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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

SCHOONMAAK

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

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

OPRICHTERS

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

Kees & Fieke Goedhart

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

Na onze vakantie liep ik de tuin in en zag dat de waterval bij de vijver maar
een miezerig straaltje produceerde. Conclusie: zowel de pompen als het
filter waren vervuild. De vissen hadden goed hun best gedaan, waardoor ik
weer aan de bak kon! In de schoepen van de pompen zaten kleine stukjes
worteldraad van de planten die de toevoer deels verstopten. Ook het filter
zat vol met vuil en uitwerpselen van de vissen.

gegevens op uw bankafschrift of in uw internetbankieren-app

BESTUUR

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

Dus moest ik meteen na de vakantie weer aan de slag en ik maakte alles weer

Erwin Wietses, voorzitter

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

schoon. Hierna zag ik een krachtige straal uit de waterval komen en kon het filter zijn

Henk Bosman, secretaris

vangen deze informatie echter wèl en zorgen ervoor dat uw gift

werk ook weer volledig doen. Helder water en een klare stroom!

Jan van Dijk, penningmeester

bij het door u gekozen doel terecht komt.

Irene van Maastricht, algemeen bestuurslid

MAGAZINE

Dit beeld kwam bij mij naar boven: “Hoe functioneer ik in mijn leven en wat geef ik
Scan de QR-code hiernaast om via de

nog door nadat ik “Ja” tegen Jezus heb gezegd? Is alles bij mij wel zo schoon dat

website te geven:

ik een getuige van Hem mag zijn of ben ik soms een christen waar nog een dun

Eindredactie Eric de Lange

stroompje uit komt in plaats van een klare stroom?” In het dagelijks leven komen er

Joëlle Zeggelaar - GoBoef.nl

allerlei berichten en zaken bij ons binnen (pomp). Wat geven we door en wat blijft er

Druk

Vellendrukkerij BDU

in ons (christelijk) schoepenwerk hangen?

Verzending

VanderPerkgroep

Fotografie

eigen foto’s zendelingen, Pexels;

Lay-out

p.3 (Energepiccom), p.19 (Nataliya Vaitkevich),

Zo heeft het filter zijn reinigende werking om het vuil tegen te gaan verloren, waar-

NEEM EENS EEN KIJKJE OP DE WEBSITE!

p.22 (Ana Stroffek), p.23-24 (Jolo Diaz),

door onze (geestelijke) vijver vervuild wordt en het water gaat vertroebelen en de
kracht van de waterval is verdwenen!

p.39 (Photomix Company)

Op onze website www.zendingengemeente.nl vindt u een

3500 exemplaren

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

In ons dagelijks leven is de pompfunctie (gebed) heel belangrijk om de waterstroom

landen. Onze zendelingen werken in achterstandswijken, leiden

in beweging te houden. Door verbonden te zijn met het filter (de Heilige Geest) kan

WEBSITE

geestelijk leiders op, geven jongeren met een verslaving een

hierdoor een zuivering plaatsvinden en kunnen wij blijven functioneren om een krach-

Op www.zendingengemeente.nl vindt u het laatste nieuws

nieuwe toekomst of bieden kinderen uit sloppenwijken een

tige en heldere stroom af te geven die gezien wordt!

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

Onze zendelingen zijn gewone mensen. Zij worstelen hier ook mee. Uw gebed en

hun bediening en op welke manier u hen kunt ondersteunen

ondersteuning op velerlei manieren helpt hen om hun vijver schoon te houden, zodat

met hun prachtige werk!

buitenstaanders jaloers gaan worden.

Oplage

GIFTEN
Dit zendingswerk is alleen mogelijk door
uw giften. Z+G heeft de ANBI-status
waardoor giften aftrekbaar zijn bij uw
belastingaangifte.

Dank voor uw enorme betrokkenheid bij hen, het bemoedigt ons als bestuur ook.

Henk Bosman

Secretaris Zending + Gemeente
Stichting Zending+Gemeente is lid van MissieNederland.
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WIM & DANIËLLE DE KEIJZER - BRAZILIË - 7

>> Nadenkend over de naam dacht ik aan de eerste verzen van Psalm 1: “Gelukkig de
mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van de zondaars niet
betreedt, bij spotters niet aan de tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• We hebben veel grote plannen

en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan

gemaakt voor de stichting Água Viva

stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij

en belangrijke beslissingen kunnen

doet komt tot bloei.”

nemen. Bid dat God deze plannen
zegent en dat Hij zichzelf groot

Het trof mij hoeveel deze paar woorden te maken hebben met hetgeen we mogen

maakt door het werk heen.

doen. De tekst spreekt over de mens en wat die wel en niet moet doen en hoe hij
compleet kan worden. Het gaat over Gods levensprincipes, positie innemen, constante

• Bid dat er deuren worden geopend,

groei en succes. Wat geeft deze tekst weer een nieuwe dimensie aan de woorden

zodat de plannen werkelijkheid wor-

“levend water”!

den en er middelen voor beschikbaar
komen.

GESTAGE GROEI

• Dank voor de vele visites die we
hebben kunnen ontvangen, voor de
Momenteel zit het mannenproject

goede tijd die we konden doorbren-

‘boordevol’, met alle bedden, tafeltjes

gen met vrienden en familie.

en stoeltjes bezet. We kunnen maximaal
dertig mannen tegelijk behandelen.

Levend
water

Ik sprak er laatst over met Melchior

Wim en Daniëlle de Keijzer zijn sinds
2011 verantwoordelijk voor Água Viva in

opnamen in 2014. Onze maximale
capaciteit was toen twaalf mensen.
Wat geweldig dat we gestaag mogen
groeien. De zorg voor dertig man is een
grote uitdaging. Voortdurend zoeken
we naar kostenbesparing en een betere

Vermeld bij het overmaken van uw gift

logistieke en effectieve werkwijze.

de omschrijving:

Daarom zijn we urgent op zoek naar

019 Zendingswerk fam. De Keijzer

sponsors voor: een horizontale vrieskist

(eventueel aangevuld met 'vrieskist' of

van ca. 300 liter, deze kost rond de

'koffiezetapparaat')

deze kost rond de €225. Wie helpt?

Of scan de code en geef
gemakkelijk online via de

Gast Jose Carlos zet koffie.

VISITE, VISITE, VISITE
In 2020 en 2021 moesten we het bijna zonder visites stellen
vanwege corona. In 2022 werd deze stilte ruimschoots goed

Wij zijn nu al ruim elf jaar verantwoordelijk voor de Braziliaanse stichting
Água Viva (Levend water). Afgelopen tijd hebben we onszelf een aantal
grote vragen gesteld:

gemaakt. Esther, de zus van Daniëlle, kwam een paar weken bij
ons. Daarna kwamen Melchior en Sijnette, die van 2013 tot en
met 2017 bij ons hebben gewerkt, samen met hun vier kinderen
bijna een maand op bezoek. Een ander bevriend Braziliaans-

hulp aan mensen die zijn vastgelopen.

Hoe willen we dat het werk zich de komende jaren ontwikkelt? Waar moet de focus

Nederlands echtpaar bezocht ons ook met hun kinderen.

Het centrum kan ongeveer 24 mensen

op liggen? Hoe kunnen we een nog grotere impact hebben op de mensen? Hoe kan

Momenteel genieten we enorm van onze dochter Evie die samen

opnemen en behandelen.

de organisatie gezond groeien? Vragen die we proberen te beantwoorden in een stra-

met haar vriend Wouter bij ons is. Als klap op de vuurpijl komen

tegisch plan. In dit plan hebben we ook gekeken naar de naam van de stichting en

bestuursleden Erwin en Henk van Zending en Gemeente begin

de manier waarop we ons naar buiten toe presenteren. We keken naar de relevantie

september langs.

van de naam “Levend water” ten opzichte van het werk dat we doen. Die is niet

wim.danielle@gmail.com

altijd even duidelijk. Onze medewerkers worden regelmatig verward met mensen die

Melchior en Sijnette kwamen samen met hun vier kinderen bijna een

volgdekeijzer.wordpress.com

mineraalwater verkopen en pas kregen we de vraag of we geen mineraalwaterfabriek

maand lang op bezoek

wilden kopen!

WIM & DANIËLLE ONDERSTEUNEN

€450. En een koffiezetapparaat van 8 liter,

Ritápolis, Brazilië. Deze stichting biedt

 1 oktober: Amel (13)
 21 november: Evie (22) en Lias (15)

wat nodig is.

die nog weet dat we de eerste gast

Een oefening groepsdynamica met water op een hete dag.

WIM & DANIËLLE DE KEIJZER

• Bid voor Gods voorzienigheid in alles

>>

ZG-website:

RIK & CAROLIEN CELIE

-

BOLIVIA / HAÏTI - 9

Terwijl we in België waren, heeft Carolien haar extra studies (on- en offline) kunnen
afronden. Deze studie gaat over psychische en geestelijke begeleiding van kinderen
en tieners met ernstige psychische trauma’s of als ze in rouw zijn door het wegvallen
van hun ouders. Een zeer actueel onderwerp: de ouders sterven hier, hoog in de
Andes, soms al op 35-jarige leeftijd door uitputting, ondervoeding (zeer lage immuniteit) en talloze ziekten in combinatie met covid. Vaccinaties zijn niet te vinden op de

zorgenvoor
zorgen
elkaar
VOOR ELKAAR

plekken waar wij komen. Heel veel weeskinderen blijven achter. Men heeft niet veel

BOLIVIA

verbeelding nodig om te beseffen wat dit betekent. Er is geen permanente medische
of geestelijke bijstand. Op dit moment zijn we net van een Andes-missie teruggekomen (3300 meter of hoger) en vertrekken we naar de Amazone.

10 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
binnenlanden

AMBULANCES

HAÏTI
ruim 1 1 miljoen
inwoners

HOOFDSTAD
Port-au-Prince

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid alsjeblieft en overweeg iets te
doen of een actie te ondernemen
om deze missietochten te helpen
bekostigen.
• Dank de Heer dat we dit werk kunnen

Carolien maakt contact met de twee kinderen van Pastoor Cecilio in het dorpje Sopachuy.

blijven doen. Zo’n medische missie

Als je vrijgevig en zorgzaam bent voor de armen zal God dat ook voor jou zijn.
(vrij vertaald uit de Spaanse Bijbel naar Spreuken 22:9)

is pas geslaagd als we niet alleen
getuigen, maar ook hun lijden kunnen
verlichten.

RIK & CAROLIEN CELIE

Deze woorden, lang geleden geschreven in

De grootste kostenpost is de reparatie van onze Jeep-ambulances. Hiervan hebben

Spreuken, zijn ook vandaag nog relevant.

we er ruim vijftien jaar geleden acht gekregen door tweemaal een ‘Matching Grant’

• Graag jullie gebed: afgelopen week-

We moeten/mogen ook op tijd zorgen voor

bij de Rotary te winnen, dankzij een Belgische christen-zakenman. Door zijn gevor-

end (begin augustus) voelde ik mij

onszelf. Zo hadden we enkele geplande

derde leeftijd gaat dit niet nog een keer gebeuren, los van de hele papiermolen aan

helemaal niet goed. Ik constateerde

en noodzakelijke medische onderzoeken in

weerszijden. We hopen op zijn minst de huidige nog rijdende ambulances te herstel-

dat mijn bloeddruk hoog in de bergen

België dit voorjaar. Mijn cardioloog was een

len, wat vele duizenden euro's zal kosten. Ook medicatie, lokale artsen, tandarts, etc.

plotseling te hoog wordt en bij

Dr. Rik werkt samen met zijn echtgenote

beetje boos dat ik meer dan een jaar te laat

zorgen ervoor dat onze fondsen snel opdrogen. De Heer stuurt ons telkens ook naar

inspanning nog verder stijgt, terwijl

Carolien in de binnenlanden van Bolivia

was voor controle…

nieuwe projecten in andere totaal afgelegen dorpen.

deze in Vlaanderen nog zo goed als
normaal is.

en Haïti. Samen met hun lokale medischpastorale (logistieke) teams verlenen zij

Het was ook tijd om hier en daar te getuigen

medische zorg aan de allerarmsten.

en fondsen te werven. Dit is niet eenvoudig

Op deze manier brengen zij hoop waar er

omdat we vaak onderweg zijn op medische

geen hoop te vinden is. De lokale teams

tochten in gebieden waar mensen geen en-

In juni zag ik mijn zoon Bart weer na lange tijd. Hij studeert in de VS. Bart - geboren

zetten het werk ook zonder hem verder,

kele vorm van medische of geestelijke steun

in Bolivia - specialiseert zich nog steeds in de reconstructieve chirurgie. Ook

Vermeld bij het overmaken van uw gift

mits er voldoende middelen zijn. Dit

krijgen. Al deze uitgaven aan het onderhoud

ernstige brandwonden horen hierbij. Op dit moment wordt hij in zijn studie verder

de omschrijving:

gebeurt zowel in de Amazone als in de

van de ambulances, artsen en hun families

geholpen door ‘Operation Smile’.

070 Zendingswerk fam. Celie

Andes en ook in Haïti, indien financieel

en de honderden families die we bedienen in

In mei en juni was het een blij weerzien met onze families. Vooral mijn bijna 87-

070-DMI (Doctors on Mission

mogelijk.

woord en daad (medicatie en soms operaties)

jarige moeder - ondertussen al dertig jaar weduwe – was blij ons terug te zien.

International)

Wel en wee

vragen budget.

Of scan de code en geef

rikcelie@gmail.com
doctorsonmission.org

Carolien op bezoek bij een oud vrouwtje in
de Andes.

RIK & CAROLIEN ONDERSTEUNEN

>>

In juli hebben we ook een grote brand moeten blussen op onze Andesbasis.

gemakkelijk online via

Wij danken de Heer dat onze logistieke gebouwen net gespaard bleven.

de ZG-website:

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRINA-PRAKKEN - PERU - 11

Gastvrijheid
Een gat in de grond als wc met vieze plankjes om op te staan,
zelfs geen water om je handen te wassen, ijzige koude wind,
een hard bobbelig matras van stro...
Iemand vroeg: “Waarom doe je dit hier eigenlijk?"

WILFREDO & JUDITH CHUQUIRUNA-PRAKKEN

Een warm welkom in Chugar.

PERU
Judith met Ronner, zijn vrouw Carmela en hun zoontjes. Hij is leider van de
nabijgelegen kerk in Tupac Amaru.

34 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Cajamarca

Het zonnetje schijnt ‘s ochtends, maar al snel wordt het bewolkt en gaat het miezeren.
Brrrr, vijf lagen kleren, jassen, muts en sjaal. Met al die lagen gaan we laat in de
avond slapen. Echt waar, zo koud is het! Wederom denk ik: “Wij gaan morgen naar
huis... zij wonen hier in de hoogte, de modder en de kou.”

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid voor broeder Waldesmiro,

Als het afscheid komt, zie ik uit naar een warme douche en mijn zachte bed, maar

voorganger in San Juan. Hij heeft

terwijl ik dit schrijf, mis ik die gastvrijheid en warmte van ‘onze’ mensen weer.

misschien maagkanker, het resultaat

Wat kunnen we nog veel van ze leren!

van de biopsie volgt nog.
• Bid voor Marcela, een van onze

GABRIELA

diakenen. In april werd een tumor in
haar buik gevonden. De operatie is

Naast schoolspullen voor de basisschool en beurzen voor de middelbare school

nog niet ingepland, terwijl ze steeds

mogen we twee tieners helpen bij het voortgezet onderwijs. Graag willen we ook

meer pijn heeft.

Gabriela helpen haar toelatingsexamen voor de staats
universiteit voor te bereiden. Het werkcontract van

• Bid voor Wilfredo´s zus Esther bij

Wilfredo en Judith wonen in Cajamarca

We sturen vaak foto´s van indrukwekkende landschappen en mooie mensen, maar

haar vader is afgelopen en hun hele inkomen is afhan-

wie een tumor in de schildklier is

-Perú. Wilfredo is voorganger van

de omstandigheden waarin zij leven, zijn vaak niet zo mooi of makkelijk. Ik denk:

kelijk van zijn werk met een oude motortaxi.

gevonden. Zij is in afwachting van

Evangelie Gemeente Bet El, die wil

“Het is maar voor een paar dagen, niet verder denken en genieten.”Genieten?

De kosten zijn €65 per maand tot december en onge-

een operatie in de stad Trujillo aan de

uitreiken naar vergeten gebieden in het

Ja, genieten!”

veer €100 voor het toelatingsexamen (€350 in totaal).

kust. Het lijkt erop dat het behandel

Misschien wil je overwegen een deel te sponsoren.

baar is en er geen uitzaaiingen zijn,

Dat kan o.v.v. ‘027-Studie Gabriela’.

al geeft het soms toch spanning

binnenland. Ze werken sinds 2007 om
kerkleiders en jeugd binnen de kerkjes

Na vijf uur onderweg te zijn geweest, al vragend naar de weg, slingerend door de

van de Peruaanse Andes sterker te

bergen, komen we om 10.00 uur in Chugur aan. Bijna 3500 meter boven zeeniveau.

maken in hun geloof en jeugdgroepen

Ronner rent naar ons toe. “Jullie zijn er! Kom verder!” We lopen de heuvel op waar

Gabriela deelt het thema van haar overdenking tijdens het

te vormen, middels jeugdkampen en het

de kerk al bomvol zit en de Bijbelstudies volop aan de gang zijn. We mogen niet naar

kamp van Bet El.

trainen van (jeugd)leiders. Het geestelijk

binnen vóór we het ontbijt op hebben. We krijgen

werk gaat hand in hand met praktisch

van voorganger Pacífico een bord groene soep,

ontwikkelingswerk als ondersteuning

daarna broodjes en daarna nog havermout.

met schoolpakketten en levensmiddelen

Stralend kijkt hij ons aan: “Eindelijk, eindelijk zijn

in noodsituaties.

jullie bij ons op bezoek!”

 16 november: Judith
 13 december: Christine

Ik mag ´s middags in de warme ‘keuken’ zitten:

vader Ger een ongeluk kreeg. Nog steeds bezoekt hij de kerkjes voor conferenties.

aangezien de oudste zus hieraan is
overleden.

Verjaardag Josué
In juli mochten we samen met Josué zijn vijftigste verjaardag vieren. Hij kwam
het team voor bijbels onderwijs in het binnenland versterken in 2002, toen mijn

een kleine ruimte naast de kerk waar op de grond,

Veel leiders uit Oxamarca kwamen ook. We zijn dankbaar voor zijn leven en dat

Broeder Frede kan zijn Bijbel

j.a.prakken@gmail.com

tussen twee stenen met hout, wordt gekookt.

we samen een team mogen

weer lezen met de leesbril.

wilfredoyjudith.blogspot.com

De borden worden overvol naar buiten gebracht

vormen om God en hen die

naar de ruim 200 mensen die zijn gekomen. Ik

vaak door anderen vergeten

klets even met de kinderen naast mij en zonder

worden te dienen.

Vermeld bij het overmaken van uw gift

het te merken wordt een extra stuk vlees op m’n

WILFREDO
& JUDITH
de
omschrijving:

bord gelegd. Gastvrijheid is synoniem voor ‘eten

ONDERSTEUNEN

niet te beschrijven hoe blij de men-

in overvloed’, ook al is het eigenlijk winter, ook al

We vieren de verjaardag

Prakken

is er nog geen oogst van het droge land en leven

van Josué. We gaven hem een

Of scan de code en geef

ze hier in (extreme) armoede.

rode poncho en hoed cadeau.

ZG-website:

Waldesmiro zit op zijn hurken
Wilfredo met poncho en hoed,
zoals ze zich hier beschermen tegen regen en kou.

hebben we van elke gemeente een
tasje met leesbrillen gekregen. Het is

027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-

gemakkelijk online via de

• Tijdens ons verblijf in Nederland

links vooraan.

sen zijn weer hun bijbels te kunnen
lezen!
• We zijn dankbaar voor het kamp met
jongeren van Bet El.

GERARD & REBECA ADRIAANSE - SPANJE - 1 3

SPANJE

zaaien
op de

GERARD & REBECA ADRIAANSE
Gerard en Rebeca zijn sinds 1999

radio

47 miljoen
inwoners

Buiten de kerk - een bioscoop in hartje
Madrid - hier houdt Hillsong op zondag

STANDPLAATS
Madrid

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid dat het werk dat we doen bij

twee inspirerende kerkdiensten, voor

‘Radio Encuentro’ (TWR in Spanje)

namelijk gericht op jongeren.

luisteraars zal aansporen God meer te
zoeken in deze wereldwijd onzekere
tijd.

DE WERELD ROND

• Dank dat we iedere twee weken een
eigen podcast kunnen maken met

Podcast ‘De Wereld Rond’ is een mooie

zendelingen.

gelegenheid voor Gerard om zendelingen,
die hij soms al jaren kent, te interviewen.

• Bid dat de podcast ‘De Wereld Rond’
mensen zal aanmoedigen (meer)

Zoals we de vorige keer al meldden, hebben we dankzij jullie giften een eenvoudige

betrokken te raken bij zending, thuis

thuisstudio kunnen inrichten. Inmiddels heeft Gerard zo’n vijftien interviews opge-

of verder weg.

De opname van een podcast als ‘De Wereld Rond’ is steeds eenvoudiger geworden, maar kan

nomen met zendelingen die wereldwijd mensen helpen en het Goede Nieuws van

niet zonder een goede microfoon plaatsvinden.

de Here Jezus handen en voeten geven. Je vindt ze als je in je favoriete podcast-app

• Dank dat we op verlof kunnen naar

getrouwd. Via Costa Rica, Aruba en

zoekt naar ‘De Wereld Rond’. Het is fijn om op deze manier het leven van zendelingen

Nederland en bid dat het een zegen-

Australië zijn ze in 2018 terechtgekomen

inzichtelijker te maken. Ondanks dat we tijdens de zomermaanden vakantie hebben

rijke tijd zal zijn voor onszelf en de

en op verlof gaan is het toch gelukt deze tweewekelijkse podcast door te laten lopen,

mensen die we ontmoeten.

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

‘U bent zelf een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de
Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten.
Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken.’
2 Korintiërs 3:3-4 (NBV21)

omdat we vooraf extra interviews hebben kunnen opnemen.
• Dank voor onze goede gezondheid
en bid voor een voorspoedige reis

positieve bijdrage mogen leveren aan

en Gods bescherming tijdens onze

het bekendmaken van de liefde van

Terwijl we dit schrijven is het hartje zomer. Momenteel is er dus minder activiteit.

Christus in Spanje. Ze wonen sinds

Desondanks is er volop werk te doen voor de radio. Gerard heeft onlangs geholpen bij

eind 2019 in een buitenwijk van Madrid,

het in elkaar zetten van een vijftigtal kinderprogramma’s, die we als Radio Encuentro

Van 5 september tot en met 3 oktober zijn we D.V. op verlof in Nederland. Je kunt

de hoofdstad van Spanje.

hebben geproduceerd. Daarnaast kwam ook de vraag te helpen bij het uitzendklaar

ons desgewenst uitnodigen via ger.rebe@gmail.com

🇱🇺

maken van een dagelijkse korte overdenking. Dit zijn projecten waarbij Gerards tech
Verlof in Nederland: 5 sept. t/m 3 okt.

nische vaardigheden prima van pas komen.

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Ook Rebeca is betrokken bij Radio Encuentro; zij vertaalt steevast de dagelijkse

twee dames van onze thuisgemeente in Souburg,

gebedskalender van Trans World Radio met bijbehorende artikelen naar het Spaans.

Lenneke en Corrie, tijdens de eerste hittegolf van

We mogen zaaien en erop vertrouwen dat Gods Woord zijn uitwerking heeft in het

deze zomer. We trokken een paar dagen met elkaar

leven van de luisteraar. We horen dat lang niet altijd, maar het is bij God bekend.

op en hebben bijgepraat. Met hen bezochten we
ook de botanische tuin van Madrid (zie foto hier-

de omschrijving:
018 Zendingswerk fam. Adriaanse

Toch is het ook fijn om hier in Madrid vrienden
te ontmoeten. Zo hadden we in juni bezoek van

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

Ontmoetingen

Zo is dat ook in het dagelijks leven van ons allemaal, wij zijn levende brieven van God

naast). We zijn zo dankbaar voor dit contact met

voor de mensen om ons heen (2 Korintiërs 3:3). Door er te zijn voor de ander, de tijd

het thuisfront. We zouden ons werk niet zonder

Of scan de code en geef

te nemen en een luisterend oor te bieden, kunnen we het verschil maken. Ook op

Gods hulp en zonder jullie kunnen en willen doen!

gemakkelijk online via de

deze manier mogen we de handen en voeten van onze God zijn. We hopen trouwens

ZG-website:

dat de vakantieperiode je energie vernieuwd heeft om met nieuwe inspiratie te beginnen aan een nieuw seizoen.

verlofperiode.

FINEKE JANSSEN - BOLIVIA - 15

BOLIVIA

Amilkar maakte met twee van zijn maten in Adulam poppenkastpoppen

GEBROKENHEID
Dat komen we dagelijks tegen als we horen waar onze kinderen en tieners vandaan komen.
Een tiener die armbandjes maakt om levensmiddelen te kunnen kopen voor zijn familie...

en ze speelden het scenario uit voor de andere jongens.

>> Kostbaar is het als we zien hoe Amilkar in Adulam zich opent. De eerste acht maan-

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

den bij ons kregen we er haast geen woord uit, behalve dat hij terug wilde naar zijn
straatbende. Nu helpt hij nieuwe jongens door ze uit te leggen hoe het programma
werkt. Hij is vrolijk en begint ook met God te praten. In Talita kreeg Liz bezoek van
haar ouders. Ze vroeg om vergeving voor de dingen die verkeerd gegaan waren en
las ze toen voor uit de Bijbel, die haar geholpen had om Gods liefde te begrijpen.
Wij bidden nu dat dit diepe wortels maakt in de harten van het gezin.

GEBEDSPUNTEN
• Bid dat we als team de individuele
benadering van onze jongeren en
kinderen niet uit het oog verliezen,
ondanks de dagelijkse routine die erin

GESTEGEN PRIJZEN

kan sluipen.
• Christopher en Amilkar zijn op weg
naar volledig herstel, iets om voor te
danken en te bidden: dat ze tot volledige vrijheid zullen komen.
• In Jesed verblijven verschillende kinderen met hele zware problemen in
hun gezin, zoals Yerko van negen jaar.

Giselle is een meisje met een achterstand in de sociale ontwikkeling en taal,

Training voor de ouders van onze jongeren, dankbaar voor de mooie

Zijn moeder zit in de gevangenis na

nieuwe stoelen!

het overlijden van zijn zusje. Bid voor
Yerko, hij is erg boos.

mogelijk omdat ze erg beschermd is vanwege een tweetal hartproblemen.

Op veel plekken waar ik was tijdens een werkverlof in Europa, hoorde ik bezorgde

FINEKE JANSSEN

Giselle is een meisje met een achterstand in de sociale ontwikkeling en taal, mogelijk

mensen praten over hoge energiekosten en over hoe de prijzen van levensmiddelen

omdat ze erg beschermd is vanwege een tweetal hartproblemen.

gestegen zijn. Ook hier in Bolivia voelen we dit, met name in ons dagelijkse eten.

documentatie, die is nog steeds niet

Onze uitgaven zijn met zo’n 18% gestegen. Uit extra giften voor onvoorziene uitga-

voor elkaar.

Fineke is geboren en getogen in een

• Bid voor de actualisering van onze

klein dorpje in de Betuwe. Na de

...Een meisje dat niet terug naar haar familie

ven hebben we mooie stoelen kunnen kopen: hartelijk dank! Nu zouden extra giften

opleiding Sociaal Pedagogische

wil omdat ze daar met z’n allen in één kamer

voor de gestegen maandelijkse kosten erg welkom zijn. Water kunnen we recyclen

Hulpverlening (SPH) verliet ze Neder

leven. O ja, en met één bed, dus u kunt zich

en dat doen we ook, maar voor andere zaken is dat niet zo eenvoudig en zouden we

land in 1989 om te werken in La Paz,

de soms bedreigende situaties voorstellen

graag wat meer ruimte krijgen.

Bolivia.In 1992 zette ze Misión Adulam

die dat met zich meebrengt. Regelmatig zijn

Vermeld bij het overmaken van uw gift

op. Hieronder vallen nu drie centra:

het de grootouders die moeten zorgen voor

de omschrijving:

preventiecentrum Jesed, rehabilitatie

hun kleinkinderen. John en Vanka verloren

centrum Adulam en Talita Cumi.

hun vader die overleed door alcoholmisbruik

Er worden momenteel 65 kinderen
en jongeren geholpen. Het werk van

FINEKE ONDERSTEUNEN

Engeland

069		 Zendingswerk F. Janssen

en moeder drinkt nog steeds. Oma probeert

Ik ben net thuis na een bemoedigende en ook vermoeiende verlofperiode in En-

069-TC Talita Cumi meisjeshuis

voor deze kinderen te zorgen en krijgt geluk-

geland. Geweldig om met zoveel betrokken broeders en zusters te mogen delen

Misión Adulam is alleen mogelijk door

kig wat hulp van een buurvrouw. John heeft

en spreken in de gemeentes. Wel jammer dat ik daar ook corona cadeau kreeg,

Of scan de code en geef

giften.

ADHD en dat maakt het niet gemakkelijker

maar dat was na negen dagen ook weer achter de rug. De kers op de taart was

gemakkelijk online via de
ZG-website:

en oma kan daar niet goed mee omgaan.

het deelnemen aan een christelijke conferentie, waar we hele bijzondere tijden

finekej@gmail.com

Gelukkig mogen wij in Jesed wat betekenen

hadden met de Heer. Daar ontmoette ik ook verschillende jongeren die een keer

mision-adulam.nl

voor deze kinderen.

bij ons in Mision Adulam waren geweest. Het was bemoedigend te horen hoe ze
nu hun relatie met God verder vormgeven.

Mission Adulam
In Jesed leert deze lieve meid lezen, ze begint het eindelijk te begrijpen.

069-A		 Adulam jongenshuis

DIEGO & TAMARA CACERES - PARAGUAY - 17

>> Ze vertelden hoe zij hun reis met God beleefden. Op deze jonge leeftijd vertrouwen
ze al op voorziening in elke stap van hun reis. Het was een heel bijzondere tijd met
een vol programma dat ontzettend veel vervulling gaf. Het mooiste is uit te mogen
delen en ons in te zetten voor God en onze medemens.
Een van de jongens rondom de kerk deelde zijn verhaal over zijn thuissituatie. We
mochten hem helpen. De tijd dat de jongeren hier waren, is zo’n zegen voor hem
geweest. Door onze jongerenprogramma’s zoeken de jongeren gezelschap van
goede vrienden in de kerk. We willen daar ook echt in voorzien. Zo zoeken ze het

PARAGUAY

niet op andere plekken door gebrek aan activiteiten in een goede omgeving. God is
aan het werk met hen en ze zijn zo enthousiast.

jongeren

JONGEREN

KERK SAN ANTONIO VIERT 2-JARIG BESTAAN

IN ACTIE
VOOR

Tijdens outreaches bereiken we kinderen en jongeren door middel van verschillende activiteiten.
Er waren verschillende drama-uitvoeringen, spellen, getuigenissen etc. We hadden koekjes en

DIEGO & TAMARA CACERES

chocolademelk gekocht voor iedereen. Het is een hele arme wijk, dus het was super speciaal
voor hen om lekkernijen te krijgen en de groep jongeren vanuit een ander land te ontmoeten.

7 miljoen
inwoners

HOOFDSTAD
Asunción

HOOP VOOR PARAGUAY
De vice-president van Paraguay, Hugo Veláz
quez Moreno, vertelde dat hij zal aftreden.
Kort hiervoor was hij op een Amerikaanse
corruptielijst geplaatst vanwege zijn vemeende
betrokkenheid bij het aanbieden van steekpenningen aan een ambtenaar. Als gevolg hiervan
mogen Velázquez, Duarte en hun directe
familieleden de Verenigde Staten niet meer in.
Evangelisch christen Arnoldo Wiens was voorganger en journalist. Hij zit in het parlement en
wil voor het presidentschap gaan. Hij zegt dit
te willen doen voor God. Voor het eerst in onze
geschiedenis zal een Evangelisch christen voor
het presidentschap gaan. We hebben goede
hoop voor Paraguay en vragen daarom ook
gebed voor hem. We hopen dat de corruptie zal
afnemen.

Diego Caceres is een evangelist en
spreker in hart en nieren. Hij werd
geboren in Argentinië. Sinds zijn 13e
woont hij in Paraguay. Tamara Caceresvan Halteren heeft compassie voor
mensen. Ze ziet hen graag opbloeien tot

Afgelopen juli ontvingen we een groep jongeren uit Zuid-Afrika. Diego ontwikkelde een programma om activiteiten met hen te doen. Dit gebeurde met
mensen uit onze kerk en de nieuw geplante kerk in San Antonio die inmiddels
al twee jaar bestaat. In april vierden we hun 2-jarig bestaan. De kerk blijft
zich ontwikkelen en groeien.

mensen zoals God hen bedoeld heeft.

Diego spreekt tijdens de viering van het 2-jarig bestaan van de kerk in San Antonio.
Hij had een mooie boodschap, er was taart en thee. We hebben voor de gemeentel
eden gebeden en hen gezegend. Het was een heel bijzondere ochtend. Bemoedigend
en dankbaar dat er al zoveel groei is. De nog jonge gelovigen zijn echt enthousiast

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor het presidentschap van Para-

en ze willen zo veel leren van God en Zijn Woord. Al velen hebben een bijbelstudie

guay. Bid dat de corruptie zal afnemen

programma afgerond. Nu worden ze verder begeleid tot leiders.

en dat er Godvrezende mensen aan

Tamara is geboren in Bunschoten-

De jongeren hebben met ons de tuin aangepakt om ruimte te maken voor jongeren-

de leiding zullen komen en verande-

Spakenburg. Samen hebben Tamara en

activiteiten. Ze sliepen een week in onze kerk, waar we groepen kunnen ontvangen.

ring zullen brengen zodat de armoede

Diego twee meiden: Abigail Trinity (6)

Er zijn verschillende kamers en badkamers. Het waren voornamelijk Zuid-Afrikaanse

en Yemima Destiny (4).

jongens en meiden, twee Amerikaanse jongens en een Rus. We draaiden kinder

Paspoort verlengd!

bestreden zal worden.

programma’s in samenwerking met een kerk. Bij de jongerenavond hadden we een

Het paspoort van Yemima moest verlengd worden. We zijn heel dankbaar dat

speciaal programma met getui-

alles goed is gegaan met de papieren. Er is in Paraguay geen ambassade, dus we

club die we afgelopen zomer hebben

tamara_88@live.nl

genissen en spellen.

moeten dat allemaal via Argentinië doen. Dit kost tijd, geld en extra geregel.

opgezet. Ze hebben hun Alpha-cursus

diegoandtamara.org

De groep had een geweldig

Alles is goed gegaan en nu hopen we in december naar Nederland af te reizen!

afgerond. Dank voor het werk dat in

mooie invloed op de jongeren

De meiden zijn nu al aan het aftellen om iedereen weer te zien.r.

hen is begonnen. We organiseren een

 Yemima: 15 september (5 jaar)

die ze elke dag ontmoetten.

• Bid voor de jongeren van de voetbal-

kamp met hen. Ze zijn erg aangeraakt
en we zien mooie groei in hen. Ze

DIEGO & TAMARA ONDERSTEUNEN

komen trouw naar de kerk en de acti

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Abby met twee leden van de groep

de omschrijving: 030 Zendingswerk

jongeren die hielp met het uitbrei-

fam. Caceres

den van het erf van de kerk in

Of scan de code en geef

San Antonio. Ze hebben alles mooi

gevangenis in te gaan met een project

gemakkelijk online via

gemaakt ten behoeve van de

voor hen, graag gebed daarvoor.

de ZG-website:

tienerevenementen die deze jonge
kerk wil opzetten.

viteiten.
• We zijn in gesprek om de vrouwen-

HANSPETER BOLLI - MARTINIQUE - 19

>> Twee weken later stond ik voor een rouwende familie die hun echtgenote, een moeder en zus verloren had. Ik kende Marie-Luce nog als tiener. Nu, op 63-jarige leeftijd,
heeft de Heer haar thuisgehaald. De laatste jaren leed ze aan Alzheimer. Haar zoon
legde een ontroerend getuigenis af van Marie-Luce, die voor hem en zijn zus een
voorbeeldige moeder was. Hij besloot zijn inbreng met de woorden: “Je t’aime,
Maman!”.
Zijn oudere zus heeft meer problemen met de dood van haar moeder. Ze vindt het
onjuist, dat ze op deze wijze moest sterven. Ze staat echter open voor een bezoek,
dat we haar volgende week hopen te brengen.

MARTINIQUE
400.000
inwoners

Nieuwe visie

trouwen en
rouwen

Begin september willen we als gemeente Gros-Morne de veertig dagen van het
boek ‘Les uns les autres’ (Elkander) doornemen. Dit gebeurt gedeeltelijk in huisgroepen en gedeeltelijk in de kerk zelf. Bid dat het een groot succes wordt en dat
iedere deelnemer met een nieuwe visie toegerust zal worden.
Bid dat ik ‘mijn tent wijder uit mag
spannen’(Jesaja 54:2), wat mijn radio
programma’s betreft. Ik denk aan contacten

HOOFDSTAD
Fort-de-France

Martinique is een eiland en Frans overzees
departement in de Caraïbische Zee, ongeveer
700 km ten zuidoosten van de Dominicaanse
Republiek. Het ligt ten zuiden van Dominica en
ten noorden van Saint Lucia, en behoort tot de
Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen.
Martinique is van noordwest naar zuidoost ongeveer 60 km lang. Het hoogste punt is de vulkaan
Mont Pelée (1397 m).

in Guadeloupe en Frans-Guyana en aan
radiostations hier op ons eiland.

Hanspeter in de radiostudio.

RELIGIE
• Katholiek 86%
• Protestants 5,6%
• Overige Christenen 5,4%
• Overige geloven 3%

Hanspeter bij de huwelijksinzegening, die voltrokken werd op het strand.

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd
om te rouwklagen en een tijd om te dansen...”
Prediker 3:1, 4.
HANSPETER BOLLI

UITVLIEGEN
Ik bid al jaren dat christenen van ons

DANKPUNTEN
• Dank de Heer voor de gezegend tijd die

eiland als zendelingen naar andere landen

ik in mei en juni in Frankrijk en Zwitser-

zullen vertrekken. In feite is dit al het

land mocht doorbrengen – hoofdzakelijk

geval. Vermoedelijk zijn er duizenden

bij mijn dochters. Het was heel fijn om

gelovige Martinikanen die in Frankrijk

na jaren mijn zus en haar dochters weer

wonen en werken met een taak in een

eens te ontmoeten.

Deze waarheid heb ik de afgelopen tijd

gemeente als oudsten of voorgangers, die

Hanspeter Bolli is een geboren en

opnieuw beleefd. Tranen en geluk zijn

flink evangeliseren. Maar een tijd geleden

getogen Zwitser. Hij trouwde in 1963

vaak noodlottige buren. Ik werd uitge

liet Dominique, de voorganger van Gros-

Hij mij telkens weer schenkt, om Gods

met de Nederlandse Henneke Lammers.

nodigd om tijdens de bruiloft van een

Morne, me weten dat hij en zijn vrouw

Woord te delen.

In 1966 werden ze door de zendings

jong stel een inbreng te hebben en na

Lorine van plan zijn om als zendelingen

beweging Stromen van Kracht naar

hun trouwgeloften hun huwelijk in te

in een project in Ivoorkust te investeren.

het Caribisch gebied uitgezonden.

zegenen. De jonge mensen woonden al

Lorine is op het moment in Afrika om ter

Daar bleef het echtpaar tot 1989.

een paar jaar samen, hebben samen een

plekke poolshoogte te nemen, later volgt

Vanaf 2006 waren Hanspeter en

kind, maar wilden nu hun leven met de

Dominique. Ik sta achter dit stel, heel

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Henneke weer werkzaam op Martinique.

Heer op orde stellen. Ik liet hen onder

bekwame mensen met een hart en liefde

de omschrijving: 004 Zendingswerk

In 2012 overleed Henneke.

andere een paar teksten uit het Hooglied

voor de Heer en Zijn werk.

H. Bolli.

Hanspeter is nu vooral bezig met het

lezen, wat kennelijk meerdere bezoekers

Of scan de code en geef

geven van Bijbels onderwijs in Frankrijk

aansprak. Stacy, de jonge echtgenote,

online via de ZG-website:

en op Martinique.

deed ons lachen toen ze haar man
beloofde, om ‘zelfs de afwas te doen als

 5 oktober

het niet haar beurt was’.

hp.bolli@wanadoo.fr

>>

• Dank de Heer voor open deuren, die

HANSPETER ONDERSTEUNEN

NESTOR & DONATA DUQUE - CANADA - 21

CANADA
36 miljoen
inwoners

OUDE
BEKENDEN

In onze gemeente. Een familie uit de Dominicaanse Republiek leidt de aanbiddingsdienst.

GENIETEN GEBLAZEN!

STANDPLAATS
Toronto

Canada staat bekend om haar koude winters.
Daarentegen zijn de zomers erg warm. Meestal
is het rond de 30 graden Celsius. Veel Spaans
talige gemeentes trekken er zaterdags op uit en
bezoeken een van de vele meren van het land.
Dit betekent dat als wij op het strand zitten,
we vanuit elke hoek Spaanstalige aanbiddings
muziek horen. Altijd komen we wel een voorganger tegen die we ken-nen.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid voor de Mexicaanse mannen in
onze gemeentes. Vaak hebben zij
vrouw en kinderen achtergelaten in
Mexico. Soms barsten ze in tranen

NESTOR & DONATA DUQUE

uit, omdat ze hen zó missen. De

De nieuwe Mexicaanse immigranten nemen we mee naar de jaarlijkse picknick van de
Kamperen op Opwekking.

enorme armoede drijft hen tot deze

Wij zijn Nestor & Donata Duque.

Een tijd van vernieuwing en

keuzes.

Samen met onze kinderen Jedidia (14)

van weerzien met vrienden.

gemeente.

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,

Op een zaterdagmorgen ging een groepje mannen uit onze gemeente de
straat op om te evangeliseren. Rufino, uit Mexico, was net een maand in
Canada. We kennen hem langer want hij hielp als zendeling mee op SEMILA.
Terwijl hij en de mannen even een winkel ingaan, blijft Nestor buiten en
begint een praatje met een groepje Mexicaanse mannen.

ON. Op dit moment gaan we voor in een

• Bid voor de gemeente in Kitchener.
Wát hebben wij genoten van onze zomer!! Ons verlof naar Nederland was een ge-

Zij voelen zich afgewezen door hun

weldige tijd van weerzien met familie en onze thuisgemeente. Het hoogtepunt was

vorige voorganger en hebben veel

het kamperen op Opwekking! Als extra cadeautje bleven we steken in IJsland toen

leden verloren. We hebben veel wijs-

onze vlucht was geannuleerd. Wat een mooi land! Direct na thuiskomst vierden we

heid nodig om hen te leiden. Bid dat

de diplomering van Jedidia. Zij gaat nu beginnen aan High School.

we spoedig een voorganger mogen
vinden of trainen voor hen.

gemeente in Toronto en één in Kitchener.

Ze blijken nét een paar dagen geleden in Canada te zijn aangekomen. En ja, zij

Ook bezochten we een conferentie van de ‘Church of God’ in Texas. Het was vieren-

Tevens blijven we nauw betrokken bij

kennen Jezus wel degelijk! Ze bezochten altijd een fijne gemeente in Mexico. De

twintig uur rijden, maar we hebben enorm genoten. De kinderen ontdekten twee van

het werk op de Bijbelschool SEMILA in

mannen beginnen ineens te glunderen. Ze herkennen Rufino en zijn vrienden die aan

hun vriendinnetjes uit Ecuador. De hele week waren ze onafscheidelijk.

Ecuador.

komen lopen. Wat blijkt… ze komen allemaal uit dezelfde gemeente in Mexico. Wat

augustus mochten houden. Bid voor

een vreugde! Sindsdien komen alle acht Mexicaanse mannen naar onze gemeente.

Jason (Costa Rica) die net zijn leven

ddvoerman@gmail.com

f Donata Duque Voerman

Vermeld bij het overmaken van uw gift

Enkelen mochten we helpen met het vinden van een baan, onderdak en kleding.

• Dank voor een doopdienst die we in

Welkom amigo!

aan de Heer heeft gegeven. Bij het

naar de kerk. Allemaal hebben ze hun eigen gaven en talenten en ze zetten zich voor

We willen jullie danken voor de bijdragen aan het project ‘Welkom, amigo!’.

getrouwd.

100% in voor Jezus. Ze zijn een bemoediging voor allen. De kerk heeft nu ook haar

We mochten in totaal veertien mensen helpen met kleding en eten. Ook

eigen muziekgroep zodat we niet meer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.

mochten we een nieuwe moeder helpen met kleding en een wiegje voor

We geven nu Engelse les in de kerk en elke zondag brengen ze hun collega’s mee

haar pasgeboren dochtertje. Het project helpt nieuwe immigranten bij hun

de omschrijving:
015 Zendingswerk fam. Duque-

Een Spaanstalige gemeente in Kitchener (een uur van Toronto) kwam in grote proble-

eerste levensbehoeften zodat we hen een goede start kunnen geven. Wil je

		Voerman

men toen hun voorganger vertrok. Momenteel nemen Nestor en ik deze rol op ons.

graag meehelpen? Dat kan: Welkomstpakket: € 10 / Deken en kussen: € 15 /

Of scan de code en geef

We vragen jullie gebed voor wijsheid om hen te leiden. De kerk be-staat al meer dan

Levensmiddelenpakket: € 25 / Een 1/4 deel van de huur: € 100.

gemakkelijk online via de

dertig jaar en bestaat voornamelijk uit Centraal-Amerikanen. Het gemeentewerk lag

ZG-website:

helemaal plat toen wij aankwamen. Beetje bij beetje gaan we het samen met hen
weer opbouwen.

uitkomen van dit magazine, is hij net
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Hoe zou jij vakantie willen vieren?

Tamara

"Ik zou vakantie het liefst vieren met familie, op een plek waar leuke activiteiten zijn
voor kinderen en we veel ‘quality time’ met elkaar kunnen hebben."

Jaco

"Samen met de familie naar bijvoorbeeld Cancun gaan en daar twee weken verblijven
en diverse historische plaatsen bezoeken."

VACACIONES

para los misioneros

Judith

"Zon en water! Lekker simpel, maar ook altijd culturele uitjes: archeologisch en
historisch interessant! Soms lukt het een paar dagen naar het strand te gaan:
vijf uur rijden van huis. Vaak proberen we tussendoor een dagje uit in de buurt te
doen. Tijdens de nationale feesten zijn we bijvoorbeeld met de jeugd van de kerk
naar Cajabamba geweest: warm klimaat en rivier in de buurt."

ada: afkoelen in het water.
Jaco: Foto's van onze vakantie in Ensen

Vakantie… lekker luieren, lekker niks doen. Afgelopen maanden zijn Nederlanders
er weer massaal op uit getrokken. Met fiets, auto, camper en vliegtuig worden
nieuwe oorden verkend of vertrouwde plekken als de Veluwe bezocht.
Wat betekent vakantie eigenlijk voor onze zendelingen?
We stelden Tamara Caceres, Jaco van der Schaaf en Judith Chuquirina - Prakken
een paar vragen:

Wat is vakantie voor jou?

Tamara

"Vakantie voor mij is: tot rust komen op een plek die niet je eigen huis is,
tijd doorbrengen met de mensen waar je het meeste van houdt en waar je
het liefst bij bent."

Jaco

"Samen met de familie (vrouw en kinderen) ergens naar toe gaan."

Judith

"Vakantie is even helemaal niets te hoeven en niets te moeten, weg van huis, want
thuis is altijd veel te doen… maar kan dat? In onze Peruaanse cultuur past het vaak
niet. Voorgangers horen altijd beschikbaar te zijn en daarom is het vaak moeilijk voor
ons echt die tijd te némen. We combineren het graag met een bezoek aan vrienden
en dat is heerlijk."
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Waar zou je graag nog een keer naar toe willen?

Tamara

"Ik ben nog nooit in Azië geweest en daar zou ik best een keer heen willen."

Jaco

"Als familie zou ik graag naar Engeland willen: een paar dagen naar London. Voor mijn
zoon David zou het leuk zijn een Premier League wedstrijd te bezoeken. Ik zou graag
een bezoek brengen aan Cliff College, de Bijbelschool waar ik gestudeerd heb, en langs
een paar vrienden gaan."

Judith

"We zouden heel graag een keer naar Israël willen gaan. Maar ook de weg naar Santiago
lopen zou mooi zijn. We zijn in mei twee dagen in Santiago de Compostella geweest en
dat smaakte naar meer! We hadden dit jaar een weekje naar
Mancora willen gaan: de noordelijke kust van Peru, maar dat ging
door de operatie van Judith niet door."

Judith: Foto's van onze vakantie naar Paracas in 2018.

Aan welke vakantie bewaar je de beste herinnering?

Tamara

"De beste vakantie was die met mijn ouders in Zuid-Frankrijk. Daar gingen we altijd
naartoe om te kamperen. Met mijn zusje in een tentje en mijn ouders dan met mijn
jongste zusje in de caravan. Met de opblaasband de rivierstromingen af, tafeltennissen
met het gezin, kids club. Echt de meest geweldige tijden waren dat."

Jaco

"Misschien wel de twee vakanties in Mexico. Tijdens mijn eerste bezoek heb ik de
attractieparken SeaWorld, Disney en Universal Studios bezocht en ben ik een week
naar Mexico-Stad geweest. Ook heb ik een kinderkamp meegemaakt waar we
emmers water moesten halen om te kunnen douchen. De wc was een gat in de
grond: bijzondere ervaringen. Zeven mensen vroegen mij of ik niet naar Mexico
wilde komen als zendeling. Dus vroeg ik God om een teken. Tijdens mijn tweede
bezoek, het jaar erna, ontmoette ik mijn vrouw: het teken van God!"

Judith

"We zijn één keer langer dan vier dagen als gezin echt puur op vakantie gegaan.
Dat was naar Paracas in 2018, in het zuiden van Peru. Samen met (schoon)ouders
Ger en Froukje en een dierbare vriendin. Strand, zee, avontuur, met speciale auto´s
de woestijn in, een natuurreservaat bezoeken, ´s ochtends vis als ontbijt, ´s avonds
tafelspelletjes: heerlijk!"

HUISJES, HUISJES, HUISJES...
Het is een jaar geleden dat op 14 augustus een aardbeving van 7.2 op de schaal van Richter
plaatsvond in het zuiden van Haïti. De volgende dag waren we al op weg met de pick-up truck
volgeladen met voedsel, water, dekzeilen en dergelijke.
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DRUK MET VAN ALLES

HAÏTI
ruim 1 1 miljoen
inwoners

Marianne werkt hard om alle kinderen van ons programma van boeken en schoolspullen
te voorzien.

Er worden 215 kinderen in Sous Savanne gesponsord. Elke maand is er een voedseldistributie met rijst, bonen, spaghetti, olie en andere benodigdheden.
Marianne keerde terug van haar projecten in Roemenië en is sindsdien druk met
voorbereidingen te treffen voor het volgende schooljaar. Vooral het uitzoeken wie

HOOFDSTAD
Port-au-Prince

Op Haïti zijn mooie plekjes te bewonderen, dat
wordt nogal eens vergeten. Helaas is het land
door de bendes in Martissant, aan de enige
hoofdweg naar het zuiden, in tweeën gesplitst.
René en Marianne wonen richting het zuiden
en doordat de bendes die route controleren,
worden transporten van goederen vaak in
beslag genomen en chauffeurs soms gekidnapt.
Daardoor zijn er regelmatig tekorten aan voedsel, bouwmaterialen en brandstof en is alles
nog veel duurder geworden. Ook andere delen
van Port-au-Prince worden door de bendes
gecontroleerd. In de omgeving van Gressier en
Leogane is het gelukkig redelijk veilig.

welke schoolboeken nodig heeft en het uitdelen van schriften, pennen en dergelijke
neemt veel tijd in beslag. Het nieuwe schooljaar begint vijf september. Inmiddels
heeft René de meeste scholen betaald voor de eerste helft van het jaar. We bouwen

GEBEDSPUNTEN

RENÉ & MARIANNE LAKO

Een vrouw doet het schilderwerk, voor dit soort werk is dat in Haïti een uitzondering.

Marianne en René Lako komen uit

De schade was enorm en heel veel huisjes waren ingestort of zwaar beschadigd.

Zeeland. Ze wonen sinds 2010 op Haïti.

Het afgelopen jaar zijn we regelmatig actief geweest in Baraderes, Cavaillon en de

Ze werken voor de hulpverleningsorga-

omgeving van Port Salut. De eerste periode hielpen we met voedseldistributies en

nisatie Hope Force International (HFI),

dekzeilen, om de kapotte muren te bedekken. Uiteraard was huisvesting de groot-

en geven leiding aan het Child Sponsor-

ste nood. Na de aardbeving van 2010 had Hope Force in Sous Savanne ervaring

In een van de dorpen bij Cavaillon heeft Hope Force vijf huisjes gebouwd. Hier

voedsel, brandstof en materialen

ship Program (CSP) voor 215 kinderen.

opgedaan met geprefabriceerde houten huisjes en metalen daken. Na de eerste

werken we samen met een dynamische voorganger. Hij maakte de selectie voor de

door kan gaan.

Daarnaast ligt de nadruk op het bouwen

zes houten huisjes stapten we over op stenen huisjes; in totaal bouwden we 83

juiste kandidaten. Een stel waar we voor bouwen is al veel jaren samen en heeft een

van latrines in Sous Savanne. Sinds de

huisjes in Sous Savanne over een periode van enkele jaren.

aantal kinderen. Het raakte de mensen enorm dat, nadat ze alles verloren hadden, zij

ook latrines met een toilet en een douche- en wasgedeelte. Dit jaar zijn er zeven
latrines gebouwd.

aardbeving 14 augustus 2021 in het

• Bid voor onze veiligheid en gezondheid, waar we ook zijn.

TROUWERIJEN

• Bid dat, ondanks de onveilige wegen
naar de stad, de bevoorrading van

• Bid dat de kinderen in ons pro-

‘zo maar’ een nieuw onderkomen kregen. Zij besloten hun leven aan Jezus te geven

gramma steeds meer in Jezus gaan

zuidwesten van Haïti hebben zij zich

Onze buurman is aannemer en heeft familie in Baraderes, in de bergen vlakbij het epi-

en te gaan trouwen. We zijn terug geweest om ze te bemoedigen en voedsel te

geloven, ondanks de invloed van de

daar ook voor ingezet. Ze zijn de trotse

centrum van de aardbeving. In totaal bouwden we tien huisjes. Daarna was Cavaillon

geven. Ook in Sous Savanne zijn drie stellen, na een lange tijd samen, nu in de kerk

voodoo-religie.

ouders van drie volwassen kinderen en

aan de beurt, waar we contact hadden met voorgangers en kerkelijke leiders.

getrouwd.

zes kleinkinderen.

Uiteindelijk hebben we in vijf verschillende dorpen

• Bid voor sponsors voor kinderen die

achttien huisjes gebouwd. De laatste plaats was

op de wachtlijst staan, voor € 34 per

rene.lako@gmail.com

Port Salut, waar we ook onze eerste voedsel

maand.

blog: lakomission.com

distributies hielden.

f Volg ons op Facebook en/of

Dit zijn buren van de

• Bid voor sponsors voor latrines; een

Afgelopen zondag hadden de voorgangers van

nieuwe huiseigenaar.

onze coördinatiegroep in Cavaillon een speciale

Voor hen konden we geen

dienst georganiseerd. Zoals gebruikelijk waren

huisje bouwen. Maar we

Vermeld bij het overmaken van uw gift

er speeches, zang, wat te drinken en een snack.

gaven ze alle drie een

de omschrijving: 029 Zendingswerk

Het was speciaal om naast ons lokale team uit

plastic tarp (dekzeil) en

fam. Lako

Sous Savanne veel van de nieuwe huiseigenaren

daar waren ze toch blij

• Dank God dat we 34 huisjes in het

Of scan de code en geef

erbij te hebben.

mee. Zo’n tarp kan weer

zuiden mochten bouwen en deze

helpen om een kapotte

families een nieuw en veilig onder

muur te bedekken..

komen konden geven.

 Instagram

gemakkelijk online via de
ZG-website:

Elke familie krijgt ook een Nieuw Testament
en een kinderbijbel in eigen taal.

latrine kost 1.500 Amerikaanse dollar.
• Dank dat Marianne veilig uit Roemenië is teruggekeerd.
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KANTOORRUIMTE
Ook in de gemeente zijn we blij met

DE BOUW IS
BEGONNEN!

nieuwe stappen: we hebben een kleine
kantoorruimte kunnen kopen om daar
doordeweekse bijeenkomsten te houden, hetgeen hard nodig was.
Afgelopen week hebben we dit met
een klein openingsfeestje gevierd en

CHILI

onze dankbaarheid aan de Heer geuit
voor Zijn voorziening. Het was heel
mooi om samen te geloven dat God

17,8 miljoen 		
inwoners (2017)		

STANDPLAATS
Viña del Mar

grote dingen zal gaan doen in veel
mensenlevens!
Waldo en Annemiek naast de deur van
onze nieuwe kantoorruimte, met
het logo van de gemeente erop.

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor goede vorderingen in de
bouw.
• Bid voor gemeentegroei, met name
onder jongeren.

'FULL HOUSE'
• Bid voor goede vrienden voor onze

Waldo en Annemiek met aannemer Benjamin.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk is het dan zover:
de tractor gaat ons terrein op en begint platforms te maken als voorbereiding voor de bouw.

In juli is onze oudste zoon Daniel getrouwd met Andrea, een Ecuadoriaanse, die hij

zonen David en Matías, die nog bij

op de Bijbelschool heeft leren kennen. De hele familie (ook uit Nederland) was van

ons wonen.

de partij in Guayaquil, Ecuador. We hebben met elkaar een prachtige tijd gehad. Daan
en Andrea zijn een mooi stel en ze hebben beiden een roeping om voor de Heer te
werken. We zijn blij dat ze fulltime kunnen gaan werken in de gemeente in Guayaquil

• Bid dat God ons zal gebruiken in alles
wat Hij op ons pad brengt.

We hebben een betrouwbare aannemer (ook een voorganger) en de bouwplannen

waar ze lid van zijn en waar Andrea´s vader voorganger is.

zijn goedgekeurd. We hopen begin volgend jaar een centrum voor voorgangers te

Na de reis is een deel van de familie meegegaan naar Chili, waar we momenteel het

hebben. Hier kunnen zij samen met hun vrouw komen om opgebouwd te worden,

fenomeen ‘full house’ beleven. Heel gezellig. Voor onze tweede zoon Benjamin is het

Nederland, van half december tot

Waldo en Annemiek Yañez zijn een

rust te ontvangen en hun relatie met God en met elkaar te vernieuwen. Door de ex-

heel fijn om na drieënhalf jaar Nederland Chili weer te kunnen bezoeken. Hij studeert

eind februari. We zijn ook beschikbaar

Chileens-Nederlands echtpaar met vier

treem hoge inflatie zijn de fondsen die we hadden niet toereikend meer voor het hele

na de vakantie verder in Nederland, waar hij bij mijn ouders woont.

voor spreekbeurten.

kinderen (Daniel, Benjamin, David en

bouwproces. We missen nog 30.000 euro om aan het totaalbedrag te komen. Dus

Matías), van wie de twee oudsten al het

als u een extra gift voor de bouw wilt geven, stellen we dat zeer op prijs. Als alles

• Annemiek gaat eind oktober al naar

huis uit zijn. Na 8 jaar in Bolivia gewerkt

klaar is, zullen we een grote ruimte hebben om bijeenkomsten te organiseren plus

Nederland voor een kaakoperatie.

te hebben op een trainingsschool voor

een ruime eetkamer. Verder zijn er acht slaapkamers voor voorgangersechtparen.

Bid voor dekking van de verzekering

jongeren, zijn ze in 2005 in Chili terecht-

Onze activiteiten zijn veelal kleinschalig en zeer persoonlijk. We vinden het fijn dat

en de mogelijkheid om geopereerd te

gekomen waar ze in Viña del Mar een

voorgangers zo een bijzondere, eigen plek zullen hebben waar ze zichzelf kunnen zijn

worden binnen de vier maanden dat

gemeente leiden en een bediening heb-

en geestelijk gevoed kunnen worden.

ze in Nederland zal zijn.

WALDO & ANNEMIEK YAÑEZ-PUNT

• Bid voor onze gezinsreis naar

ben om voorgangers en hun gezinnen te
ondersteunen.
Vermeld bij het overmaken van uw gift
annemiekpunt@gmail.com

de omschrijving:

Centro Elrefugio

037 Zendingswerk
		 fam. Yanez(-Punt)
Of scan de code en geef
online via de ZG-website:

De tractor is bezig met het maken van
platforms voor de bouw van El Refugio.

Bruiloft van onze Daan op 15 juli, een prachtig feest!

jeugd HEEFT,
toekomst

WIE DE
HEEFT DE

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF - MEXICO - 31

De jeugd heeft de wens om nog meer jongeren uit te nodigen. Onze zoon Daniel
heeft zijn schoolvriend uitgenodigd, die ook meeging op kamp. Het is zo bijzonder
om deze groep te zien, ze staan in vuur en vlam voor God!

MEXICO
117 miljoen
inwoners
Maribel bidt voor onze jeugdgroep nadat ze de prijs hebben ontvangen.

Tijdens het jeugdkamp wint de jeugdgroep van onze gemeente de prijs
voor het beste evangelisatieplan.

STANDPLAATS
Mexicali

U PRESIDENT: Manuel Lopez Obrador

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

BOUWWERKZAAMHEDEN
Op dit moment willen we graag

GEBEDSPUNTEN

het toiletgedeelte van onze
gemeente Monte Moriah

Onze jeugdgroep.

• Bid voor de bediening in de twee

aanpakken. Dit functioneert al

gemeenten La Santisima Trinidad en

jaren niet. Een opknapbeurt is

Monte Moriah.

hard nodig, want uitgenodigde
mensen komen niet terug als de
toiletten het niet doen.

• Bid voor David die in januari gaat beHet toiletgebouw van gemeente Monte Moriah

In januari is David, onze jeugdvoorzitter, begonnen de jeugd weer samen te
brengen op zaterdag. De eerste jeugdbijeenkomst kwam er niemand.

aan de Universiteit hier in Mexicali.
Eerst gaat hij in september nog voor
Ook willen we er een multifunctioneel gebouw neerzetten. Het moet dienstdoen

De tweede zaterdag kwamen er zes mensen, waaronder Davids twee neven uit de

als klaslokaal voor kinderen (nu zitten ze onder de boom), maar ook als keuken voor

gemeente van mijn zwager. Daarna kwam er jeugd bij uit onze andere gemeente.

uitgifte van maaltijden en als ruimte om gezamenlijk te kunnen eten.

Toen kwam de vraag tevens de jeugd uit de grootste Methodistengemeente uit

JACO & MARIBEL VAN DER SCHAAF

Graag wil ik nogmaals uw aandacht vragen voor de aanschaf van zeer prijzige contact-

hoorde hiervan en ook zij bracht zij haar twee zonen elke zaterdag bij ons. Momen-

lenzen (ruim 800 dollar). Ik heb ze nodig in verband met hoornvliesbeschadiging.

teel bestaat de groep uit ongeveer vijfentwintig jongeren! Hun bijeenkomst begint
om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur, maar ze blijven hangen (soms wel tot 0.00 uur)

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

of gaan gezamenlijk ergens wat eten. Het mooie is dat ze allemaal een bediening

ruim 20 jaar binnen de Methodistenkerk

hebben in hun gemeente: bijvoorbeeld in de muziek of in het kinderwerk.

van Mexico. Hun opdracht begon in

drie maanden naar Nederland.
• Bid voor Daniël die in september
gaat beginnen aan zijn tweede jaar

Mexicali uit te nodigen die ook niet meer samenkwam. De vriendin van Maribel

Jaco en Maribel zijn de trotse ouders van

ginnen aan zijn studie Geneeskunde

van het beroepsonderwijs.
• Bid voor de online studie van Maribel.
• Bid waar God ons in de toekomst

We blijven!

wil hebben. Soms krijgen wij uitno-

In juli hadden we onze jaarconferentie waar we met veel onzekerheden naar toe

digingen om ergens anders te gaan

Ensenada. Daarna hebben ze een

Een koude douche

leefden, omdat ze ons vorig jaar hadden verteld dat we dit jaar overgeplaatst

werken. Zo hebben we al twee keer

gemeente opgebouwd in Santa Rosalia.

Afgelopen zomer werd een Methodisten-jeugdkamp-

zouden worden. Tijdens de conferentie kozen we een nieuwe bisschop en nieuwe

een uitnodiging uit de VS geweigerd.

Nu werken ze alweer vijftien jaar in

gehouden met ruim 120 jongeren. Twee jongens uit

leiders. De nieuwe bisschop is al sinds

Mexicali. Een deel van hun werk bestaat

onze jeugd die normaal nooit iets zeggen, gaven hun

bijna twintig jaar een goede vriend van

uit het gemeenteleven, een ander deel

getuigenis. Die week werd onze jeugdgroep vaak als

ons. Op de laatste dag hoorden we

uit hulpverlening aan straatarme dak-

voorbeeld genoemd. Het kamp is niet luxe: vroeg

dat we weer in Mexicali mogen blijven

lozen en migranten die illegaal de grens

opstaan en koud douchen, een meditatie en na het

en dat we de twee gemeenten Monte

Vermeld bij het overmaken van uw gift

met de Verenigde Staten proberen over

ontbijt het verdere geestelijke voedsel. 's Middags is

Moriah en La Santisima Trinidad mogen

de omschrijving:

te steken of zijn teruggestuurd.

het tijd voor sport en spel en 's avonds is er weer een

blijven dienen! Hier zijn we als familie

051 Zendingswerk fam. Van der Schaaf

dienst. Een van onze jongens zei dat het niet erg was

heel blij mee.

 4 oktober: Daniel (16)
 6 november: Jaco, 1 dec: David (21)

om met koud water te douchen omdat ze het zo fijn
gehad hebben!

vanderschaaf395.wordpress.com

f JacoyMaribel Vanderschaaf

Onze zoons David en Daniel nadat ze de rally hebben
volbracht tijdens het jeugdkamp.

Of scan de code en geef
Samen met onze vriend en nieuwe

gemakkelijk online via de

bisschop Manuel Ruelas

ZG-website:
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>> Ik volgde een training voor christelijke medewerkers. Op de tweede dag kregen wij
de opdracht om een brief te schrijven aan God, onze hemelse Vader. Iedereen was
bezig om deze opdracht uit te voeren, maar ik keek maar in het rond, omdat het voor
mij heel moeilijk was om God mijn vader te noemen. Ik kende mijn aardse vader

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Dank de Heer voor onze gezondheid
en Zijn dagelijkse bescherming.

niet en kende ook geen vaderliefde. Op het moment dat ik de woorden ‘Lieve Papa’

VAN

• Dank voor de zendingsvrienden die

Ik voelde dat ik Zijn kind was. Ik begon de Heer te danken. Mijn geestelijke ogen

ons blijven ondersteunen ondanks

werden geopend, ik gaf mij geheel over aan Hem. Nu ervaar ik God als mijn hemelse

de wereldwijde economische crisis.

Vader en ik voel mij Zijn Koningskind.”
• Bid voor de nieuwe bekeerlingen,
dat het zaad van Gods woord tot

ZORG VOOR DE GEMEENTE

BOERENDOCHTER
TOT

schreef, gebeurde er iets in mij. Gods Vaderliefde stroomde bij mij naar binnen.

ontwikkeling mag komen.
• Bid dat de gemeenteleiders de

Koningskind

training voor gemeentepastoraat
succesvol zullen afronden.
• Bid voor ons land en volk, dat er
geen rassenstrijd zal ontstaan vanwege de cultuurverschillen.
• Bid voor ons team en om Gods wijsheid en inzicht voor het gemeentewerk.

De gemeente Lob Makandra
De Bijbel vertelt ons dat we in de laatste dagen leven. Liefdeloosheid, oorlog en
geweld zullen toenemen. Als Gods dienaren is het onze taak om gelovigen weerbaar
te maken en toe te rusten tot de geestelijke strijd. In de pastorale brieven van Paulus
lezen we hier veel over. Door komst van een aantal nieuwe gemeenteleden in onze
gemeente Lob Makandra, is de pastorale zorg toegenomen. Enkele eenoudergezinnen
hebben extra aandacht nodig.

SURINAME
610.000
inwoners

SILA WONG SWIE SAN

Rosita, ons gemeentelid, getuigt:
Sila Wong Swie San begon op 18-jarige

HOOFDSTAD
Paramaribo

Met meer dan 60% inflatie staat Suriname op
de 7e plaats van landen met de hoogste inflatiecijfers voor 2022. Wereldwijd zijn de kosten
voor voedsel en benzine de lucht ingeschoten.
Deze stijgende kosten hebben vooral impact
op mensen met een laag inkomen. Voor ons als
kinderen van God een uitdaging om op Gods
hulp en voorziening te blijven vertrouwen.

leeftijd met zendingswerk. Na haar

“Mijn moeder heeft als alleenstaande vrouw mij en mijn twee zussen opgevoed.

zendingstraining in Nederland keerde

Mijn vader verliet haar toen wij nog heel jong waren. Wij beleden het Hindoeïsme.

ze terug naar Suriname en trouwde

Als jong hindoemeisje was ik oprecht op zoek naar God. Heel vaak ging ik alleen

met Roy Wong Swie San. Ze kregen vijf

lopend naar de tempel om de goden te aanbidden. Daar leerde ik het Hindi lezen en

Onze gemeenteleiders volgen momenteel een training van enkele weken voor

kinderen. Sila werd in 2005 voorganger

schrijven. We woonden en leefden op de boerderij buiten Paramaribo. Mijn moeder

pastorale zorg in de gemeente. Binnen onze kerk is er behoefte aan geestelijk

Vermeld bij het overmaken van uw gift

van de gemeente Lob Makandra. Na het

bezat veel koeien, kippen en eenden. We hadden ook een kwekerij. Ik hielp mijn

mentorschap en coaching. Vooral de jongeren in ons midden hebben begeleiding

de omschrijving:

heengaan van Roy in 2011 leidt ze samen

moeder met de zorg voor de koeien en ook in de kwekerij. Als boerendochter ging ik

nodig. We danken de Heer voor ons jeugdteam dat wekelijks samenkomt met de

047 Zendingswerk S. Wong Swie San

met het pastorale team de gemeente en

‘s middags na schooltijd de huizen langs om melk en groenten te verkopen.

jongeren. Het team brengt hen op eigentijdse wijze Bijbelse normen en waarheden

047 LM Lob Makandra

bij. Ook in Suriname is het fenomeen Facebook heel populair, vooral onder onze

het evangelisch centrum Lob Makandra.

 22 oktober
silawongswiesan@gmail.com

De gemeenteleiders volgen de cursus pastorale zorg.

Toen ik 21 jaar was trouwde ik met Jimmy. Hij kwam uit een christelijk gezin. Niet

jongeren. Door ongure You Tube-filmpjes en verkeerde social media-contacten

Of scan de code en geef

lang na ons huwelijk bezocht ik een christelijke samenkomst. De Heilige Geest deed

worden zij geestelijke vervuild. Hun liefde voor de Heer neemt af en laat hen van

gemakkelijk online via de

Zijn werk in mij. Samen met Jimmy nam ik de Here Jezus aan. Ondanks mijn beke-

hun geloof vallen.

ZG-website:

ring voelde ik toch een soort leegte in mijn hart. Dit veranderde op een dag.

>>
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ZOEK VREDE VOOR DE STAD
EN BID VOOR HAAR

GUATEMALA
17 miljoen
inwoners

STANDPLAATS
Chichicastenango

Guatemala telt 17 miljoen inwoners, waarvan 60%
Maya-indianen zijn. Corruptie, slecht onderwijs
en alcoholisme zijn enkele van de problemen in
Met enkele kinderen van de rekenbijlessen en hun vaders vierden we vaderdag. Zowel de

dit prachtige land. De voertaal is Spaans, maar er

vaders als de zonen waren erg enthousiast over het bouw-speelgoed!

worden ook tweeëntwintig Maya-talen gesproken.

DANK- & GEBEDSPUNTEN
• Dank voor de nieuwe contacten in het
dorp.
• Bid voor de schoolkinderen die erg
achterlopen door de coronapandemie.
Ze zitten bijvoorbeeld in groep 5 en
Boompjes planten met de leerlingen van de basisschool.

kennen niet eens alle letters.

Zelfs een paar agenten hielpen mee!
• Bid voor de overheden van Guatemala,
zowel landelijk als plaatselijk, dat ze
rechtvaardige beslissingen nemen.

We zijn de laatste maanden in contact gekomen met verschillende instanties
waarmee we soms zij aan zij werken. Zo kwam Jorge in contact met Roberto,
die op het gemeentehuis werkt en verantwoordelijk is voor de herbebossing
van Chichicastenango.

• Bid voor iemand die ons kan helpen
bij het onderwijs aan onze kinderen.
(Weet je iemand? Laat het weten!)
Soms zijn we net een postbode. Een bevriende voorganger vertelde ons dat hij een donatie

JORGE & MARIËTTE ROJAS-KOOREVAAR

Omdat wij de zorg voor de schepping een belangrijk onderwerp vinden, zei Jorge

had gekregen van vierhonderd pakken rijst; Jorge bezorgde het in een ver gelegen dorpje

tegen hem: “Ik ga wel een keer mee bomen planten”. Zo hebben we vorige week

waar de mensen het goed kunnen gebruiken.

in de bovenbouw van de lokale basisschool lesgegeven over het belang van bebosJorge en Mariëtte Rojas wonen in

sing, waarna we met de leerlingen 100 boompjes hebben geplant! Daarnaast werd

Chichicastenango, Guatemala. Samen

Jorge uitgenodigd om deel te nemen aan een ‘denktank’. Deze mensen bedenken

hebben ze de stichting Diktyon opge-

samen met een ingenieur van de VN hoe de plaatselijke bevolking kan helpen met

richt om lokale kerken en voorgangers

het schoonhouden van de ernstig vervuilde Motagua-rivier. De VN-persoon begon

te bemoedigen en onderwijs te geven

de eerste meeting met: “We doen hier niet aan religie”. Nadat we eerst schrokken,

op verschillende vlakken, van een lees-

dachten we: “Misschien is dit precies waar we moeten zijn!”.

KENNIS DELEN

club voor kinderen tot aan theologisch
onderwijs aan de universiteit.

 25 oktober: Daniel (7 jaar)
 22 november: Mariëtte
 17 december: Rosina (8 jaar)
mariette_koor@hotmail.com

, aselsi.org

Vanwege geldgebrek is de gemeentebibliotheek gesloten, maar Mariëtte kwam in
contact met de directie waarmee we afgesproken hebben om daar rekenbijles te

Voor het doctoraat van Jorge moest hij een symposium houden

gaan geven, net als thuis.

over het thema: ‘een maatschappij veranderende opwekking’.
We maakten van de gelegenheid gebruik om tachtig personen

Rekenles, bomen planten: misschien niet de eerste activiteiten als we over zending

uit te nodigen, zodat Jorge de opgedane kennis kon delen met

denken. Toch is het belangrijk om het goede voor onze buurt te zoeken. Daarnaast is

anderen.

het erg interessant om nieuwe contacten te hebben, ook buiten de kerk.
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ACTIES & PROJECTEN

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
• Bid voor de voorbereidingen van het
kinderkamp ‘Soldaten van God’.
Het enthousiaste WML-team is druk
bezig met de voorbereidingen.
• WML heeft een zendingshuis voor
de opvang van vrijwilligers dat moet
worden gerenoveerd. Bid om Gods
voorziening.
• Galibi, een inheems dorp aan de
Atlantische oceaan heeft gevraagd of

"Het gaat nu beter met mij,
ook op school. De Here Jezus helpt mij."

we willen komen om de plaatselijke
gemeente te ondersteunen.
• Het Hadassah opvangcentrum zit

KINDERGEBEDSDAG

VOEDSELPAKKETTEN Suriname had het zwaar te verduren met overstromingen in het

helemaal vol. Toch proberen we via

binnenland. Onze medegelovigen werden gezegend met voedselpakketten.

pakketten en pastoraat zoveel mogelijk moeders en kinderen te helpen.

ZENDINGSBASIS Ook zijn we bezig in het binnenland een zendingsbasis te bouwen.

De nood is groot. Bid ook om energie

Zo ondersteunen we stroomopwaarts gemeentes en kinderclubs met materiaal,

en gezondheid.

Bijbels en hulpgoederen, zoals schoenen en kleding.

Kindergebeden zijn enorm kostbaar en krachtig voor God. De Nationale
Gebedsdag voor kinderen is een jaarlijks terugkerend WML-evenement waar
we altijd naar uitkijken.

AUTO Met de hulp van kindervrienden
is er een goede tweedehands auto
aangeschaft voor het werk. Hij wordt

WINSTON & GLORIA LIE KWIE SJOE

ingezet voor dagelijkse werkzaamAlle tien districten van Suriname deden mee aan de eerste ‘fysieke’ Kindergebeds-

heden en boodschappen en is een

Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe

dag na corona. Nickerie bad God om hulp bij de suïcidegevallen. Dit district staat

geweldige zegen.

begonnen in 1997 met het interkerkelijk

wereldwijd in de top vijf van suïcidegevallen. Het district Sipaliwini bad vooral voor

kinderevangelisatiewerk Weid Mijn

het onderwijs en de armoede in het binnenland. De kinderen van Marowijne baden

Lammeren. Dagelijks worden ongeveer

voor de kinderarbeid in Albina. Sipaliwini stuurde hun inzending via een filmpje.

150 jonge kinderen opgevangen in een

Het werd een gebedsdienst met veel leuke extra’s, zoals een poppenkast en dansers

station De Baanderij konden we honderden kinderen helpen met nieuwe slippers

kinderdagverblijf. Het werk omvat verder

want... kinderen kun je nu eenmaal niet lang op een stoel houden.

en mooie gympen uit Nederland. Prijs God hiervoor!

gospelwinkel met uitleenservice voor

Vroeg uit de veren

KIPPEN Voor Hadassah willen we graag een kippenfokkerij opzetten voor de voedsel-

kinderwerkers, het noodopvangcentrum

We zijn dankbaar voor al de hardwerkende vrijwilligers. Vanaf vijf uur ‘s morgens was

voorziening van de twaalf moeders en hun kinderen.

Hadassah voor dakloze moeders en

het team van vrijwilligers druk bezig met popcorn, limonade en belegde broodjes.

meeste van onze vrouwen en meisjes

kinderen en de Prisiri Dei-gospeltruck

De Kindergebedsdienst werd gestreamd via social media. Wat velen niet weten,

hebben een verleden met geweld en

voor kinderevangelisatie. Met het

is dat Suriname ook veel migranten heeft uit Brazilië, Santo Domingo en Venezuela.

WML-team bereiken ze kinderen in

Onder de vrouwen is er vaak prostitutie. Maar God is bezig en er zijn nu zelfs Portu-

Surinaamse districten en dorpen

gees- en Spaanstalige Bijbelgroepen. Voor de migrantenkinderen was er vertaling.

SLIPPERS & SCHOENEN Via een mooie
zending van Goede Doelen Tank

evangelisatie in het binnenland, een

• Alle bewoners van het Hadassah
opvangcentrum zijn geslaagd! De

David getrouwd

misbruik. Maar door Gods genade

In mei trouwde onze oudste zoon

overwinnaars. Vrienden, hartelijk

komen zij er doorheen als meer dan

David met zijn verloofde Pearl Elder in

bedankt voor uw hulp en gebeden.

Kinderen werden aangeraakt

Nederland. We waren erbij op hun mooie

’Gado blesi yu’ (Gods zegen)!

door Gods Geest en ze keerden

grote dag. Samen dienen zij de Heer en

Postbus 9181 - Paramaribo

bemoedigd weer terug naar hun

daar zijn we dankbaar voor. Na lange

weidmijnlammeren.org

districten en huizen. Angie (11

tijd konden we in Nederland ook weer

Vermeld bij het overmaken van uw gift

jaar): “Sinds de Kindergebeds-

vrienden en gemeentes bezoeken.

de omschrijving:

met het allermooiste nieuws:
”God houdt van jou!”

dag ben ik meer gaan geloven.

003 Zendingswerk fam. Lie Kwie Sjoe

Het gaat nu beter met mij, ook

De conferentie Opwekking was een mooi

op school. De Here Jezus helpt

hoogtepunt. Het Z+G-bestuur, onder leiding

mij.”

van Erwin, zorgde goed voor ons in de

Of scan de code en geef

stand, waar we veel oud WML-vrijwilligers

gemakkelijk online via de

en vrienden ontmoetten.

ZG-website:

003 WML Weid Mijn Lammeren
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Welkom Otto!

In het volgende magazine...

Op 19 juni is onze zoon Otto Elias geboren! We zijn ontzettend blij
met hem en danken God voor zijn leven! Zijn opa en oma
kwamen speciaal voor hem naar Brazilië, uiteindelijk precies op de
dag dat hij geboren is. We hebben een aantal mooie kraamweken
met hen gehad en wennen nu verder met z'n drietjes.

Lonneke & Germano Silva - te Linde

Trotse opa en oma!

Hein & Teija Hoeré
Door persoonlijke omstandigheden hebben Hein en Teija in overleg met het bestuur van
Zending + Gemeente moeten besluiten om hun missionaire werkzaamheden in Colombia
voorlopig te stoppen. Het werk zelf zal wel doorgaan en worden voortgezet door de lokale
betrokken medewerkers. Hein en Teija zullen voorlopig in Nederland blijven om de juiste
hulp te kunnen ontvangen. Ze zijn in deze periode niet beschikbaar voor spreekbeurten
en/of presentaties. We willen u vragen om met gebed rondom hen te staan.
Namens het bestuur,
Erwin Wietses
Voorzitter

... blikken we terug op de reis die bestuursleden
Henk Bosman en Erwin Wietses maakten naar enkele van
onze zendelingen. Een reis vol bijzondere ontmoetingen,
fijne gesprekken, ontroerende momenten, lekker eten en
nieuwe ervaringen. Kortom: een onvergetelijke reis!
Lees de volgende keer meer...

Mariëtte: "Soms zijn we net een postbode. Een bevriende
voorganger vertelde ons dat hij een donatie had gekregen
van 400 pakken rijst; Jorge bezorgde het in een ver gelegen
dorpje waar de mensen het goed kunnen gebruiken."

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 bevolking in Midden- en Zuid-Amerika.
Steun het werk van de zendelingen van Stichting Zending + Gemeente.
Geef op rekeningnummer NL33 INGB 000 20476 78.
zendingengemeente.nl

