit de mouwen kunnen steken”. Een week later waren ze hier!  

Een verhoring op ons gebed. Maar... als dit blad uitkomt, reizen ze alweer verder. 

Dus de oproep staat nog steeds: Wil je een paar maanden helpen als juf of meester: 

welkom! Voor meer informatie contact Mariëtte: app/tel: +502-5999 8392 of mail naar: 

mariette_koor@hotmail.com

   
Mexico

Het is mooi om te zien dat de gesprekken met de juffen doordeweeks minder over 

koetjes en kalfjes gaan. Ze gaan nu vaak over diepere onderwerpen met opmerkingen 

als “Ik moest nog denken aan wat we dinsdag lazen...” Het is geweldig hoeveel de 

Bijbel te zeggen heeft over onze dagelijkse beslommeringen!   

BACK TO THE BIBLE

JUF / MEESTER VOOR THUISONDERWIJS

Jorge reisde naar Mexico, waar in de 

jungle van Chiapas een groep voor-

gangers de lessen van de ASELSI-

Bijbelschool volgt. Omdat het zeer 

onrustig is aan de Mexicaans -  

Guatemalteekse grens, reden ze  

een heel stuk om, naar een veiligere  

grensovergang. Van vrijdag tot dins-

dag waren zij weg. Jorge heeft die 

periode in totaal 32 uur in de auto 

gezeten. Maar het enthousiasme van 

de broeders daar, was het waard!

>>

>>



Dr. Rik werkt samen met zijn echtgenote 

Carolien in de binnenlanden van Bolivia 

en Haïti. Samen met hun lokale medisch-

pastorale (logistieke) teams verlenen zij 

medische zorg aan de allerarmsten.  

Op deze manier brengen zij hoop waar er 

geen hoop te vinden is. De lokale teams 

zetten het werk ook zonder hem verder, 

mits er voldoende middelen zijn. Dit 

gebeurt zowel in de Amazone als in de 

Andes en ook in Haïti, indien financieel 

mogelijk. 

  

  rikcelie@gmail.com  

  doctorsonmission.org

RIK & CAROLIEN CELIE

Ik kan jullie met vreugde mededelen 
dat mijn beste Quechua-vriend en gids 
Romulo (zie vorige blad) volledig is 
hersteld van covid. De ernstige adem-
halingsproblemen zijn volledig weg. 
Geprezen zij de Heer! 

  
 
“Ga en vermenigvuldig u!”

Zijn zoon Rik (zie Rik & Rik op de foto hier-

naast) wil ook arts en zendeling worden. 

Ik merk dat gedurende de laatste 32 jaar 

zoveel andere kinderen van dokters of 

voorgangers arts-zendeling geworden zijn. 

Sommigen zitten zelfs in Argentinië om 

via hun artsenpraktijk het evangelie te  

verkondigen. Het moeten er tientallen zijn...

De afgelopen jaren zijn zeker niet voor niks geweest. Reden genoeg om vreugdevol 

naar verleden en toekomst te kijken. Twintigduizend kinderlevens (ook via artsen-

teams) per jaar zijn gered. Deze mensen, artsen, verpleegkundigen en voorgangers, 

die naar hun eigen armoedige gebieden teruggaan, zullen wel blijvend gesponsord 

moeten worden…

Sandro, de opvolger van dokter Ino, is zelf geen arts. Zijn zoon Quicke zit in het laatste 

en zijn dochter in het tweede jaar Geneeskunde. Zijn kinderen gaan ook al mee op 
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Dank je Peter!

Fondsen worden gezocht voor de allergrootste noden. We blijven direct uitgaan naar 

de allerarmsten en minstbedeelden in streken waar gezondheidszorg niet bestaat. 

We gaan uit in ‘woord en daad’ (1 Joh. 3:16-18). Geld is niet te vinden in de streken 

waar we komen. Alles moet gratis… We zien veel minder verzorgingscentra dan 

‘gemeenten’ (al hebben die natuurlijk ook hun noden). Het voorzien in voldoende 

medische hulp is niet eenvoudig, want de Staat wil deze stammen juist uitroeien... 

We streven er nu naar om financieel weer in balans te komen en met veel wijsheid 

en inzicht het werk voort te zetten...   

GROTE NODEN Rik & Carolien met het team van  

Doctors On Mission op Haïti.

Dr. Quicke en Dra Fabiana (Sandro's kinderen) aan het werk.

 

• Dank voor alle steun die we ontvan-

gen. Dit geeft moed om door te gaan. 

Wat is een hospitaal waard als er 

bijvoorbeeld geen dokter, medicatie  

of zuurstof aanwezig is en de hoofd-

ingang op slot?

• We bezoeken arme christenfamilies 

en trekken met de lokale medisch-

pastorale tochten mee. Die zijn 

duur, enkele duizenden euro's, maar 

hebben afgelopen jaren tienduizen-

den levens gered en pijnen verzacht. 

Afhankelijk van de financiën wordt 

deze gezondheidszorg structureel in 

het nationale gezondheidsnetwerk 

geïmplementeerd. Zo wordt de zorg 

duurzamer. Vaak mogen onze chris-

telijke artsen blijven omdat zij een 

voorbeeld vormen voor de anderen en 

hun verantwoordelijkheid nemen. 

• Bid voor de vele extra zieken van wie 

het immuunsysteem zeer laag is door 

ondervoeding.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

  

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

070  Zendingswerk fam. Celie 

070-DMI (Doctors on Mission  

International)

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via  

de ZG-website:

RIK & CAROLIEN ONDERSTEUNEN

Vijfentwintig jaar geleden leerde ik Peter en Else Vlug kennen. Het contact was 

altijd uitzonderlijk! Als wij hen ontmoetten noemden mijn kinderen, Karel-Bart en 

Karolien, hen ‘opa en oma’. Gedurende mijn ‘crisisperiode’ - twaalf jaar geleden - 

nam Peter het voortouw. Peter was als een vader, die ik zelf veel te vroeg verloren 

had door een hartstilstand. Destijds waren Peters laatste woorden aan mij:  

“Lieve Rik, kom, neem stappen en begin een nieuw leven. Houd vol, voordat je 

door de Taliban gegijzeld wordt en we nooit meer iets van je horen!” Ik was toen 

aan het werk onder de christen-minderheidsgroeperingen in Noord-Pakistan.  

Elke medische bijstand werd hen toen onthouden en het werk was gevaarlijk. 

Vaccinatiekampen werden aangevallen met Kalasjnikovs. Een jonge Noorse arts 

verloor op gruwelijke wijze het leven… Peter schreef verder: “…God zal je bij de 

hand nemen. Ga verder met Hem en laat je leiden! Hij weet de beste weg.”  

Het trof me… Dank je Peter! 

missie in de Andes en Bolivia (zie foto hierboven). Dr. Ino’s jongste dochter Sara 

begon met Geneeskunde maar stopte toen haar vader stierf. Zelfs mijn eigen zoon 

Bart is dokter geworden (in New York en Boston). Nu is hij zich nog eens vier jaar 

aan het specialiseren in de ‘Cranio-Maxilofaciale’ chirurgie Los Angeles. Hij zal 

kunnen meegaan met Mercy Ships of soortgelijke projecten vanwege zijn hoge 

kwalificaties. Gelukkig kun je alle studiekosten – als je een goede student bent – 

lenen omdat dit gekoppeld wordt aan een levensverzekering. Zo zie je maar hoe 

het balletje kan rollen…   

HAÏTI  

BOLIVIA  



Een vreemde combinatie van landen misschien? Wat hebben deze diverse 
naties gemeen? 

Midden februari vertrok Marianne vanuit Haïti naar Nashville, waar ons kantoor  

van Hope Force International is. Vandaar reisde ze met een team naar Nepal.  

Daar werkte ze opnieuw samen met onze partnerorganisatie die betrokken is bij  

het redden en langdurig bijstaan van jonge mensen, 'survivors' van mensenhandel. 

Inmiddels was de oorlog in Oekraïne begonnen en vroegen we (HFI) ons af hoe we het 

beste zouden kunnen helpen. HFI biedt vooral hulp na natuur rampen, zoals orkanen, 

tornado’s, aard bevingen en overstro-

mingen. Een oorlogs- en vluchtelingen-

ramp is toch iets anders voor ons, maar 

het zijn mensen in nood. Dat past  

binnen ons mandaat om in Jezus’ naam 

hulp te bieden. Marianne maakte deel 

uit van een verkenningsteam naar 

Roemenië om te kijken met wie en 

hoe we kunnen samenwerken. Een van 

onze stafleden heeft een aantal jaar in 

Oekraïne gewoond en heeft daar nog 

veel vrienden. Ook wij kennen iemand 

die al contact had met een organisatie 

in Roemenië. Met hen werken we nu 

samen. 

 
RENÉ & MARIANNE LAKO

Marianne en René Lako komen uit 

Zeeland. Ze wonen sinds 2010 op Haïti. 

Ze werken voor de hulpverlenings-

organisatie Hope Force International 

(HFI), en geven leiding aan het Child 

Sponsorship Program (CSP) voor 215 

kinderen. Dit jaar ligt de nadruk op het 

bouwen van latrines in Sous Savanne. 

Sinds de aardbeving van 14 augustus 

2021 in het zuidwesten van Haïti heeft 

HFI ook hulp geboden met zeildoek 

en voedsel; momenteel worden dertig 

geprefabriceerde huisjes gebouwd.  

    

 rene.lako@gmail.com

  blog: lakomission.com

f   Volg ons op Facebook en/of

  Instagram

Marianne aan de grens tussen Roemenië en Oekraïne; in de tent om vluchtelingen  

op te vangen.

Marianne en team in Roemenië om  

vluchtelingen uit Oekraïne te helpen.

HAÏTI, NEPAL, ROEMENIË  
              EN OEKRAÏNE… 
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Er worden 215 kinderen in Sous Savanne 

gesponsord. De scholen, uniformen en 

schoolspullen zijn betaald. Elke maand is 

er een voedseldistributie met rijst,  

bonen, spaghetti, olie en, deze maand 

zelfs levende kippen om op te kunnen 

eten! We bouwen latrines, al is het 

moeilijk materialen te vinden vanwege 

de bendes die de route controleren. 

Inmiddels zijn er tien geprefabriceerde 

Máximahuisjes in Baraderes gebouwd en 

staan er vijf in Cavaillon. Het is wachten  

op nieuwe materialen om verder te 

kunnen. In totaal hopen we ten minste 

dertig huisjes te bouwen in gebieden 

die door de aardbeving van 14 augustus 

2021 getroffen zijn.  

HUIZEN & KIPPEN

Voedseldistributie met levende kippen.

Bouwen van voorgemonteerde Máximahuisjes na de  

aardbeving van 14 augustus 2021; Baraderes Haïti.

Het eerste huisje is klaar; onze aannemer met het gezin 

dat er in gaat wonen. 

In Cavaillon hopen we veertien huisjes in vijf omliggende dorpen te bouwen. 

Eerst schrijven we kandidaten in die in erbarmelijke omstandigheden wonen.

En zo is Marianne nu (8 april) met een tweede team in Roemenië. Ze zijn op een 

locatie op ongeveer 45 minuten van de grens met Oekraïne; een deel van het team 

helpt met het renoveren van een groot gebouw om de opvangcapaciteit voor vluch-

telingen uit te breiden van vijftig naar driehonderd veilige slaapplekken. Ze helpen 

ook met het klaarmaken van voedselpakketten en met andere activiteiten om de 

organisatie bij te staan.   



WaterstromenWaterstromen
“Kom alsjeblieft niet via deze weg naar de conferentie; we reden zojuist bijna het ravijn in!”, 
hoorden we per telefoon. Ondertussen baanden we onze weg met de auto tussen de regenbuien 
door, over de modderpaden in het Andesgebergte. 

Hevige regenval terwijl het eten werd klaargemaakt voor de conferentie.

   
GEBEDSPUNTEN

• Bid voor Marianne en haar team in 

Roemenië en voor wijsheid in het 

vervolg van de hulpverlening;  

• Bid voor vrede in Oekraïne.  

• Bid voor onze veiligheid en gezond-

heid. 

• Bid dat, ondanks de onveilige wegen 

naar de stad, de bevoorrading van 

voedsel, brandstof en materialen 

door kan gaan.

• Bid dat de kinderen in ons pro-

gramma steeds meer in Jezus gaan 

geloven, ondanks de invloed van de 

voodoo-religie. 

• Bid voor het werk en de financiën van 

Hope Force in Haïti, dat we verder 

kunnen gaan in het zuiden met de 

bouw van de huisjes.

HAÏTI  

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 
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12  -  RENÉ & MARIANNE LAKO - HAÏTI

Haïti heeft elf miljoen inwoners. Er zijn mooie plekjes te bewonderen: dat wordt 

nogal eens vergeten. Helaas is het land door de bendes in Martissant, aan de enige 

echte hoofdweg naar het zuiden, in tweeën gesplitst. Daar wonen wij ook en doordat 

de bendes die route controleren worden transporten met goederen vaak in beslag 

genomen en chauffeurs soms gekidnapt. Daardoor zijn er regelmatig tekorten aan 

voedsel, bouwmaterialen en brandstof en wordt alles nog veel duurder. De prijzen 

van eerste levensbehoeften waren al omhooggeschoten. Dat is, ook voor 'onze men-

sen' in Sous Savanne, nu nog moeilijker geworden. 

 

“Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar 

Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood…" (Mattheüs 28:5-6). Ik denk aan een 

vroege paasmorgen in Griekenland. We beklommen een heuvel om de zons-

opgang te zien en overal hoorden we in het Grieks: “Christus is opgestaan. Hij is 

waarlijk opgestaan!”, een mooie traditie en herinnering. We leven in een tijd van 

veel angst en onzekerheid. Zeker in Oekraïne en Haïti, waar zoveel lijden is.  

We bidden dat we door onze hulpverlening hoop kunnen brengen. Tijdens een 

recente conferentie werd het woord 'hoopbrenger' over ons uitgesproken. 

 

HAÏTI

Jezus brengt hoop! 

Zo worden we vaak welkom geheten; een paar stoelen komen soms bij de buren vandaan.

Samen op het kantoor van 

Hope Force voor Mariannes  

vertrek naar Roemenië.

RENÉ & MARIANNE ONDERSTEUNEN

 ruim 1 1  miljoen HOOFDSTAD   

 inwoners Port-au-Prince 

  



   

Wilfredo en Judith wonen in Cajamarca 

-Perú. Wilfredo is voorganger van 

Evangelie Gemeente Bet El, die wil 

uitreiken naar vergeten gebieden in het 

binnenland. Ze werken sinds 2007 om 

kerkleiders en jeugd binnen de kerkjes 

van de Peruaanse Andes sterker te 

maken in hun geloof en jeugdgroepen 

te vormen, middels jeugdkampen en het 

trainen van (jeugd)leiders. Het geestelijk 

werk gaat hand in hand met praktisch 

ontwikkelingswerk als ondersteuning 

met schoolpakketten en levensmiddelen 

in noodsituaties. 

 

Je kunt ons altijd schrijven: 

  j.a.prakken@gmail.com 

 

Bekijk onze agenda op ons weblog:

  wilfredoyjudith.blogspot.com

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN

Op verzoek van de kerkleiders zullen dit jaar de Bijbelstudies en conferenties in  

verder weg gelegen dorpen gehouden worden, als ondersteuning en bemoediging 

voor de mensen die daar wonen. Helaas hadden we juist dit jaar in Cajamarca 

modder lawines en overstromingen door excessieve regenval. Daar zaten wij dus 

middenin. Sommigen waren de dag ervoor al vertrokken en hadden bijna acht uur 

onderweg stilgestaan, totdat een voorlader de modder weghaalde en ze weer verder 

konden glijden. Je kunt je de vreugde voorstellen toen we na zoveel moeite elkaar 

konden zien en omhelzen!

De kerk was bomvol, we mochten 

veel zaken in vertrouwen met elkaar 

bespreken. Activiteiten als jeugd-

weekenden en kinderwerk werden 

ingepland. Samen eten, zingen,  

lezen en vieren! Jongens die tien 

jaar geleden naar de jeugdweeken-

den kwamen, waren er nu bij:  

Ronner en Ruben zijn daar voorbeel-

den van.  

Een gemeente lid van Bet El had op 

z´n hart om elk van de leiders een 

studiebijbel te geven zodat ze hun 

gemeente beter kunnen onderwij-

zen: 58 blij verraste gezichten!! 

(Zie foto op de pagina hiernaast.)

Minder blij verrast waren we, toen we de volgende ochtend niet dezelfde weg terug 

konden nemen: alle wegen waren afgesloten... Alle schouders werden eronder gezet. 

De mannen gingen met schoppen en touwen naar de plek van de modderlawine.  

 

Zo kwamen we er allemaal doorheen. Waldesmiro, voorganger van San Juan, zat bij 

ons in de auto en zei: “Ik zou jullie graag meenemen naar mijn kerk en jullie dan nooit 

meer loslaten..." We beloofden gauw weer een keer te komen, maar laat het eerst 

maar een beetje opdrogen. 

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRINA-PRAKKEN - PERU - 15

 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Dank voor de sponsors van Ysabels 

studiekosten (vorige nieuwsbrief).  

In februari liet ze zich dopen. Het was 

een groot feest. 

• Momenteel bezoeken we de ge-

meentes in Nederland die ons werk 

mogelijk maken. Dank dat we na 

ruim 3 jaar elkaar kunnen ontmoeten. 

• Cajamarca heeft te maken met  

hevige regenval en overstromingen.  

De houten huizen van drie Bet El-  

gezinnen stonden onder water.  

Gelukkig zijn er geen grote verliezen. 

 

• Bid voor bescherming van onze men-

sen in het binnenland, die vaak uren 

lopen door de modder en regen om 

de verschillende kerken te bezoeken. 

• Bid voor Marcela en Esther, die nu de 

leiding hebben over onze gemeente. 

De samenkomsten van de kerk en 

jeugd vinden vooral in Marcela´s huis 

plaats.

34 miljoen  STANDPLAATS

inwoners Cajamarca

PERU  
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de omschrijving:

027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-

Prakken 

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

WILFREDO & JUDITH ONDERSTEUNEN

De reis naar Nederland was best spannend, omdat de Peruaanse paspoorten 

nog niet klaar waren. Één dag voor vertrek konden we die pas aanvragen. 

Na letterlijk een hele dag wachten, konden we eindelijk met een gerust hart 

aan de reis beginnen. Het is voor het eerst 

dat onze meiden Nederland in de lente - en 

niet hartje winter - meemaken. Al zei Esther 

laatst: “Is het de bedoeling dat deze zon 

warm is?” We genieten van oma, van de 

speeltuinen en moeten tussendoor ook 

school in Peru bijhouden. Een hele uitdaging! 

Met hulp van de broeders kwamen we door de modderlawines.

Nederland!

Onderweg naar Nederland  

met paspoort op zak! 

Blij verrast met de studiebijbels

Meisje in Malat met een deel van haar schoolspullen.

Ruben kwam vroeger naar de jeugdweekenden.  

Nu komt hij met zijn gezin naar de Bijbelstudies.

Na twee jaar afstandsonderwijs door de pandemie, 

mochten de scholen in maart weer open. Daarvoor 

moeten de ouders schriften, potloden en uniformen  

kopen. We konden voor het binnenland weer 

schoolpakketten samenstellen en beurzen aan de 

tieners geven. Het wordt op school een hele uit-

daging iedereen weer 'op de rit' te krijgen, omdat 

velen van hen geen les hebben kunnen volgen.  

Er was weinig of geen begeleiding, soms alleen 

een radio.

WEER NAAR SCHOOL 

Beurzen voor tieners om hun school af te kunnen maken.



We zijn dankbaar dat het gewone leven in Madrid weer langzaamaan terug keert. 
Alles lag twee jaar stil. We moeten in het openbaar vervoer begrijpelijker wijs 
nog altijd mondkapjes dragen, maar er kan gelukkig weer veel!  
‘s Zondags bezoeken we momenteel diverse plaatselijke gemeentes. We hopen 
snel een kerk te vinden waar we ons thuis voelen.

Bij de radio gaat het werk volop door. Rebeca vertaalt nog altijd de gebedskalender  

en toebehoren voor Trans World Radio en Gerard produceert aan de lopende band 

programma’s. Ook plaatsen we wekelijks drie Bijbelteksten op Facebook en Instagram 

voor ‘Radio Encuentro’ (Trans World Radio in Spanje). Daarnaast hebben we - dankzij 

onze eenvoudige, kleine studio thuis - de mogelijkheid om podcasts op te nemen in 

eigen beheer. 

Gerard is in februari begonnen met een serie interviews met zendelingen. Dit alles  

is mede mogelijk door de giften die we binnenkregen voor ons thuiskantoor.  

Dit geeft Gerard een goede afleiding bij het vele werk voor Radio Encuentro, omdat 

hij zijn creativiteit kwijt kan in de podcasts. Het is fijn om zendelingen aan het woord 

te laten. Zo hebben we al gesproken met Nel Blanken op Jamaica en Jaco van der 

Schaaf in Mexico. Ook spraken we met een zendelinge die in het arme Moldavië 

werkt. Daar voelen de mensen de spanning stijgen sinds de inval van Rusland in  

buurland Oekraïne. Deze tweewekelijkse podcast waarvan, bij dit schrijven, vier 

 afleveringen op internet staan, is te vinden in je favoriete podcast-app: zoek op  

‘De Wereld Rond’ of rechtstreeks via anchor.fm/dewereldrond  
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• Dank God dat we – evenals jullie –  

na de pandemie ons gewone leven 

meer en meer kunnen oppakken.

• Dank dat we een deel van Rebeca’s 

familie, later dit jaar, gaan ontmoeten. 

We zien ernaar uit! 

• Bid dat de opnames van de 

programma reeks ‘Tesoros Escondidos’ 

(verborgen schatten) goed verlopen. 

Dit programma is voor vrouwen  

die te maken hebben (gehad) met 

seksueel misbruik en/of mensen-

handel. Rebeca verzorgt de vertaling. 

• Bid voor Rebeca’s moeder die,  

in middels op hoge leeftijd, zonder  

familie in de Verenigde Staten woont.

• Bid dat we een kerk vinden waar 

we ons thuis voelen en ons kunnen 

ontplooien.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

  SPANJE

47 miljoen STANDPLAATS  

inwoners Madrid

Gerard bezig met de opname van podcast ‘De Wereld Rond’, 

waarin hij spreekt met zendelingen over hun leven en werk.

Een Madrileense kerkdienst in de binnenstad.  

Het is fijn dat we weer kerken kunnen bezoeken.

Bij Radio Encuentro vond onlangs een trainingsdag plaats. De persoon rechts  

is collega Mateus. Naast hem zit collega Andrés.

Dans in Spaanse klederdracht door een groep 

ouderen in het centrum van Madrid – de stad 

komt weer tot leven.

In ons dagelijks leven gaat alles zo z’n gangetje. We maken het goed en genieten 

van het ontluikende voorjaar in Madrid. Onlangs viel Gerard op straat en brak een 

stuk van zijn voortanden af! Gelukkig kon dat vakkundig gerepareerd worden door 

de plaatselijke tandarts. 

Gerard was kortgeleden jarig. Dan missen we onze 

familie en vrienden. Toch zijn we dankbaar dat we 

elkaar hebben. Bovenal zijn we dankbaar voor Gods  

bijzondere trouw in ons leven. Later dit jaar hopen 

we een deel van Rebeca’s familie te ontmoeten. 

Rebeca heeft haar familie al bijna vijf jaar niet  

gezien. Dat wordt dus hoog tijd!

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Het is Bijbels gezien de eindtijd. Naast veel 

uitdagingen biedt deze tijd ook unieke kansen! De recente toevoeging van de thuis-

studio opent veel nieuwe mogelijkheden. Zo is Gerard naast de gestarte podcast en 

ons werk voor Radio Encuentro de mogelijkheid aan het onderzoeken om een nieuw 

programma te maken. Dit kan dan door meerdere radiostations worden uitgezonden. 

Ons verlangen is ons in te zetten op de plek waar God ons gebruiken kan…

Mooi dat dit door jullie giften mogelijk is. Iedereen mag op zijn/haar eigen plek mee-

werken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.

KANSEN
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   GERARD & REBECA ADRIAANSE 

Gerard en Rebeca zijn sinds 1999  

getrouwd. Via Costa Rica, Aruba en  

Australië zijn ze in 2018 terechtgekomen 

in Spanje, waar ze helpen bij de productie  

van christelijke radioprogramma’s,  

gericht op de Spaanse bevolking.  

Hun gebed en verlangen is dat ze een 

positieve bijdrage mogen leveren aan  

het bekendmaken van de liefde van 

Christus in Spanje. Ze wonen sinds  

eind 2019 in een buitenwijk van Madrid, 

de hoofdstad van Spanje. 

 

  9 juli: Rebeca 

  ger.rebe@gmail.com   

  adriaanses.wordpress.com

RADIO &  
PODCASTS

Vrienden & familie



   

Waldo's reis naar Venezuela   

In maart is Waldo al voor de vijfde keer naar Venezuela gereisd, op uitnodiging van 

de Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), ditmaal naar Puerto La Cruz, een 

mooie toeristische stad ten oosten van Caracas. Er waren weer massale samen-

komsten georganiseerd, zowel voor evangelisatie (54.000 volwassenen), als voor 

kinderen (23.000) in een enorm stadion, alsook voor voorgangers (1.000) en voor-

gangerskinderen (1.000). Deze getallen maken het evenement tot het grootste dat in 

Venezuela door de BGEA georganiseerd is. Maar belangrijker dan getallen, is dat we 

zien dat een eensgezinde gemeente opstaat in dit land met zoveel nood. Er komen 

mensen die hongerig zijn naar het evangelie. Prijs de Heer! De rol van Waldo is het 

spreken voor voorgangers en hun kinderen over verschillende onderwijsthema's.  

Ook geeft hij een stukje counseling aan het team.  

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT Waldo spreekt voor voorgangers in Venezuela

Een deel van het team van BGEA tijdens het festival voor kinderen.

Waldo en Annemiek Yañez zijn een 

Chileens-Nederlands echtpaar met vier 

kinderen (Daniel, Benjamin, David en 

Matías), van wie de twee oudsten al het 

huis uit zijn. Na 8 jaar in Bolivia gewerkt 

te hebben op een trainingsschool voor 

jongeren, zijn ze in 2005 in Chili terecht-

gekomen waar ze in Viña del Mar een 

gemeente leiden en een bediening heb-

ben om voorgangers en hun gezinnen te 

ondersteunen.  

 

 Waldo: 10 juli 

 Benjamin: 15 augustus 

  annemiekpunt@gmail.com  
  Centro Elrefugio

HET  evangelie

WALDO & ANNEMIEK YANEZ-PUNT - CHILI - 19

   
GEBEDSPUNTEN

• Bid voor een voorspoedige bouw van 

het centrum van El Refugio.

• Bid voor de verdere reizen van Waldo 

dit jaar naar Cuba, Ecuador en Bolivia.

• Bid voor de Alpha-cursus voor tieners 

van onze gemeente; dat deze tieners 

een persoonlijke ontmoeting zullen 

hebben met de Heer.

CHILI  

 17,8 miljoen   STANDPLAATS 

 inwoners (2017)  Viña del Mar

  

We hebben inmiddels aannemers gevonden voor de bouw van het centrum voor 

voorgangers! Het zijn betrouwbare vrienden van ons. Dat is heel fijn, want in de 

bouwsector wordt er meestal veel gesjoemeld. Ook is het een moeilijke tijd om 

werkers te vinden en de dingen gaan niet altijd zo snel als we zouden willen.  

We zijn nu bezig met het regelen van water en elektriciteit, waarna er een begin 

gemaakt kan worden met de bouw. 

Bouwproject El Refugio
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WALDO & ANNEMIEK ONDERSTEUNEN

Feestelijke viering van ons 25-jarig huwelijk.

In maart hebben we ons 25-jarig huwelijk gevierd! “Time flies”… en we zijn nog 

steeds heel blij met elkaar. We hebben een speciale ceremonie gehouden om het 

te vieren, in een mooi hotel. Zo hebben we aan God de eer gegeven voor Zijn trouw 

door de jaren heen. Nu op naar de volgende vijfentwintig jaar en blijven uitzien naar 

wat Hij verder in onze levens wil doen. 

25-JARIG JUBILEUM

HONGERIG NAAR

De tieners van de jeugdgroep van de  

gemeente volgen de Alpha-cursus. Het is 

ons gebed dat ze de Heer persoonlijk  

zullen leren kennen.  



Ben jij ook nieuwsgierig naar het leven  
van een zendeling? 

Ga dan mee op reis in de zomer van 2023!
Stap uit je comfortzone. 

Ervaar zending in de praktijk! 

En dat niet alleen: uiteindelijk bleek het ook een hernieuwde kennismaking met  

God te zijn. Natuurlijk ontbraken ook de nodige toeristische uitjes en de uitgebreide 

kennismaking met de cultuur niet. Alles bij elkaar werd het een onvergetelijke  

ervaring voor de rest van haar leven. Als bestuur van Zending + Gemeente werden  

we zó enthousiast over Joannes ervaringen, dat we dit iedereen wel gunnen.  

Dus: heb je altijd al willen ervaren hoe het is om als zendeling in het buitenland 
te leven? Of wil je ook zo’n onvergetelijke ervaring waarin je de kans krijgt om 
eens mee te kijken/werken met een van onze zendelingen, dan is dit je kans!  
 
Stap uit je comfortzone en verdiep je in het dagelijks leven van een zendeling, ervaar 

missie in de praktijk! Wellicht ga je God dan wel op een nieuwe manier leren kennen. 

Wanneer 
In de zomervakantie van 2023 (juli / augustus) is er de mogelijkheid op reis te gaan naar 

een van onze zendelingen. 

Waar gaan we heen? 

Op dit moment zijn we nog aan het inventariseren welke zendelingen en projecten 

openstaan voor een bezoek. Onze zendelingen in Brazilië, Peru en Suriname hebben  

al bevestigd dat ze graag een groep ontvangen.

Wat gaan we doen? 

We willen graag met kleine groepjes van maximaal 10 personen onder begeleiding van 

minimaal twee reisleiders op reis gaan. Met de groep en in overleg met de zendelingen 

wordt er een programma samengesteld. We letten daarbij op de talenten in de groep 

en op de mogelijkheden ter plekke. Het programma kan variëren van praktisch werk tot 

evangelisatie en ontmoetingen met lokale christenen. Uiteraard zijn er ook toeristische 

uitstapjes.

Meer informatie opvragen en je aanmelden kan bij Erwin Wietses, voorzitter van het bestuur van  

Zending + Gemeente. Je kunt mailen naar erwinwietses@gmail.com of bellen naar 06 2958 2254.  

Je kunt je aanmelden voor een reis tot 31 december 2022. Uiteraard is het doorgaan van de reizen  

onder voorbehoud. Zoals de coronacrisis nog maar eens bevestigd heeft: niets is zeker.  

 

>> Psst... wil jij net als Joanne een reis winnen en déze zomer al eropuit gaan? 
      Kom dan naar onze stand op Opwekking en doe mee aan de win-actie! 

GA MEE OP REIS
... NAAR EEN VAN ONZE ZENDELINGEN

>>

>>

>>

>>

>>

>>

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Om deel te mogen nemen dien je op  

31 mei 2022 minimaal 18 jaar oud te 

zijn. 

KOSTEN
We verwachten dat de kosten voor 

de reis zullen liggen tussen € 2000 en 

€ 2250 per persoon. Dit is inclusief 

vliegreis, vervoer ter plekke, overnach-

tingen, alle maaltijden ter plekke, reis- en 

annuleringsverzekering. Niet inbegrepen 

zijn: extra consumpties buiten de hoofd-

maaltijden, vaccinaties en eventuele 

extra excursiekosten. Mochten er extra 

excursiekosten tijdens de reis gemaakt 

worden, dan worden die tijdig besproken 

met de groep, zodat niemand voor ver-

rassingen komt te staan.

Naast de kosten voor de reis wordt er 

ook gevraagd om actie te voeren voor 

extra geld voor het project dat je gaat 

bezoeken. 

KOM IN ACTIE EN MELD JE AAN  
OM MEE TE GAAN OP REIS! 

AANMELDEN

ZIEN MET EIGEN OGEN!
In 2019 hadden we in het kader van ons 50-jarige bestaan  
tijdens Opwekking een actie waarbij de prijs een reis was naar  
een van onze zendelingen. Zo kreeg iemand de kans om met  
eigen ogen te zien hoe het is om als zendeling te leven.  
 
Winnaar Joanne koos ervoor om op reis te gaan naar Suriname.  
Ze had daar een onvergetelijke tijd en een niet van tevoren te  
bedenken ervaring met onze zendelingen Sila, Gloria en Winston.



Door corona zijn veel dorpen meer geïsoleerd geraakt. Plaatsen die voorheen 
afkerig waren voor het evangelie, staan er nu voor open. De afgelopen maan-
den bezochten we nieuwe dorpen in het binnenland. Daarbij raakten wij extra 
onder de indruk van Gadjamai (op de foto in het roze).   

Ze was jaren zwaar depressief en zag het niet meer zitten. Zowel de dokter als 

verschillende bonumans (toverdokters) konden niets voor haar doen. Toen kwam er 

(circa tien jaar geleden) een zendeling in haar dorp. Wanhopig stak ze als enige in 

het heidense dorp tijdens de campagne haar hand op voor gebed. Die avond werd 

Gadjamai in een keer bevrijd van de depressieve gedachten. Vol blijdschap wilde 

ze iedereen vertellen van Jezus, maar de mensen in het dorp waren niet geïnteres-

seerd. Alleen de kinderen luisterden. Ze kon niet lezen, maar via een Audiobijbel in 

het Saramaccaans leerde ze steeds meer over Jezus. Met hulp van de zendeling 

werd er een betonnen zaaltje neergezet in het dorp. Elke zondag is het stampvol, 

overwegend met kinderen. "Ze komen stoelen en banken tekort", vertelde Kefas, 

onze contactpersoon. Gadjamai ontvangt ons met open armen en we houden een 

kinderfeest. De laatste vijf jaar draait Gadjamai de kerk in haar eentje, stevig onder-

steund door de kinderen van haar dorp. Wat was ze blij met onze komst! Bedankt 

dat we dankzij uw gebed en steun gelovigen zoals Gadjamai mogen bemoedigen en 

ondersteunen in hun trouwe werk voor de Heer.   

   

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 

gospelwinkel met uitleenservice voor 

kinderwerkers, het noodopvangcentrum 

Hadassah voor dakloze moeders en  

kinderen en de Prisiri Dei-gospeltruck 

voor kinderevangelisatie. Met het 

WML-team bereiken ze kinderen in 

Surinaamse districten en dorpen met 

het allermooiste nieuws: ”God houdt 

van jou!” 

 

�   Verlof in Nederland: mei en juni 

  Winston: 27 augustus 

  Postbus 9181 - Paramaribo

  weidmijnlammeren.org 

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE Team WML binnenland, met Gadjamai in het roze (v.l.n.r.: Gloria, Gadjamai, Rosita, 

David, Winston en Kefas). 

Voorganger Kefas Abini is blij met zijn nieuwe  

kettingzaag.

Gelovige zusters in het 

binnenland ontvingen 

kinderwerkmateriaal uit 

Nederland. 

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE - SURINAME -  23

Dankzij ZG-vrienden heeft opvangcentrum Hadassah een echte bakkerij. Om zes uur 

's morgens begint een Hadassah-moeder broodjes te maken van meel. Een zak meel 

kost € 27 (25 kg). Voor € 27 per maand kunt u het Hadassah-project ondersteunen met 

een grote zak meel voor brood voor de kinderen op school. 

Kefas Abini’s vader werd na zijn bekering uit zijn 

geboortedorp Nieuw Aurora weggejaagd. Hij 

ging wonen langs de rivier en stichtte het dorp 

Nazareth. Met zijn vrouw kreeg hij 14 kinderen, 

waaronder Kefas, die leidinggeeft aan de Naza-

reth geloofsgemeenschap. Kefas is niet alleen 

voorganger maar ook botenbouwer. Namens 

ZG-vrienden ontving hij een nieuwe motorzaag. 

Met hulp van de JB-foundation zijn we bezig om 

in het binnenland een zendingsbasis te bouwen 

in Nazareth. De mensen zijn enorm blij met deze 

structurele versterking van Gods koninkrijk in het 

Gran Rio gebied (zuidelijk Suriname).

BAKKERIJ HADASSAH

  

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 003  Zendingswerk fam. Lie Kwie Sjoe 

 003  WML Weid Mijn Lammeren  

 Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

BOUWEN AAN ZENDINGSBASIS IN NAZARETH

 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• In april is de WML-onlinetraining 

voor jeugdwerk afgerond met twintig 

deelnemers. In mei volgde de training 

kinderpastoraat. We zijn dankbaar 

hiervoor! 

• Een gelovige zuster die een nieuwe 

kinderclub begon in Wanica, werd 

ondersteund met een gospeltruck-

feest. Ondanks de regenbuien staan 

er meestal al kinderen te wachten als 

we ergens op een veldje of straathoek 

met de gospeltruck arriveren. Bid voor 

nog meer kinderzielen in 2022.

• In het Hadassah-opvangcentrum zijn 

er afgelopen maand twee nieuwe 

moeders binnengekomen. Valerie 

en haar twee kinderen werden met 

geweld verstoten door hun vader. 

Haar vierjarige oudste begrijpt niks 

van de situatie, praat moeilijk en mist 

zijn papa heel erg. Bid alsjeblieft voor 

hem.

Valerie en de kinderen

Met ons persoonlijk gaat het goed. Na bijna drie jaar komen Winston en ik in mei 

en juni weer even in Nederland. Onze zoon David trouwt in mei. We hopen ook 

vrienden en verschillende gemeentes te bezoeken. U mag ons uitnodigen voor 

een presentatie over het kinderwerk in Suriname via het e-mailadres:  

info@weidmijnlammeren.org.  

Naar Nederland!

ELK NADEEL HEEFT 
Z'N VOORDEEL

WINSTON & GLORIA ONDERSTEUNEN



 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Dank de Heer voor Zijn wijsheid en 

bescherming en voor onze gezond-

heid.

• Dank voor de eenheid en liefde  

binnen het team.

• Dank voor de voedselpakketten die 

we voor Pasen mogen uitdelen aan 

degenen die dat hard nodig hebben.

• Bid voor de cursus ‘Het Fundament 

van het Geloof’, momenteel gevolgd 

door nieuwe leden van de gemeente. 

Bid dat de Heilige Geest de ogen van 

hun hart en hun verstand verlicht.

• Bid voor middelen om onze geluids-

installatie te vervangen. Na zoveel 

jaren vertoont die mankementen.

• Bid dat God arbeiders klaarmaakt 

en uitzendt om de Hindoestanen en 

Javanen in ons land het evangelie te 

brengen. 

• Bid voor het stoppen van de vele 

zelfmoorden en verkeersongevallen 

in ons land. 

Over het principe van eten, drinken en doorgeven lezen we in de brief van 
apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs.   

2 Timotheüs 2:2: “Want je moet aan anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen 

geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun 

beurt weer aan anderen kunnen doorgeven.” (HTB-vert.)

De leefprincipes en waarheden uit Gods Woord willen wij doorgeven. Afgelopen we-

ken gaven we les in onze Bijbelkringen over de gaven van de Heilige Geest. God wil 

ons vervullen met Zijn Geest zodat wij anderen tot zegen zullen zijn. Door interactie 

geven wij de deelnemers ook de gelegenheid hun zegje te doen. Zo leren zij om de 

woorden door te geven die Gods hen heeft toevertrouwd. 

Discipelschapstraining aan kinderen uit onze buurt

Unica getuigt van haar genezing.

Sila zegent het huwelijk in van onze geluidsman Ruan Karto met Cheryll.

 Doorgeven
De wereldwijde economische crisis treft ook ons land. De prijzen van vrijwel alle 

producten zijn sterk omhooggegaan. Het onderstaande bemoedigde en ontroerde 

mij zeer: Inke, een alleenstaande moeder en een trouw lid van onze gemeente, 

vertelde mij onlangs dat zij naar de supermarkt ging. Uit de diepvries nam zij  

een pak kip en hield die in haar hand. Ze had al lang geen kip gegeten en lustte 

die zo graag. Toen ze echter naar de prijs keek schrok ze en legde de kip terug. 

Een meneer stond naast haar en zei:“Neem de kip. Ik betaal die voor je.”  

Ze dacht dat hij een grapje maakte en zei lachend:“Hoeft niet hoor”. De heer 

stond erop de kip voor haar te betalen. Hij nam de kip, liep naar de kassa, betaalde 

en gaf haar de kip. Zij stopte hem in haar tas, liep naar de man om hem te bedanken, 

maar hij was verdwenen! Ze keek om zich heen in de winkel, liep naar buiten, maar 

zag hem niet meer. Was het misschien een engel? 

SILA WONG SWIE SAN - SURINAME - 25

 Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 047 Zendingswerk S. Wong Swie San 

 047 EJB Zendingswerk,  

       fam. Van Braam

047 LM  Lob Makandra  

 

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

   
Sila Wong Swie San begon op 18-jarige 

leeftijd met zendingswerk. Na haar 

zendings training in Nederland keerde  

ze terug naar Suriname en trouwde  

met Roy Wong Swie San. Ze kregen vijf  

kinderen. Sila werd in 2005 voorganger  

van de gemeente Lob Makandra. Na het 

heengaan van Roy in 2011 leidt ze samen 

met het pastorale team de gemeente en 

het evangelisch centrum Lob Makandra. 

 

  silawongswiesan@gmail.com 

SILA WONG SWIE SAN

Een van onze Bijbelkringen

Was het een engel?

Sinds vorige maand volgt een aantal kinderen uit de buurt op zaterdagochtend een 

discipelschapstraining, vanuit de lessen van Operation Christmas Child. Twaalf 

zaterdagen horen zij over het scheppingsverhaal, het leven van de Here Jezus en het 

volgen van Hem. Heel mooi om te zien dat zij hun vrienden meenemen. Zij geven 

door wat ze ontvangen. Heerlijk dat deze kinderen gaan beseffen hoe belangrijk zij 

zijn voor God.

Wonderen vandaag! 
Unica getuigde in ons midden hoe zij genas 

van doofheid aan één oor. God openbaarde dat 

zij door toverij haar gehoor kwijt was geraakt. 

Als studente was het voor haar heel zwaar 

om maar voor de helft te kunnen horen. Het 

dokters onderzoek wees uit dat haar linkeroor 

op onverklaarbare wijze stokdoof was gewor-

den. Er werd daarna veel voor haar gebeden. 

God deed het wonder. Hij genas haar!

>>

>>

SURINAME  

 610.000 HOOFDSTAD   

 inwoners Paramaribo



Na meer dan twee jaar mogen we eindelijk weer bij elkaar komen als  
voorgangers en kerkleiders van verschillende gemeentes in Toronto.  
Wat is het fijn om elkaar weer te zien!    
 
Zodra de overheid weer toestemming gaf conferenties te organiseren, zijn wij  

begonnen met het aanbieden van onderwijs aan christelijke leiders. Het programma 

maakt deel uit van de erkende ‘Canadian School of Ministries’. Wij verzorgen de 

Spaanstalige afdeling. Inmiddels mochten we drie lessen verzorgen voor zo’n 27  

studenten. Helaas hebben we gemerkt dat veel Spaanstalige kerken de deuren 

moesten sluiten tijdens de verschillende lockdowns. Zij konden vaak de hoge huur 

niet meer betalen. Desalniettemin mochten we ook veel mooie getuigenissen horen.  

Zo lag een voorganger met corona tien maanden in coma, maar nu predikt hij het  

Evangelie weer met nieuwe kracht.  

 

Ook in onze eigen jonge  

gemeente hadden de 

strenge lockdowns impact. 

We verloren mensen, maar 

tegelijkertijd mochten we 

velen tot de Heer leiden. 

Onze kerk richt zich vooral 

op nieuwe immigranten. 

Deze doelgroep heeft  

directe hulp nodig. 

We geven onderwijs aan christelijke leiders: naast de lessen delen we ook een maaltijd  

samen, en we merken dat de studenten de onderlinge vriendschap nét zo belangrijk  

vinden als de lessen. De pandemie heeft hen allen geraakt en iedereen begrijpt elkaar.    

Nestor zegent het voorgangersechtpaar in London, in de gemeente ‘ON’. Precies een jaar 

geleden mochten we deze gemeente openen. Wat fijn om te zien hoe de Heer dit echtpaar 

gebruikt. 

Een Ecuadoriaans gezinnetje, nieuwe  

immigranten, bezoekt onze gemeente.  

Hij was al christen, maar ook zij heeft haar 

hart nu aan de Heer gegeven.   

Nestor wordt warm welkom geheten in Ecuador 

door Otilia.

NESTOR & DONATA DUQUE - CANADA - 27

   

NESTOR & DONATA DUQUE 

Wij zijn Nestor & Donata Duque.  

Samen met onze kinderen Jedidia (14)  

en Joshua (12) wonen wij in Canada.  

Ons doel is gemeentes te stichten onder 

de Latijns-Amerikaanse bevolking in 

Ontario. Zo mochten we twee kerken 

planten in Toronto, en één in London, 

‘ON’. Tevens blijven we nauw betrokken 

bij het werk op de Bijbelschool SEMILA 

in Ecuador. 

 

 Nestor: 12 september 
  Donata: 24 september 

  ddvoerman@gmail.com
f Donata Duque Voerman

   
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Bid mee voor vrijwilligers binnen 

onze jonge gemeente. We hebben 

veel nieuwe bekeerlingen, maar zij 

kunnen niet direct leiderschapsposi-

ties invullen.  

• Bid voor de nieuwe immigranten: 

Carla uit Cuba was net een maand 

in Canada toen ze beviel van een 

dochtertje. Ze had helemaal niks: 

nog geen dekentje. Bid voor hen  

beiden. Bid voor drie gezinnen in 

onze gemeente, die allen in een 

kleine kelder wonen.  

• Bid mee voor het onderwijs aan 

Spaanstalige gemeenteleiders. Er is 

veel werk te doen! 

• Wij zijn dankbaar voor ons gezin, 

voor de gezondheid, en ook voor 

Gods bescherming. 

 36 miljoen STANDPLAATS

 inwoners Toronto

Het leven begint eindelijk weer een beetje terug 

te keren naar het 'normale’. Canada heeft al 

die tijd een vrij streng beleid aangehouden. 

Mensen moeten echt weer wennen. De prijzen 

van levens middelen, benzine en huur zijn enorm 

gestegen. 

CANADA

Wij zijn een nieuw project gestart: “Welkom, amigo!”. Dit project helpt nieuwe 

immigranten bij hun eerste levensbehoeften, zoals voedsel, kleding, huisraad en 

speelgoed. Er is ook hulp met vertaling voor allerlei instanties. Te denken valt 

aan het plaatsen van kinderen op school, immigratie, papieren, rijlessen, vinden 

van een baan of woning, etc. Vaak krijgen we kleding gedoneerd, maar we  

hebben een budget nodig voor voedsel en huisraad. Als je graag wilt meehelpen, 

kan dat: Welkomstpakket: € 10 / Deken en kussen: € 15 / Levensmiddelenpakket: 

€ 25 / 1/4 deel van de huur: € 100.

Welkom amigo!

OPNIEUW 
BEGINNEN

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 015  Zendingswerk fam. Duque- 

  Voerman 

 Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

Nestor mocht voor het eerst weer reizen  

naar Ecuador. Daar mocht hij de leiders van 

SEMILA (Bijbelschool) bemoedigen. Samen 

met hen heeft hij een nieuw beleidsplan 

opgezet. Binnenkort gaat hij weer terug om de 

Quichua-voorgangers en kerken aan de kust te 

bemoedigen.   

 

Naar Nederland!
Ook als gezin mogen we eindelijk weer naar 

Nederland! Wat zien we er naar uit! We hopen 

u te kunnen ontmoeten op de Pinksterconfe-

rentie, waar we ook in de zendingstent zullen 

staan met Zending + Gemeente.  

 

Vaak bevinden deze mensen zich in een crisis. Een voorbeeld is Roberto, een jonge 

jongen uit Mexico. Hij voelde zich alleen en 'lost’ in Toronto. Hij had geen eten en 

miste zijn 19-jarige vrouw en zijn pasgeboren baby, die in Mexico waren achter-

gebleven. Hij vond onze kerk via Facebook en kwam in contact met Nestor. Inmiddels 

heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven en heeft hij nieuwe vrienden gevonden. 

Naast eten, heeft hij ook weer nieuwe hoop gevonden voor de toekomst.  

WEER REIZEN!

>>

>>

NESTOR & DONATA ONDERSTEUNEN



“Team, Maria Helena hier. Ik ging onze deelneemster Irnéia roepen, maar 
ze reageerde niet. Ze is overleden.” Dat was het berichtje in de groepsapp 
van Água Viva, waarmee we vorige week donderdag wakker werden.  
Nog een keer goed lezen. Het staat er echt: een van onze gasten in het 
vrouwenhuis is overleden.      

Dit is voor de eerste keer in acht jaar verslavingszorg. Tijdens het tandenpoetsen belt 

Jonas, die het dagelijkse werk coördineert. We bespreken snel wat er moet gebeu-

ren, wie de familie informeert en spreken af dat we beiden zo snel mogelijk naar het 

vrouwenproject gaan, op ongeveer veertig minuten rijden. Ik rijd nog even snel langs 

het kantoor waar het persoonlijk dossier van Irnéia ligt. Ze was er pas sinds de dag 

ervoor. Ik kijk naar de doktersverklaring: heel veel gezondheidsproblemen vanwege 

intens alcoholgebruik. Aangekomen bij het vrouwencentrum is er allerlei (rustige) 

beweging. Er zijn betrokken teamleden, een familielid en een ambulance. Daarna 

komt er een dokter die de dood moet vaststellen. De ware doodsoorzaak wordt nooit 

vastgesteld, waarschijnlijk een hartstilstand. Om 6:00 uur was ze nog naar de wc 

geweest en daarna ingeslapen om nooit meer wakker te worden.

   
WIM & DANIËLLE DE KEIJZER

Wim en Daniëlle de Keijzer zijn sinds 

2011 verantwoordelijk voor Água Viva in 

Ritápolis, Brazilië. Deze stichting biedt 

hulp aan mensen die zijn vastgelopen. 

Het centrum kan ongeveer 24 mensen 

opnemen en behandelen.  

 

  10 september: Daniëlle 

  12 september: Wim  

  wim.danielle@gmail.com 

  volgdekeijzer.wordpress.com 

IrnéiaIrnéia  
Een van onze begeleidsters in gesprek met een van de gasten.

Daniëlle die geniet van haar verticale tuin, waar ze in de nieuwe keuken op uitkijkt.

Resultaat van een creatieve activiteit die 

Daniëlle met de gasten uitvoerde rond 

carnaval.

  Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

019 Zendingswerk fam. De Keijzer 

 Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

WIM & DANIËLLE DE KEIJZER - BRAZILIË - 29

BRAZILIË
 
202,7 miljoen STANDPLAATS 

inwoners  Ritápolis

We wonen nu ruim elf jaar in Ritápolis in een huis met een fantastisch uitzicht.  

Dit konden we indertijd overnemen van zendingsechtpaar Piet en Johanna Hagen. 

We zijn altijd bezig geweest het huis nog beter te maken. Zo verhielpen we vaak 

lekkages en andere ongemakken. Onlangs hebben we met geld dat we gekregen 

hebben voor ons 25-jarig huwelijk, de keuken aangepakt. Die stond echt op instorten.  

Wat zijn we er blij mee!! Gestimuleerd door ons thuisfrontteam worden nu ook  

andere zaken aangepakt, zoals het stucwerk op de muren van Lias´ kamer. 

Vorige keer schreven we over het paardenproject en de benodigde kosten. Hier heb-

ben we enkele geweldige giften voor binnen gekregen, zodat we dit project kunnen 

gaan uitvoeren! Later zullen we foto´s laten zien en verslag doen.

Van een Braziliaans Tweede Kamerlid kregen we een fors bedrag toegezegd voor 

investeringen in de centra voor verslavingszorg (matrassen, kasten, stoelen, enkele 

computers, een grote koelkast etc.). Halverwege 2021 maakten we daarvoor een 

investeringsplan. Nu, acht maanden later, kreeg Água Viva het geld. Door de enorme 

inflatie zijn veel begrote dingen een stuk duurder geworden: er moet ‘geld bij’.  

Wie kan daarbij helpen? Het gaat om ongeveer € 1.200.

PAARDENPROJECT & INFLATIE

ONS HUIS

   
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• We zijn dankbaar voor de goede 

afwikkeling rond het overlijden van 

Irnéia (zie hoofdartikel). 

• We zijn dankbaar voor de verbou-

wing die we in ons huis mogen 

doen.

• Bid voor het werk dat we mogen 

doen, verslaafde mannen en vrou-

wen helpen een nieuw leven op 

te bouwen. Bid voor steeds meer 

stabiliteit bij het vrouwenproject.

• Bid voor Gods voorzienigheid in alles 

wat nodig is.

Mijn grootste angst is vervelende reacties van de familie. Al snel wordt hier gedreigd 

met rechtszaken. Ik ben ook enigszins bang voor negatieve publiciteit. Helaas werken 

veel verslavingscentra niet zoals het moet en er overlijden regelmatig mensen onder 

verdachte omstandigheden. Deze misstanden komen daarna dan groot in het nieuws 

(wat ook goed is). Gelukkig is de familie begripvol en dankbaar. Ze benadrukken hoe 

goed ze een dag eerder is opgevangen en de zorgvuldig gevolgde procedure. 

Voordat ik weer naar huis ga, roepen we iedereen bij elkaar voor een kort woord en 

gebed. Dezelfde dag wordt Irnéia nog begraven en zo gaat het leven snel weer door 

in Brazilië.   

>>

>>



   FINEKE JANSSEN

Fineke is geboren en getogen in een 

klein dorpje in de Betuwe. Na de  

opleiding Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening (SPH) verliet ze Neder-

land in 1989 om te werken in La Paz, 

Bolivia.In 1992 zette ze Misión Adulam 

op. Hieronder vallen nu drie centra:  

preventiecentrum Jesed, rehabilitatie-

centrum Adulam en Talita Cumi.  

Er worden momenteel 65 kinderen 

en jongeren geholpen. Het werk van 

Misión Adulam is alleen mogelijk door 

giften. 

 

  finekej@gmail.com 

  mision-adulam.nl  
  Mission Adulam

Als een jongere bij ons wordt opgenomen zien we een tiener met verslavings-  en 
(vaak ook) gedragsproblemen. Voordat iemand bij ons binnenkomt, is maatschap-
pelijk werk soms al aan het werk met de Kinderbescherming en de rechtbank. 
Zonder de toestemming van de rechter kunnen we geen minderjarigen opvangen.  

 

Soms vindt de rechter het wel lekker makkelijk dat iemand bij ons is. Duidelijk maken 

dat we geen tehuis zijn, maar een behandelcentrum is soms een uitdaging. Als het 

rehabilitatieproces namelijk klaar is, moet er een andere plek gevonden worden voor 

degene die geen familie heeft. Een tiener is geen eiland en wij hebben de familie nodig 

om een voltooid rehabilitatieproces te bereiken. Sommige families hebben al zoveel 

bagage dat we niet weten waar we moeten beginnen. De moeder van een meisje 

uit Talita Cumi woont in een "eenkamerkrot" zonder basisvoorzieningen met haar vier 

dochters. Een van hen is ook verslaafd en een andere dochter ziet het leven niet meer 

zitten. Via de Kinderbescherming wordt dit gezin begeleid. Er is ook op aangedrongen 

om andere woonruimte te zoeken. 

De moeder van een meisje uit Talita Cumu woont met haar vier dochters in een 

"een-kamerkrot" zonder basisvoorzieningen.

 FINEKE JANSSEN - BOLIVIA - 31

De jongens in Adulam krijgen nog steeds online les, helaas nog met een klein scherm.

   
GEBEDSPUNTEN

• Dank dat er weer wat meer vrijheid 

is en dat iedereen gezond is. Bid dat 

corona ook in de toekomst buiten de 

deur blijft.

• Bid voor Christopher, een jongen uit 

Adulam. Hij heeft zich sterk bezig-

gehouden met het occulte en wordt 

hierin aangevallen. Bid dat hij de 

vrijheid in de Here Jezus zal leren ken-

nen!

• Bid voor Gods bescherming en goede 

contacten: ik ben weer regelmatig in 

diverse gevangenissen om mensen te 

bezoeken of te delen uit de Bijbel. 

• Bid voor een nieuw teamlid: we 

kunnen maar geen psycho-pedagoog 

vinden voor Jesed.

10 miljoen STANDPLAATS  

inwoners La Paz 

La Paz heeft 1 miljoen inwoners

SPAANS, AYMARA, QUECHUA

BOLIVIA  

 

Tjonge, ik zie op de kalender dat ik de helft van 

mijn leven in Bolivia ben – niet te geloven! Gods 

enorm trouwe zorg, het voorrecht om dit avon-

tuur met Jezus te beleven, geweldig! Zoveel 

verhalen van ‘het juiste op het juiste moment’, 

ongelooflijk veel prachtige mensen leren kennen 

die meewerken op zoveel manieren!  

 

Ik ben nu bezig met de voorbereidingen voor 

een werkverlof met spreekbeurten in Engeland. 

Ondertussen zijn Felina en ik ook bezig met de 

planning van ons jubileum: 30 jaar Mision Adu-

lam. We gaan dit vieren in augustus met, onder 

andere, de autoriteiten en met een dankdienst. 

In de tweede helft van mei ga ik op reis –  

met normale bagage. 

Het is fijn om een potje te hebben voor onvoorziene uitgaven en onderhoud: 

hartelijk dank voor uw bijdragen! Deze maand hebben we de deur van het kan-

toor van de psycholoog kunnen vervangen. Nu zit er deels glas in: zo is er wel 

privacy, maar is de ruimte niet afgezonderd. In Jesed zijn er schappen gemaakt 

in de kasten om de ruimte beter te benutten. Een specifiek verlangen is om 

enkele eenvoudige stoelen aan te schaffen voor de trainingen die we aan ouders 

geven. Ook zoeken we naar een ander bankstel voor Adulam, de jongens zitten 

inmiddels ongemakkelijk op het houten frame.  

JUBILEUM

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

069  Zendingswerk F. Janssen

069-A  Adulam jongenshuis

069-TC Talita Cumi meisjeshuis 

  

 Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

FINEKE ONDERSTEUNEN

ACHTER DE SCHERMEN
Klussen & meubilair

In Jesed hebben we vaak te maken met kinderen met dermate grote problemen dat 

ook wij hen niet echt kunnen helpen. Neem bijvoorbeeld Fernando, hij is acht aar oud 

en praat nog steeds niet. Zijn handicap lijkt van dien aard, dat de maatschappelijk 

werkster de ouders helpt met het regelen van een staatsgezondheidsverzekering 

voor hem. Dit is ook nodig vanwege de bureaucratie. Het werk achter de schermen 

doet u, als u voor ons bidt en ons ondersteunt.    

De kinderen die naar Jesed komen, krijgen halverwege de ochtend of middag  

een snack – voor een deel broodnodige voeding.

>>

>>



We zijn weer begonnen met onze diensten in La Santísima Trinidad.  
De mensen beginnen weer terug te keren naar de diensten.   
 
Een paar mensen hebben God de rug toegekeerd en willen ook niks van ons weten, 

maar dat horen we ook terug van andere voorgangers. Het mooie is dat we elke 

dienst nieuwe mensen zien zitten. Zo komen er de laatste weken twee oudere 

dames. Ook een jongen, Joel, bezoekt trouw de diensten. Afgelopen zondag was 

er een nieuwe familie uit Monterey. Daar bezoeken ze de grootste Methodistenkerk 

van Mexico met meer dan duizend leden en vier diensten op zondag. We hopen dat 

ze zich thuis voelen. Verder zien we dat zeventig procent van de mensen die onze 

diensten bezoekt, jonger is dan vijfentwintig jaar. Na afloop van de dienst wordt er 

nagepraat, maar helaas moeten we om 13.00 uur naar de andere gemeente toe.

Monte Moriah 
In Monte Moriah begint om 13:30 uur de dienst 

met lofprijzing en daarna is er zondagschool. 

Afgelopen zondag waren we voor het eerst 

compleet. Dit is een totaal andere gemeente dan 

La Santísima Trinidad. De meeste mensen komen 

van oorsprong uit de staat Sinaloa. Ze zijn naar 

Mexicali gekomen voor een beter leven. Het zijn 

mensen met honger naar God. Ze zijn als sponsen. 

Jarenlang zijn ze niet goed onderwezen over de 

dingen van God. Er ontbreken in deze gemeente 

een aantal basisbehoeften. Zo hebben we geen 

goed toilet en geen goed gebouw voor de kinder-

diensten. De kinderen zitten nu buiten onder de 

boom. Dus is er nog veel werk te verzetten.  

Palmzondag met de kinderen van La Santísima Trinidad.

We gaan door met het uitdelen 

van voedsel aan dak lozen en 

migranten. Foto boven: Mensen  

staan in de rij om hun eten op 

te halen. 

Foto onder: Deze jongens 

waren blij dat we met eten 

kwamen, want ze hadden al 

uren niet gegeten.

De zondagschool onder de boom  

van de gemeente in Monte Moriah.

    
Jaco en Maribel zijn de trotse ouders van 

David (20) en Daniel (15). Ze werken al 

ruim 20 jaar binnen de Methodistenkerk 

van Mexico. Hun opdracht begon in  

Ensenada. Daarna hebben ze een  

gemeente opgebouwd in Santa Rosalia.  

Nu werken ze alweer vijftien jaar in  

Mexicali. Een deel van hun werk bestaat 

uit het gemeenteleven, een ander deel 

uit hulpverlening aan straatarme dak-  

lozen en migranten die illegaal de grens 

met de Verenigde Staten proberen over  

te steken of zijn teruggestuurd. 

 

  vanderschaaf395.wordpress.com 

f JacoyMaribel Vanderschaaf 

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF - MEXICO - 33

 
GEBEDSPUNTEN

• Bid voor het vinden van zuster-

gemeenten in Californië. 

• Bid voor de bediening in de gemeen-

ten La Santísima Trinidad en Monte 

Moriah.

• Bid voor vernieuwing van de Mexi-

caanse paspoorten van Maribel en 

David en het Amerikaanse visum  

van Daniel. 

• Bid voor de studies van David en 

Daniel en de keuzes die ze daarin 

maken.

• Bid voor de studie van Maribel. 

• Bid waar God ons in de toekomst 

wil hebben: in Mexicali of ergens 

anders?

• Bid voor Jaco's moeder die hard 

achteruitgaat. Jaco zal haar in mei 

bezoeken.

• Bid voor ons verlof in januari 2023.

• Daniel gaat nu met veel plezier naar het voorbereidend onderwijs, al moest hij 

eerst erg wennen. 

• David studeert nu talen, maar wil opnieuw proberen om te worden toegelaten 

tot de medicijnenstudie in Mexicali.  

• Maribel studeert nog steeds enthousiast via Zoom aan het Methodisten Semi-

narie in Monterey. 

• Zelf wil ik naar mijn moeder, die Parkinson en Alzheimer heeft, maar vanwege 

de hoge vliegprijzen gaan we (als gezin) pas in januari 2023 naar Nederland 

voor de Zendelingenconferentie. We zullen dan de hele maand ook beschik-

baar zijn voor presentaties en spreekbeurten. 

• In juli wordt een nieuwe Methodisten Bisschop gekozen, die kan beslissen of 

we overgeplaatst worden. Zelf willen we graag in Mexicali blijven.

  Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

051 Zendingswerk fam. Van der Schaaf 

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

Familie

TERUG NAAR 

We hopen zo snel mogelijk te gaan beginnen met een nieuwe keuken in het bij-

gebouw en met de aanschaf van een airco. De prijzen van de offertes hiervoor zijn 

enorm gestegen: tot wel veertig procent. 

We zijn erg dankbaar voor de vele mensen die een gift hebben gegeven voor de 

aankoop van de laptop en koelkast! 

Ik heb nieuwe contactlenzen nodig. Elke twee jaar moet ik die vervangen. (De oog-

arts wil zelfs ieder jaar!). Dit is zeer prijzig, omdat de verzekering dit niet dekt.  

Het is een noodzaak omdat ik een hoornvliesbeschadiging aan mijn ogen heb.  

Zonder contactlenzen zie ik niets. Twee jaar geleden kostten ze 800 dollar.

STIJGENDE PRIJZEN

normaal
117 miljoen  STANDPLAATS

inwoners Mexicali

U   PRESIDENT:  Manuel Lopez Obrador

RELIGIE:   

• Rooms-Katholiek: 82% (vaak vermengd met 

   hekserij en andere duistere machten)

• Evangelische christenen: 6,6%

MEXICO  



Verschillende onderzoeken wereldwijd laten zien hoe jongeren hebben  
geleden onder de pandemiemaatregelen van de afgelopen jaren.

In de tienerleeftijd is het optrekken met leeftijdsgenoten erg belangrijk. Dit viel groten-

deels weg. In Brazilië zijn de scholen zelfs bijna twee jaar dicht geweest. Vorig jaar 

besloten we daarom huiswerkbegeleiding aan te bieden en een wekelijkse avond te 

organiseren waar jongeren tijd met elkaar konden doorbrengen. Het was een groot 

succes.  

Waar er toen voornamelijk behoefte was aan samenzijn, is er nu grote behoefte aan 

emotionele support. Daarom hebben we de invulling van de avond aangepast. We 

voeren nu wekelijks gesprekken over uiteenlopende onderwerpen zoals depressie, 

gespannenheid, ethiek, dromen en toekomstplannen. We richten ons hierbij op de 

Bijbel. 

Helaas haakten veel tieners uit de groep in de kerk de afgelopen jaren af. De kerk wil 

eigen wetten en regels opleggen en er is weinig ruimte en uitleg. Dit valt bij tieners 

vaak niet goed en vervolgens blijven ze weg. Wij willen daarom een plek bieden waar 

ze vragen mogen stellen en kritisch mogen zijn. Jezus gaf zelden direct antwoord 

op een vraag. Hij antwoordde in gelijkenissen, zodat men zelf na moest denken en 

conclusies trekken. 

 

Germano praat met de (pre)tieners over depressie en gespannenheid. Het glas water dient 

ter illustratie.

Foto links: Spontane foto toen Lonneke  

onverwachts het project binnen stapte,  

de kinderen vlogen op haar af! Lonneke 

werkt nu met de middaggroep in plaats 

van de ochtendgroep. Ze wordt gemist 

en de kinderen willen altijd de buik even 

aaien. 

   
GERMANO & LONNEKE SILVA - TE LINDE

Germano en Lonneke Silva te Linde, een 

Braziliaans-Nederlands echtpaar, wonen 

en werken sinds januari 2014 in de slop-

penwijk Vila Fazendinha in de miljoenstad 

Belo Horizonte, Brazilië. Hier leiden ze 

het project ‘Sta op en Schitter!’, waar-

mee ze Gods Koninkrijk willen brengen 

en wijkontwikkeling bevorderen. Ze 

geven dagelijks huiswerkbegeleiding aan 

kinderen en tieners. Ook geven ze een 

alfabetiseringscursus aan volwassenen. 

Samen met vrijwilligers runnen ze een 

wekelijkse kringloopwinkel.  

 

  germano.lonneke@gmail.com

,  germanolonneke.com
 >>

 tienersRUIMTE VOOR

De huiswerkbegeleiding richt zich steeds meer op leren lezen, schrijven en rekenen. 

Veel kinderen komen niet mee op school. Het ligt aan het onderwijssysteem, maar 

ook aan de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien. Het gebrek aan structuur, 

routine, (gezonde) maaltijden en hygiëne, gecombineerd met emotionele verwaarlozing 

en (verbaal) geweld beperken het kind enorm in het leerproces.  

We doen er daarom alles aan om een ideale leeromgeving te creëren, met liefde en 

geduld, maar ook door gezond eten, bevorderen van hygiëne, vaste routines en emo-

tioneel beschikbaar te zijn voor de kinderen. We vieren elk stapje vooruit, zoals een 

jongen van tien die eindelijk zelf zijn naam kan schrijven!

Lonneke doet een taalspelletje met de kinderen, waarbij ze hun hele lichaam gebruiken. 

Dit bevordert het leren. 
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BRAZILIË
 
202,7 miljoen STANDPLAATS 

inwoners  Belo Horizonte 

Belo Horizonte heeft bijna 6 miljoen inwoners.

  Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

035 Zendingswerk fam. Silva-te Linde 

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

Dit jaar zal voor ons anders lopen: we verwach-

ten een kindje in juni! We zien uit naar zijn 

komst! Jarenlang plooiden we ons leven om 

het werk. Nu denken we na hoe we dit anders 

kunnen vormgeven. 

Het is bijzonder hoe de kinderen en buren 

meeleven en ons kindje nu al verwelkomen. 

Ze hebben zelfs een babyshower georgani-

seerd! Nu beseffen we hoe we geïntegreerd 

zijn in de wijk en waarom we hier blijven  

wonen, al betalen we er zeker een prijs voor. 

Het verschil dat we mogen maken in Jezus’ naam, ons niet altijd bewust van de 

impact, is het allemaal waard!

INTEGRATIE 

HUISWERKBEGELEIDING

We willen de tieners ook prikkelen zelf na te denken over hun referentiekader.  

We leggen bijvoorbeeld uit hoe belangrijk het is om persoonlijk de Bijbel te lezen, 

zodat je kunt onderscheiden wat van mensen komt en wat Gods principes zijn.  

Door de jarenlange relatie die we inmiddels met velen van hen hebben opgebouwd, 

is er veel openheid. Daar maken we natuurlijk graag gebruik van!   

 

>>

 
DANK- EN GEBEDSPUNTEN

• Bid voor de tieners: dat ze God zullen 

vinden in hun zoekproces. Bid dat 

God hen zal omringen in de soms 

duistere gevoelens die ze ervaren. 

Bid voor redding en herstel! 

• Bid voor het leerproces van de kinde-

ren. Bid dat ieder kind zal groeien en 

bloeien ondanks de leefomstandighe-

den en het falende schoolsysteem. 

• Bid voor ons in de nieuwe fase die 

voor ons ligt. Dat we mogen mee-

bewegen in alles wat God voor ons 

voorbereidt. 

• Bid dat we de juiste persoon zullen 

vinden die Lonnekes werkzaam-

heden kan overnemen tijdens haar 

zwangerschapsverlof. 



SamenSamen

Er wordt gezegd: “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen, maar als je ver wilt
komen, ga dan samen”.

Deze uitdrukking geldt helemaal voor het bouwen van een gemeente. De twee droge 

jaren van beperkingen en moeilijkheden liggen voorlopig achter ons. We hebben een 

visie in ons hoofd, hoe de gemeente er uit zal gaan zien dit komende jaar. We willen  

onze handen weer flink laten wapperen, maar wat zijn mensen weer moeizaam op 

gang te krijgen! Gewoon thuisblijven was immers zo makkelijk! Toch roept God ons 

op als lichaam van Christus om samen te werken en verantwoordelijkheden te dele-

geren. We moeten erop vertrouwen dat de gemeenteleden en medewerkers ook die 

visie oppakken en ermee aan de slag gaan. Wij willen snelle resultaten zien.  

We moeten aan de ene kant geduld hebben, maar wel de plannen en visie van God 

doorzetten. God wil immers dat allen gered worden. Zo zetten we dit jaar het plan 

en ons 'rhema’ woord voort: “Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen”, met als 

subtekst: “Mijn gemeente (of kerk) is mijn huis en mijn huis is mijn kerk.”

Ons visie hier in Cali is eerst de connectgroepen weer te activeren en zo vele men-

sen tot Jezus te zien komen. We willen dat alle gemeenteleden deelnemen aan een 

groep: als leider, als gastvrouw of gastheer of als een persoon die anderen uitnodigt. 

De connectgroepen zijn een geweldige kans om mensen met Jezus kennis te laten 

maken. En dit moeten we echt samen doen!  
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• Bid dat de mensen in onze gemeente  

in Cali de visie echt oppakken, mee 

gaan werken en hun tijd besteden aan 

de connectgroepen. In Cali zijn mond-

kapjes nog steeds verplicht in gebou-

wen. We moeten geduld hebben.

• Bid voor de activiteiten in mei: de jaar-

lijkse vrouwendag, twee herstelweek-

enden en de verbouwing. 

• Bid voor onze muziekgroep, we hebben 

urgent nieuwe musici nodig om God 

echt magnifiek te kunnen aanbidden.

• Bid voor onze kleine gemeente in 

Bolivia: ze zetten goed door, maar we 

hebben ze al meer dan twee jaar niet 

kunnen bezoeken.

• Bid voor onze (klein)kinderen in Neder-

land.

GEBEDSPUNTEN

 
Hein en Teija Hoeré werken nu 32 jaar in 

Cali, Colombia. Daar hebben zij verschil-

lende projecten opgezet om mensen met 

het evangelie te bereiken en pasbekeerde 

christenen te discipelen.  

 

Het stel leidt de kerk Mision el Abrigo  

Internacional. Daarnaast werken zij al  

meer dan 20 jaar met kinderen van de 

armenwijk El Vallado. Ze runnen een  

kinderhuis waar tweehonderd kinde-

ren naartoe komen. Het kinderwerk is 

bedoeld ter preventie; veel kinderen en 

tieners uit deze omgeving raken betrok-

ken bij criminele activiteiten. 

  

  heinhoere@hotmail.com 

  heinenteijahoere.com

HEIN & TEIJA HOERÉ

47 miljoen  STANDPLAATS 

inwoners   Cali

U  STAATSHOOFD: Ivan Duque

      

     SPAANS             RELIGIE:  christelijk (90%)

COLOMBIA

   

Hein & Teija

Hein is de afgelopen drie maanden in Nederland geweest voor spreekbeurten. 

Verder moest hij naar Noord-Ierland om papieren te tekenen vanwege de komende 

verbouwing en de fondsen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld door de gemeente 

aldaar. Ook moest Hein wat regelen voor onze verblijfplaats voor als we in Neder-

land zijn. Teija is druk geweest met de gemeente: samen met haar eigen team en 

als ondersteuning voor de voorganger Jhon Jairo. Er is altijd veel te doen in de kerk. 

Gelukkig komt Hein bijna weer thuis in Colombia.  

Wij zijn op 11 april alweer 43 jaar getrouwd!

KLUSSEN
 

Het huis naast ons verhuurde kerkgebouw gaat nu echt verbouwd worden. In mei 

beginnen de werkzaamheden. Eerst worden de muren en het trappenhuis afgebro-

ken en de wc’s verplaatst. Een nieuwe keuken komt in de garage om zoveel mogelijk 

ruimte te creëren voor de kerkzaal. Op de tweede verdieping wordt de vloeropper-

vlakte verlengd voor een kinder- en jongerenzaal,kantoorruimtes etc.  

Project twee is het aardbevingsbestendig maken van ons stichtingshuis. Er worden 

metalen posten geplaatst aan de buitenkant van de muren op de twee verdiepingen. 

Hier hebben we nog geen geld voor, maar we hopen dit snel te kunnen realiseren, 

want het is een eis van de Kinderbescherming.  

Open Huis, onze wekelijkse evangelisatie- 

en sociale activiteit.

Met goede tweedehands kleding en een lekker  

bakje koffie voor iedereen!

Connectgroep voor gezelligheid en voor groei 

 

Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving:

 023  Zendingswerk fam. Hoeré

 023-Fp  Fosterplan

 023-Vg  Voorganger  

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via de 

ZG-website:

HEIN & TEIJA ONDERSTEUNEN

OPEN HUIS MISION EL ABRIGO
 

SAMEN... 

 



  DIEGO & TAMARA CACERES

Diego Caceres is een evangelist en  

spreker in hart en nieren. Hij werd  

geboren in Argentinië. Sinds zijn 13e 

woont hij in Paraguay. Tamara Caceres-

van Halteren heeft compassie voor 

mensen. Ze ziet hen graag opbloeien tot 

mensen zoals God ze bedoeld heeft.  

Tamara is geboren in Bunschoten-

Spakenburg. Samen hebben Tamara en 

Diego twee meiden: Abigail Trinity (6)  

en Yemima Destiny (4). 

 

  Yemima: 15 september (5 jaar) 

  tamara_88@live.nl

  diegoandtamara.org  

In het vorige magazine hebben we gedeeld dat we een zomervakantie- 
voetbalclub hebben opgezet. De lesdagen waren super! De jongeren heb-
ben zo genoten en keken echt op naar coach 'Gutti' (de trainer van bekende 
voetbalspelers in Paraguay). Hij gaf elke week een bemoedigend woord uit 
de Bijbel. Dit konden zij gebruiken voor hun dagelijks leven. Daarna bad hij 
met hen in een kring.  

Na de weken training hebben we een speciale afsluiting georganiseerd met wed-

strijdjes en trofeeën. We hebben hamburgers gebakken en een bekende voetballer 

heeft zijn getuigenis gedeeld vol speciale levenslessen vanuit zijn ervaringen. Ze kon-

den zich heel erg inleven in zijn verhaal, omdat hij zelf ook erg arm was en de moge-

lijkheid kreeg voetballer te worden. Dit was zijn droom. Voor veel van de jongeren is 

dit ook een droom. Toch waarschuwde hij dat geld en roem niet gelukkig maakt. Hij 

vertelde dat er veel dingen op je pad kunnen komen, waar je aan deel neemt, die de 

leegte niet vervullen. Hij deelde wat echt belangrijk is: Jezus en de eeuwigheid. Hij is 

een tijdje geleden tot Jezus gekomen met zijn vrouw en ze zijn nu lid van onze kerk.

Voor de toernooidag hebben we een bus gehuurd en toestemming gevraagd aan de 

ouders. Onder begeleiding van de voorgangers van de kerken waar we mee samen-

werkten, hebben we de jongeren uit de verschillende gebieden bij elkaar gebracht. 

Op die dag hebben we het programma gelanceerd en de jongeren uitgenodigd voor 
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Vermeld bij het overmaken van uw gift 

de omschrijving: 030  Zendingswerk  

fam. Caceres  

Of scan de code en geef 

gemakkelijk online via  

de ZG-website: 

 

PARAGUAY
 
7 miljoen HOOFDSTAD 

inwoners  Asunción

Diego is op reis geweest naar Uruguay, hij is al een tijdje bestuurslid voor de  

organisatie Operatie Mobilisatie. Ze hadden hem gevraagd OM Paraguay te  

vertegenwoordigen tijdens de opening van het kantoor. Hij sprak voor alle leiders 

van de verschillende projecten in Uruguay tijdens de opening. Ze bezochten  

verschillende kerken om daar iets te delen. 

Het is een hele speciale tijd 

geweest voor Diego, want hij 

kwam veel oud-bekenden tegen  

waar hij mooie gesprekken mee 

heeft gehad. Een aantal deelde 

het getuigenis dat ze intussen 

getrouwd zijn en volledig voor 

Jezus gaan in bediening. Het is 

zo speciaal om dat te horen!  

Je weet vaak niet wat je woor-

den hebben gedaan in het leven 

van een ander, dus dit zijn zulke 

mooie momenten om terug te 

horen, jaren later. 

Reünie Diego in Uruguay

Prijzen zijn hier flink omhoog gegaan door de 

stijging van de benzineprijzen. We merken hier 

veel van: mensen die het minimumloon krijgen 

of zelfs voor minder dan het minimumloon 

werken, voor velen de realiteit, hebben het 

pittig. Er wordt besproken of de lonen moeten 

stijgen, wat ook niet makkelijk uitvoerbaar is.   

   
GEBEDSPUNTEN

• Bid voor plannen die we in gedachten 

hebben: dat God bevestiging geeft  

voor de weg die Hij heeft.

• Bid voor de jongeren van de voetbal-

club en voor de leiders die met hen  

een pad bewandelen. 

• Bid voor de nieuwe gelovigen en voor 

hun bescherming. Bid dat alle zaadjes 

die geplant zijn, ook bewaterd zullen 

worden en zullen groeien. 

• Bid voor de stichting 'Mas Vida', dat 

we alles kunnen doen wat de Heer wil. 

Bid dat we daarop voorbereid zijn en 

klaar zullen zijn voor iedere stap.

De jongens van de voetbalclub met trainer Gutti (in het midden) op het kamp van de kerk. 

De jongen links heeft tijdens het kamp Jezus in zijn hart gevraagd tijdens een gesprek met 

Diego. 

Groepsfoto: dit zijn drie tienergroepen van de voetbalclub, die samen de dag afsloten.  

Een aantal jongeren volgt nu de Alpha-cursus in de kerk of gaat naar jongerenavonden in 

het weekend. We hopen dat er steeds meer van hen gaan komen. De jongeren hebben een 

hele mooie band met elkaar opgebouwd. Ze stellen zichzelf steeds meer open, ook over hun 

thuissituatie.  

DIEGO & TAMARA ONDERSTEUNEN

de 'Alpha-cursus'. Die wordt nu gegeven in de 

verschillende kerken samen met de plaatse-

lijke voorganger. Ook gaan er nu jongeren naar 

de jeugdavonden van de kerk. Het is echt zo 

bijzonder hoe we jongeren op hun pad mogen 

begeleiden, waarin ze hopelijk goede keuzes 

zullen maken voor hun toekomst. Anders dan 

de voorbeelden die ze om zich heen zien: 

drugshandel en andere criminaliteit. Er is een 

aantal jongeren ook meegegaan op het zomer-

kamp van de kerk waar Gutti lid is. Wij zijn 

als gezin meegegaan als begeleiders van de 

jongeren van de voetbalclub. In een persoonlijk 

gesprek heeft een van de jongens zijn hart aan 

Jezus gegeven. We zijn zo dankbaar voor deze 

geweldige tijd. God is aan het werk met hen.   

INVESTEREN IN JONGEREN 
DOOR VOETBAL

>>

>>



   #grijpjekans #realitytrip #verbreedjehorizon

          Kom naar de stand van Zending + Gemeente op Opwekking,  

          maak kennis met onze zendelingen en ga mee op reis!

             
       ZIE MET EIGEN OGEN!

             JE VINDT ONS OP DE MISSION BOULEVARD TIJDENS DE PINKSTERCONFERENTIE VAN 3 TOT EN MET 6 JUNI               

WIN EEN REIS
... NAAR EEN VAN ONZE ZENDELINGEN

ZIEN MET EIGEN OGEN!

Ben jij ook nieuwsgierig naar het leven van een zendeling?  

Ga dan mee op groepsreis in de zomer van 2023, of.. .  

WIN NU DIE REIS!
 

Meer weten? Ontmoet ons op Opwekking:


