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Bijgeloof en Bijbel

Kinderkrant
Precies in het
midden van deze
Paulus.

zendingswerk richt zich op dit Woord,
omdat de enige ware God Zich daardoor openbaart.

JUNIORK AT E R N VA N
PAU L U S

Door Ds. J.M.D. de Heer

E

en wereld vol bijgeloof. Dat
blijkt uit verschillende artikelen in deze Paulus. Eigenlijk kun je zulke artikelen
niet zonder ontzetting lezen.
Eens liep Paulus door de
stad Athene. Hij ontzette
zich, omdat de stad zozeer afgodisch
was. De apostel kon niet genieten van
de architectuur van tempels of altaren.
Dat gevaar lopen we wel als we een
land bezoeken waar afgoden worden
gediend. We zien gemakkelijk een
interessant stuk cultuur. Zo vergeten
we dat er mensen wonen met een
ziel. Vooral vergeten we dat God recht
heeft op elk mens, in het islamitische
Guinee, in het boeddhistische Cambodja en in een land als Cuba waarop het
communisme zijn stempel zette.
Paulus had hier ogen voor gekregen. Achter de gebouwen zag hij de
ontering van de levende God. Daarom
was zijn geest ontstoken. Een heilige boosheid kwam over hem. Het
ging Gods Naam en waarheid aan! De
apostel ging Gods Woord prediken. In
plaats van het bijgeloof moest de Bijbel
komen. Gods Woord immers is levend
en krachtig, sterker dan welke afgodendienst dan ook.
Zo zijn we bij het hart van het
zendingswerk gekomen: Gods Woord
verspreiden, bij de mensen brengen,
uitleggen, voorleven, in praktijk
brengen in het alledaagse leven. Al het
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Een nieuw jaar is aangebroken. Het
is het hartelijke uitzien van de redactie
van ons zendingsblad dat u en jij in het
nieuwe jaar veel zullen lezen hoe Gods
Woord wordt verspreid. Elke keer kunt
u in Paulus een kijkje nemen op diverse
zendingsvelden. We hopen dat ze een
plaats krijgen in uw hart en binnenkamer.
Vanaf deze plaats willen we in het
bijzonder alle werkers op de velden,
alleen of met hun gezin, van harte
wijsheid en moed toewensen in hun
werk. Als we het zo schrijven, vergeten
we iets! We vragen vaak aan zendingswerkers hoe het met hun werk gaat.
Maar, hoe gaat het met henzelf? Met
hun ziel? Daarom wensen we boven
alles onderwijs toe van ’s hemelswege,
door Gods Geest.

Kinderkrant
Deze kinderpagina gaat over naar school gaan in Guinee en Oost-Azië…

1 + 3 = …………
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8 + 4 = …………
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Op de voorpagina ziet u
zendingswerker Annemieke
Vader in gesprek met haar
buurtkinderen in de Guinese
stad Boké.

'Achter de gebouwen
zag hij de ontering van
de levende God.'
Diezelfde wens betreft allen die op
zoveel plaatsen ondersteunend werk
verrichten. Dat geldt het zendingsbureau, alle plaatselijke en regionale zendingscommissies, alle vrijwilligers (veel
kinderen!) die rondgaan met zendingsbussen. En… alle mensen die misschien
niet een speciale taak hebben, maar die
vanuit liefde tot de dienst des Heeren
het werk in Gods Koninkrijk aanprijzen bij hun (klein)kinderen, in het
uitzien of de Heere hen wil gebruiken
in Zijn dienst.
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IN DEZE PAULUS

TWEE JAAR NA
DE AARDBEVING
In april 2016 vond een zware aardbeving in Ecuador plaats.
Wat waren de directe en indirecte gevolgen van deze
beving? Met Lennard Elenbaas gaan we op pagina 28 mee
terug naar 16 april 2016.

Jeugdwerk in Albanië
'Hoor ik er nog
eens iets op terug?'

Op pagina 10 leest u over het werk onder de Albanese jeugd. Hoe ziet een
clubmiddag eruit en wat is het doel van dit jeugdwerk? Willemien van
Schothorst en Gerdine Zoeteman nemen u mee naar Albanië.

Op pagina 24 worden de gewoonten van de lokale cultuur
in Oost-Azië zichtbaar in het omgaan met ziekte en dood.

BELIJDENIS IN EEN BABY-OORTJE
De gewoontes rond geboorten verschillen per cultuur behoorlijk.
We horen uit Ecuador en Guinee hoe men daar omgaat met nieuwe
wereldburgers.
U leest het hele artikel op pagina 30.
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Arbeiders
in Zijn
oogst
Door: Martin van Emous

Terwijl ze over een smal paadje loopt,
tegen de berghelling aan, kijkt deze Aziatische vrouw uit over de terrasrijstvelden. Misschien is ze op weg naar een van
de velden om aan het werk te gaan. De
terrasbouw is een oud gebruik. De helling
is opgedeeld in terrassen, waar het water
wordt opgevangen om de rijst te kunnen
verbouwen. Overtollig water kan worden
doorgesluisd naar het lager gelegen terras.
Op deze manier wordt het water efficiënt
benut. Het verbouwen van rijst op zulke
terrassen heeft veel voordelen, maar is ook
arbeidsintensief.
Niet alleen voor het werk op landbouwvelden is arbeid nodig. Ook op de
zendingsvelden ligt er veel werk. De Heere
Jezus trok vaak de vergelijking met de
landbouw. In dat verband ligt er ook een
opdracht van Hem voor ons allen: ‘De
oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn
weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote’
(Lukas 10: 2). Het gebed om arbeiders is belangrijk, want er zijn veel velden en er valt
veel te oogsten: ‘Ziet, Ik zeg u: Heft uw
ogen op en aanschouwt de landen; want zij
zijn alrede wit om te oogsten (Joh. 4: 35).’
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ZGG ACTUEEL

KOMEN
EN GAAN
Albanië
Werkbezoek
Van 9 januari t/m 16
januari 2018 bezoekt
J.H.C. Kooijman het team
in Albanië.
Werkbezoek
Van 31 januari t/m 6
februari 2018 bezoeken
Anneke Kazen en Anneke
Vervat het team in
Albanië.
Adreswijziging
Mevrouw W.N.E.
((Willemien) van
Schothorst:
Postë Pritjeje
Tepelena
Albania

Guinee
Visitatie
Van 30 januari t/m 9
februari 2018 bezoeken
P. Eikelboom, ds. P.D. den
Haan en C.J. Hogendoorn
het team in Guinee.

Ecuador
Verlof
Van 9 februari t/m 19
april 2018 is familie Fris
met verlof in Nederland.

Afscheid Kees
Corbijn
Na bijna 19 jaar heeft Kees Corbijn
afscheid genomen van ZGG. Al
die jaren was hij een vertrouwd
gezicht op de administratie. ZGG
bedankt hem hartelijk voor zijn
inzet en wenst
hem alle goeds
toe in zijn nieuwe
werkkring.
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ONDER DE AANDACHT

igers
Vrijwillcht
gezo

VACATURE

In verband met wisselingen in
de samenstelling van de onderwijsvoorlichtingscommisie
(OVC) zijn wij op korte termijn
op zoek naar twee

Vrijwilligers (m/v)
De OVC zoekt commissieleden die
• affiniteit hebben met het ontwikkelen
van lesmateriaal en/of het bijhouden van
websites;
• hartelijk verbonden zijn met het
zendingswerk en de Gereformeerde
Gemeenten;
• ervaring hebben in het basisonderwijs;
• vier à vijf woensdagen per jaar van 15.00
tot 20.00 uur beschikbaar zijn voor (werk-)
vergaderingen in het Centraal Bureau van de
Gereformeerde Gemeenten te Woerden;
• tijdens de zendingsdag beschikbaar zijn om
mee te helpen in de stand van de OVC.

Postzegels
ontvangen van:
Zendingscommissies:
Amersfoort, Doetinchem,
Drachten, Poederoijen,
Westzaan, Wijk en Aalburg
Vrouwenverenigingen:
Scherpenisse
Overig:
Evangelisatiepost
Leeuwarden
In kilo’s: 12
Ook verzamelingen
munten, bankbiljetten
en kaarten met stads- en
dorpsgezichten van vóór
1960 zijn hartelijk welkom!

De commissie verzorgt gezamenlijk o.a. de
uitgave van lesbrieven, het ontwikkelen
van leskisten, de inhoud van de kinderkrant
in Paulus en het up-to-date houden van de
website www.zggjunior.nl. De commissieleden
werken op vrijwillige basis; onkosten worden
vergoed.

Voorleescd's
te koop

Voor inlichtingen over deze functie
kan contact worden opgenomen met
Anneke Kazen (tel. 0348 489950) die als
bureaumedewerker bij de commissie
betrokken is of met commissielid Marja van
der Jagt (tel. 06 12360172).

Al 35 jaar verkoopt
mevrouw D. Koetsier
geheel ten bate van ZGG
voorleescd's voor jong en
oud. Ze kosten slechts €
2,50 per stuk. Er is keuze
uit bijna 150 titels met
oude en nieuwe verhalen.
Via kzwrijssen@gmail.com
kunt u vrijblijvend een lijst
aanvragen waarop alle
titels vermeld staan.

Een schriftelijke motivatie met vermelding
van opleiding en eventuele ervaring graag
vóór 24 februari 2018 richten aan:
Onderwijsvoorlichtingscommissie
t.a.v. Anneke Kazen
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
of via e-mail: info@zgg.nl.
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IN HET LAND

VROUWEN
ACTIEF VOOR
VROUWENWERKER
Op dit moment zijn veel
vrouwenverenigingen actief voor de
jubileumactie van de vrouwenbond.
Het is dit jaar 70 jaar geleden
dat de bond werd
opgericht. In de
achterliggende
jaren is door de
verenigingen veel
geld bijeengebracht
voor de zending.
Ter gelegenheid
van het jubileum is de
bond, in samenwerking met de
verenigingen, een actie gestart voor
onder andere het zendingswerk
in Cambodja. De opbrengst wordt
besteed aan de opleiding en
uitzending van de vrouwen- en
kinderwerker, Hanneke Boer. Kijk
voor de laatste informatie hierover
op www.vrouwenbondgergem.
nl/jubileumactie. Wilt u op
uw verenigingsavond ook een
presentatie over de actie? Neem dan
contact op met het zendingsbureau.

NIEUWE WEBSITE ZGG
De website www.zgg.nl is helemaal vernieuwd. De site is nu ook op
smartphones en tablets goed te bekijken. Er is een nieuwe webshop, er
zijn verhalen van het zendingswerkers te lezen en u vindt er alles over
vacatures, projecten en informatie voor werkstukken en spreekbeurten
voor kinderen. Neemt u een kijkje?

Kaarten voor de zending
Leah Michielse uit Opheusden verkocht kaarten
voor de zending. Sommige kaarten heeft ze zelf
gemaakt. Het leverde een mooie opbrengst van
€ 20,05 op. Heel erg bedankt, Leah!

ZENDINGSDIENSTEN

Ds. J. Fraanjeschool
haalt ruim 18.000 euro op

Donderdag 25 januari
Waarde, 19:30 uur
Ds. L. Blok

In de herfstvakantie zijn de kinderen van de groepen 8 er op uit getrokken
om artikelen te verkopen. Voor € 18.142,- is er verkocht. Hiervan kan ruim
€ 8.000,- worden afgedragen aan zending, ‘Israël’ en evangelisatie. De kinderen
hebben erg hun best gedaan. Henri van den Brink van locatie De Burcht heeft zelfs
voor € 1.031,- verkocht! Op locatie De Vesting was Richard van de Bruinhorst
degene die het meeste heeft verkocht, voor € 355,-! Wij hopen en bidden dat de
Heere het werk wil zegenen dat mede door dit geld kan worden gedaan. Jongelui,
heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.
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Woensdag 21 februari
Alblasserdam, 19:30 uur
Ds. G.W.S. Mulder

Kijk voor actuele informatie
over bovenstaande en andere
activiteiten en bijeenkomsten
op www.zgg.nl/activiteiten.
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VAN HET THUISFRONT

Kinderkledingbeurs
in Krimpen
Hoe pak je een verkoopactie aan?
Hoe organiseer je een tweedehands-kledingbeurs? De
Sebakerk in Krimpen aan de IJssel heeft deze beurs
gehouden en het organiserend comité deelt graag haar
ervaringen en geeft een aantal praktische tips.
Door Jacoline van den Dool

O

p zaterdag 9 september is in de Sebakerk
te Krimpen aan den IJssel een tweedehands-kledingbeurs gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor ZGG. Eén
van de comitéleden vertelt: ‘Er was veel
mooie kinderkleding ingeleverd. Het was
de eerste keer dat we dit organiseerden.
Daarom wachtten we vol spanning af hoeveel kopers
er zouden komen. Helaas was het een zaterdag met
een grote hoeveelheid regen en viel de opkomst wat
tegen. De reacties van de bezoekers waren gelukkig
heel positief.’ Uiteindelijk is er met het bedrag van
€ 520,50 een mooie netto-opbrengst binnengehaald.
De groep heeft dan ook besloten deze actie in het
voorjaar te herhalen.

Hoe hebben de organisators het
aangepakt?
In het begin hebben wij contact gehad met een andere gemeente die al ervaring had met het organiseren
van een kledingactie', vervolgt het comitélid. 'Het is
goed om praktische tips te krijgen, voordat je iets gaat
opzetten. Dat voorkomt startersfouten.' De comitéleden geven nog enkele suggesties door aan mensen die
nadenken over een soortgelijke actie.
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orteerd.

De kleding is keurig op maat ges

Tips
Een kleurrijk welko
m
voor bezoekers.

• Maak van tevore
n

een draaiboek
• Regel een ruime
locatie
• Zorg voor voldoen
de vrijwilligers
• Maak een duidelijk
e informatiebrief
• Adverteer overa
l

Voor gemeenteleden hebben
de initiatiefnemers een informatiebrief opgesteld over het inleveren van
kleding. Hierin staat duidelijk beschreven
waaraan de kleding moet voldoen: het moet er
goed uitzien en schoon en heel zijn. Ook schoenen,
hoeden en tasjes mogen worden ingeleverd. Verder

‘Het moet er goed uitzien en schoon
en heel zijn. Ook schoenen, hoeden en
tasjes mogen worden ingeleverd.’
is de keus voorgelegd om de opbrengst helemaal te
schenken, of zelf de helft ervan te houden. In het
laatste geval is het nodig om de kleding gestickerd
aan te leveren, met een persoonlijk nummer, de
maat en de prijs. Voor de prijzen zijn richtlijnen
gegeven, bijvoorbeeld € 3,- tot 6,- bij rokken en
broeken. Uiteindelijk heeft bijna de helft van
degenen die kleding inleverden de hele opbrengst
geschonken.
Een van de tips is om mensen op allerlei manieren op de hoogte te brengen van de kledingbeurs.

Hoe hebben ze dat in Krimpen aan den IJssel gedaan? Een
comitélid reageert: ‘We hebben
advertenties gezet in de kerkbode,
een blad opgehangen op het prikbord in de
hal van de kerk, een persbericht laten zetten in de
streekkrant en een brief verspreid via schoolkinderen. Bovendien heeft er een vermelding gestaan op
de pagina Trefpunt van het Reformatorisch Dagblad
en in de agenda op de website van ZGG’.
Op de ochtend van de verkoping kregen gemeenteleden nog een e-mail, met een hartelijk
welkom.

Al met al is de kinderkledingbeurs
goed voorbereid. Zijn er nog
verbeterpunten voor de organisatie?
‘De beurs was nu op zaterdag van 10 tot 14 uur;
eigenlijk is dat te lang. Tot 12 uur was lang genoeg
geweest. We kregen overigens ook de vraag of de
verkoop ‘s avonds zou kunnen. Verder waren er op
de vrijdag ervoor te weinig vrijwilligers om alles
klaar te zetten en op zaterdag liepen we met te
veel mensen. De volgende keer zorgen we voor een
betere verdeling!’
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VAN HET ZENDINGSVELD

Wie leert Albanese
kinderen over God?
Willemien
en Gerdine
vertellen over
het jeugdwerk
in Albanië
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Weten dat er een God
bestaat, maar Hem toch
niet kennen. Dat is de
werkelijkheid bij veel
kinderen en jongeren in
Albanië. Willemien van
Schothorst en Gerdine
Zoeteman willen hun
daarom vanuit de Bijbel
vertellen Wie Hij is. Zij
geven een inkijkje in het
jeugdwerk.

Willemien van Schothorst met
kinderen van de jeugdclub.

Door Liesbeth de Jongste

W

illemien is sinds 2014 in Albanië
werkzaam als begeleider jeugd- en
vrouwenwerk. Gerdine is begin juli
uitgezonden en zal na haar taalstudie
als jeugd- en vrouwenwerker aan
de slag gaan. Ondertussen draait ze
al mee in het jeugdwerk. Voor elke
leeftijdscategorie zijn clubs opgericht in de verschillende plaatsen waar zendingswerk wordt verricht. De
kinderclub is voor kinderen van groep drie tot en met
acht. Daarnaast is er jongerenwerk met vaak aparte
groepen voor tienerjongens en -meiden.

Uit het hoofd
Hoe ziet een doorsnee clubmiddag voor kinderen eruit? Willemien en Gerdine: ‘Op zondagmiddag
komen tegen drieën de eerste kinderen binnendruppelen. Ze plakken een sticker bij hun naam en tellen
altijd even hoe vaak ze al zijn geweest. We zingen een
aantal liederen met elkaar en proberen elke maand
een nieuw lied aan te leren. Omdat veel kinderen nauwelijks weten wat bidden is, besteden we daar tijdens
de kinderclub veel aandacht aan. Regelmatig herhalen
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VAN HET ZENDINGSVELD

ZGG JUNIOR
In Albanië zijn een heleboel
jongens en meisjes van
jouw leeftijd die nog
nooit van de Bijbel hebben
gehoord. Juf Willemien en juf Gerdine zijn naar Albanië gegaan
om kinderen daar over de Heere te vertellen. Sommige kinderen
zijn blij dat ze over Heere Jezus horen vertellen. Maar er zijn
nog heel veel kinderen die daar nog nooit Hem gehoord hebben.
Zou er in Nederland nóg een juf zijn die daar de kinderen wil
vertellen over de Heere?

‘We zien
jongeren die
het Woord
opzuigen.’

12

we de vragen: ‘Tot Wie bidden we?’ ‘Waarom
bidden we?’ en: ‘Waarvoor mogen we bidden of
danken?’ Twee van de kinderen mogen na het
bespreken van deze vragen een gebed doen. Op
deze manier leren ze zelf bidden. We benadrukken daarbij dat je niet alleen in de kerk, maar
ook thuis mag bidden.
Na de opening volgt een bijbelles die bestaat
uit een bijbelverhaal en het aanleren van een
tekst. Het is mooi om te zien dat de kinderen
op deze manier al heel veel bijbelkennis hebben
opgedaan en veel teksten uit het hoofd kennen.
Juist omdat de kinderen gewend zijn veel uit
het hoofd te leren, pakken ze dit makkelijk op.
Zo kennen ze bijvoorbeeld heel Psalm 121. Na
een korte pauze met iets lekkers volgt een klein
spelletje met de hele groep, zoals bijvoorbeeld
stoelendans, ezeltje prik en andere korte groepsspelletjes. Na ruim een uur ronden we de clubmiddag af met dankgebed en gaan de kinderen
weer naar huis.’

Sleutel
Natuurlijk is het belangrijk om kinderen en
jongeren voor de clubs te werven. Willemien en
Gerdine geven aan dat relaties aangaan daarvoor de sleutel is. Zij vertellen: ‘Relaties zijn in
Albanië erg belangrijk. We proberen er voor de
jongeren te zijn, naar hen te luisteren en hun
warmte te bieden. Een goede band en gezelligheid trekt kinderen en jongeren aan. We maken
aan het begin van het seizoen bekend wanneer

P A U L U S

de clubs weer beginnen. Het is mooi om te zien
dat kinderen elkaar stimuleren om te komen. Op
de meisjesclub zijn er meisjes die hun vriendinnen meenemen. Natuurlijk ontbreekt tijdens een
activiteit ook een lekkere versnapering of een
spelletje of knutselmoment niet.’ Dat laatste heeft
wel een risico in zich. ‘In de Albanese cultuur
ontstaat snel het gevaar dat mensen komen om
iets te krijgen. We kennen veel situaties waarin
deelname aan activiteiten enorm terugliep wanneer er niets of minder uitgedeeld werd. Tijdens
de verschillende activiteiten proberen we daarom
dicht bij het Woord te blijven.’
Relaties zijn ook op een andere manier van
betekenis in het jongerenwerk: ‘Het is onze wens
dat we families bereiken. Kinderen zijn daarvan
een onderdeel en tegelijkertijd zijn zij de brug
naar hun ouders en grootouders. We proberen
ouders te betrekken bij de activiteiten door hen
bijvoorbeeld uit de nodigen voor het kerstfeest.
Bij bijzondere situaties in het gezin zoals een
overlijden brengen we hun een bezoek. Op deze
manier proberen we elke keer weer de relatie
met de ouders te versterken. Juist vanuit de relatie met de mensen kan er openheid komen voor
het Woord.’

Geen garantie
Het investeren in contact met de ouders heeft
effect, maar is geen garantie voor succes. Willemien en Gerdine: ‘Over het algemeen merk
je enthousiasme bij de kinderen en jongeren
en ontstaat een band met hen. Wel wisselt het
aantal jongeren. We bedenken altijd weer dat het
niet gaat om grote aantallen. Uiteraard is er ook
altijd een randgroep van kinderen en jongeren
die meekomen met degenen die trouw komen en
later weer wegblijven. Er kunnen allerlei redenen
zijn waarom ze wegblijven. We zien bijvoorbeeld
dat jongeren in een bepaalde vriendengroep functioneren waarin naar de kerk gaan als niet stoer
wordt gezien. Ze hebben het Woord gehoord,
maar zijn er toch niet door geraakt. Het doet pijn
om jongeren te zien afhaken.’
Uiteindelijk is het iets anders dan de relatie dat de doorslag geeft om te blijven komen.
Willemien en Gerdine: ‘Het vraagt om een keuze
om wel te komen. We zien dan juist mooie dingen gebeuren. We zien jongeren die het Woord
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Een bijbeluurtje
op verzoek
Willemien vertelt:

opzuigen en in hun leven laten blijken dat ze Gods Woord
serieus nemen. Het is voor ons niet te verklaren dat een
jongen in een zondagse bijeenkomst is en daarvoor zijn
voetballende vrienden laat schieten. Juist daarin zien we
dat we geen logisch werk doen, maar de Heere in al deze
dingen Zijn hand heeft.’

‘Het is zomervakantie en veel jongeren trekken
in deze periode naar de dorpen van hun
grootouders, of ze gaan op vakantie. Maar er zijn
ook jongeren die heel de zomervakantie, die ruim
drie maanden duurt, in de stad rondhangen. Na
het kinderkamp dat we hadden georganiseerd,
vroegen een paar meisjes me waarom er juist
in de zomer geen meisjesclub is. Ik ging erover
nadenken en realiseerde me dat ze gelijk hadden.
Juist in een periode waarin ze niets te doen
hebben, hebben we geen activiteiten.
Zo is het bijbelleesgroepje ontstaan. Een groepje
meisjes dat altijd nauw betrokken is bij de clubs,
komt elke week naar de kerk om samen de Bijbel
te lezen. Op dit moment lezen we samen het
boek Nehemia. Het is mooi om hen op deze heel
praktische manier te oefenen in het bijbellezen
en samen te luisteren naar wat de Heere tot ons
zegt. Zo’n bijbeluurtje biedt ook mogelijkheid om
de band met hen te versterken.
Het is echt een meidengroepje. We kletsen
heel wat af over gezellige dingen én over
levensvragen. Na afloop zingen we soms
spontaan nog een heleboel liederen uit de
liedbundel. Bidt u mee dat het Woord hun harten
raakt?’

Grote onwetendheid
Willemien en Gerdine ervaren dat het doorgeven van
de bijbelse boodschap hoognodig is. Er is onder Albanezen
grote onwetendheid. Willemien en Gerdine: ‘Veel Albanezen geloven wel dat er een hogere macht is, die vaak ook
‘Heere’ genoemd wordt. Maar Wie Deze God is, weten
ze niet en ze houden er geen rekening mee in het vormgeven van hun leven. Vaak zie je dat mensen in moeilijke momenten op zoek gaan naar een hogere macht en
bijvoorbeeld een tempeltje van de Bektashi (een stroming
binnen de islam) bezoeken. Er is veel aandacht voor bovennatuurlijke zaken zonder dat de God van de Bijbel daarin
erkend wordt.’ Ouders geven dat door aan de kinderen. ‘De
kinderen die op de clubs komen, beseffen meestal wel dat
God bestaat, maar weten niet Wie Hij is.’
Soms mondt de godsdienstige opvatting van de ouders

In Tepelenë bestudeert een groepje jongeren de Bijbel.
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VAN HET ZENDINGSVELD

Werken op
drie locaties
In Albanië wordt zendingswerk verricht
vanuit drie plaatsen. In Delvinë is inmiddels
een kleine gemeente ontstaan die op weg is
naar instituering. Willemien begeleidt het
jeugd- en vrouwenwerk in deze gemeente.
In Tepelenë worden wekelijks
samenkomsten gehouden en wordt kinderen jongerenwerk en vrouwenwerk verricht.
Er zijn nog geen belijdende leden. Tim de
Jong is hier evangelist.
Willemien verricht er jeugd- en
vrouwenwerk.
Het werk in de havenstad Durrës
is in 2015 opgestart. Sinds een
half jaar worden hier wekelijks
kleinschalige samenkomsten
gehouden onder leiding van Henk
van Bochove. Daarnaast is er
jeugd- en vrouwenwerk. Gerdine
zal hierin aan het werk gaan.

uit in tegenstand. Willemien vertelt over Klesta,
een meisje van acht: ‘Klesta kwam samen met haar
vriendinnen altijd trouw naar de club. Op een keer
was ze er niet. De les was al begonnen toen er ineens
iemand door het raampje gluurde. Het was Klesta.
Toen iemand van de clubleiding naar de deur ging,
liep ze snel weg. Terwijl ik mijn bijbelles gaf, zag ik
het gebeuren. Na afloop spraken we er als clubleiding
nog even over na. We wisten niet waarom Klesta
niet binnenkwam. Later in die week kwam ik Klesta
een paar keer tegen, maar steeds ontweek ze me. De
clubmiddag erna was ze er weer niet. Ik vroeg aan
haar vriendinnen waar Klesta was. En toen werd
het ineens helder. Haar moeder gaat regelmatig naar
een Bektashi-tempeltje en had gezegd dat Klesta niet
meer naar de kerk mocht. Haar zus heeft thuis gezegd
dat ze in de kerk allemaal onzin vertellen. Gelukkig
maken we af en toe weer een praatje met Klesta en
laten we haar merken dat we van haar houden. Voor
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de Heere is ze niet onbereikbaar!’

Groter doel
Het jeugdwerk in Albanië staat niet op zichzelf.
Het is gericht op een groter doel. Willemien en Gerdine leggen uit: ‘Het kinder- en jongerenwerk is een
duidelijk onderdeel van gemeentevorming. Daarom
proberen we via het jeugdwerk ook families te bereiken. Het is onze wens dat er zo op termijn gemeenten
ontstaan van gereformeerd belijden.’
Het streven naar gemeentevorming betekent
ook dat in de ideale situatie de zendingswerker uit
Nederland niet meer nodig is voor het jeugdwerk. ‘De
gemeente van Delvinë bevindt zich in een opbouwfase
en is op weg naar instituering. Je ziet dat de leden van
de gemeente en trouw betrokken jongeren verantwoordelijkheid dragen en bijvoorbeeld de kinderclub
zelfstandig leiden.’ Dat ligt in Durrës en Tepelenë anders. Daar wordt het kinderwerk nu nog voorname-

J A N U A R I
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ZENDINGSWERKER
ONDER JE VRIENDINNEN
lijk door de jeugd- en vrouwenwerker gedaan. ‘In Durrës
zijn er twee jongeren uit de wijk betrokken bij het kinderwerk. Zij leren op een laagdrempelige manier hun bijdrage
te leveren aan de gemeente. In Tepelenë zien we ernaar

Teuta is actief op de meidenclub. Samen
met haar vriendin is ze altijd stipt op tijd en
begroet ons dan met een stevige omhelzing.
Vandaag begint ze gelijk te vertellen…
‘Gisteren was er een vriendin bij me en zij
zag mijn Bijbel liggen. Ze zag ook het boekje
Brug naar Markus liggen, dat ik net uit heb.
Je snapt wel dat ze meteen vroeg wat dat
was. Ik schaamde me eigenlijk een beetje,
maar vertelde dat het een boekje over de
Heere Jezus is. Ze pakte het en begon erin te
bladeren. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat
ik ermee aan moest, maar zei: ‘Als je het wilt
lezen, mag je het wel lenen.’ Vanmorgen op
school vroeg ik aan haar of ze er al in gelezen
had. Ze liet zien wat ze gelezen had, maar
vertelde meteen dat ze heel veel dingen nog
niet begreep. En weet je… ik snap het zelf niet,
maar ik ging dingen uitleggen die ik eigenlijk
zelf ook nog niet goed begreep. De woorden
kwamen gewoon uit m’n mond. Ja, ik snap
niet hoe, maar het gebeurde gewoon.’ Vol
verwondering kijkt Teuta me aan en ik vraag
haar: ‘Hoe denk je dat dat komt…?’ Samen
komen we tot de conclusie dat het de Heere
is Die haar hielp om van Hem te getuigen.
‘Teuta, jij bent een zendingswerker onder je
vriendinnen!’

‘Zendingswerk is werk van
lange adem.’
uit dat een dergelijke situatie ook ontstaat, maar wordt op
dit moment nog niet samengewerkt met bezoekers van de
gemeente. Wanneer bezoekers trouw worden en toegroeien naar lidmaatschap zullen zij ook een taak krijgen in de
gemeente. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een bijdrage leveren
aan het kinderwerk. Op dat moment wordt de taak van de
zendingswerker steeds meer het coördineren en begeleiden
en zal de plaatselijke gemeente het werk steeds verder zelf
oppakken.’

Lange adem
Op dit moment kunnen veel taken van de zendingswerkers nog niet worden overgedragen. Sterker nog, Willemien en Gerdine noemen als grootste zorg dat er te weinig
werkers zijn: ‘We zien ernaar uit om in Tepelenë het werk
verder uit te breiden. Maar we komen handen te kort. We
zouden graag een nieuwe werker verwelkomen.’ Willemien
richt zich tot de lezers van Paulus: ‘Roept de Heere om
te gaan?’ Er staat nog steeds een vacature open voor een
jeugd- en vrouwenwerker.
Het jongerenwerk vergt volgens Willemien en Gerdine
geduld: ‘Zendingswerk is werk van lange adem. Wanneer je
direct resultaat op je werk wilt zien, raak je hier wellicht
snel teleurgesteld. In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus
Zijn Koninkrijk vergelijkt met zuurdesem. Langzaam maar
heel zeker komt het tot zijn doel. Elke keer weer mogen
we het Woord zaaien en het daarna weer in de hand
van de Heere terugleggen. Dat is een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd geeft het ook rust.
Het is uiteindelijk niet ons werk. Het is onze
taak om elke keer weer op zoek te gaan naar
mogelijkheden om zaad te strooien, maar de
HEERE zal Zelf het werk doen. Dat proberen
we onszelf voor ogen te houden, juist ook op
momenten dat het moeilijk is, bijvoorbeeld
als er weinig jongeren zijn, of als je het idee
hebt dat het Woord de harten niet raakt.’

J A A R G A N G

Religie in Albanië
In Albanië is naar schatting meer dan de helft van
de bevolking islamitisch. Zeventien procent van de
inwoners is christelijk. Van de christenen is ongeveer
een derde Albanees-orthodox en twee derde Roomskatholiek. Toch praktiseren veruit de meeste Albanezen
hun godsdienst niet. Ten tijde van het communisme was
elke vorm van godsdienst verboden. Geloofsopvoeding
ontbrak. Dat trekt nog steeds zijn sporen.
Bron: Wikipedia
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BERICHT UIT GUINEE

Een warm welkom in Guinee
Annemieke Vader blikt terug op haar start als jeugdwerker
Uitgezonden worden naar een onbekend land brengt
nogal wat met zich mee. Annemieke Vader geeft een
inkijkje in haar ontvangst en de eerste periode in Guinee.
Door Martin van Emous

O

p 22 februari 2017 werd Annemieke Vader
werd uitgezonden naar Guinee als vrouwenen jeugdwerker. Boké werd haar nieuwe
woonplaats. Daar werd ze goed ontvangen.
Ze vertelt: ‘Teamgenoten hebben voor de
eerste hartelijke ontvangst gezorgd. Daarna heb ik
me ook erg welkom gevoeld door de lokale werkers
in Boké die mij dagelijks terzijde staan’. Ook in de
groep christenen waarmee ze wekelijks samenkomt
voelt ze zich welkom. In het bijzonder noemt ze
ook de warme begroeting van haar huisgenote
Maryam. ‘Ze riep steeds maar: ‘Mijn zuster, mijn
zuster, nu kan ik je eindelijk zien en begroeten!’
Het drukke verkeer maakte indruk op haar: ‘Wat

Annemieke Vader oefent Soso met haar buren.
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me opviel was de grote hoeveelheid oude auto’s met
stinkende uitlaatgassen in Conakry, de hoofdstad.
Daarnaast ook de grote hoeveelheid afval die in
de steden aan de kant van de weg ligt. En niet het
minst de vriendelijke mensen van Guinee die altijd
bereid zijn om te helpen en mee te denken.’
Vooral de getuigenissen van de christenen vindt
Annemieke indrukwekkend. ‘Door hun islamitische
achtergrond kan ik veel leren van de manier waarop ze getuigen in deze samenleving.’
Na de uitzending is er eerst een periode van
oriëntatie: ‘De eerste maanden waren vooral gericht
op het leren kennen van de teamleden, de wakers,
de buren en mijn omgeving. Daarmee nam ook de
cultuur- en taalstudie een aanvang.’ Het leren van
de Susu-taal is een langdurig proces, maar van groot
belang om mensen beter te kunnen begrijpen en
bereiken. Annemieke legt uit: ‘Woorden en zinnen
probeer ik uit op de markt en in de stad. Ik voer
korte gesprekjes met de werkers, de buren en met
mensen waar ik wekelijks afspraken mee heb. De
mensen vinden het erg leuk als ik Soso gebruik, hoe
gebrekkig het ook nog is. Dat stimuleert me om
telkens weer nieuwe zinnen te maken.’
Annemieke ziet ook de grote nood die er is
in Guinee: ‘Dit is een islamitisch land en dat is
merkbaar tot in de kleinste details van de samenleving. Veel mensen hebben het Evangelie nog nooit
gehoord en kennen geen christenen. Ondertussen is
er wel veel gelegenheid om de Bijbel met moslims
te lezen of met hen daarover in gesprek te gaan. Er
zijn in Guinee vacatures voor evangelisten. De nood
hier is de mens die de Heere Jezus niet nodig heeft
als persoonlijke Verlosser. Ik hoop dat de lezers van
Paulus deze nood ook als hun nood ervaren.’

J A N U A R I
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M E D I T A T I E – DS. P.D. DEN HAAN, THOLEN

‘Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.’
Johannes 4: 26

Een openbaring aan
een buitenstaander
In 2018 staan we stil bij ‘Jezus ontmoet
buitenlanders’.
● Openbaring aan een buitenstaander
● Getuigenis van een centurion
● Getuige in Gardara
● Een gelovig gebed
● Geloofsbelijdenis op Golgotha

'U hebt
levend
water
nodig!'

I

n gedachten gaan we naar Samaria. Daar zien we aan de voet van
de Ebal en de Gerizim, bij het stadje Sichar, naast de Jakobsbron, de
‘Bron van het levende water’. Voor de vrouw die bij de Jakobsbron
komt om water te putten is het een Joodse man. Ze is een zondige
vrouw. De man waar ze nu mee samenleeft is al haar zesde man.
Ze hoort niet bij het Joodse volk, het volk dat God heeft uitverkoren en
afgezonderd van de andere volken om Zijn volk te zijn. Het is het volk
waaruit de Zaligmaker geboren zou worden. Deze vrouw is blind voor de
‘Bron van het levende water’. Ze komt niet om te putten uit Hem, maar
om te putten uit de Jakobsbron, waar ze iedere keer weer naartoe moet
voor water. Zo blind zijn wij nu ook van nature. Ook wij putten uit de
verkeerde bron.
Maar wat een wonder van genade. De ‘Bron van het levende water’
gaat Zichzelf openbaren aan deze zondige vrouw. Dat doet Hij door eerst
te wijzen op het verschil tussen de twee bronnen: ‘Een ieder die van dit
water drinkt, zal wederom dorsten; maar zo wie gedronken zal hebben
van het water dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten…
U hebt ‘levend water’ nodig! U hebt Mijn Heilige Geest en Zijn werkingen
nodig!’ De vrouw verstaat het niet, u wel?
Jezus heeft echter een doel. Hij is hier vanwege het welbehagen Gods.
Hij is hier om deze buitenstaander zalig te maken. En Hij moest door
Samaria gaan! Daarom gaat Hij verder. Hij wijst de zonde aan in het leven
van deze zondares. Met als gevolg dat de vrouw haar zonden gaat belijden
en tegelijkertijd ervaart dat Jezus een Profeet is, Die alles weet. Maar ze
zit nog vast in haar eigen godsdienst. Dan wordt ze er door de Zoon van
God buiten gezet: ‘Gijlieden aanbidt wat gij niet weet’. En Hij wijst op
de enige zaligheid: ‘want de zaligheid is uit de Joden’! Zo leidt Jezus deze
vrouw tot de ‘Bron des levens’.
Echter, nog is ze blind voor Hem, Die tot haar spreekt. Maar nu is het
ogenblik aangebroken dat Hij Zichzelf openbaart aan deze buitenstaander.
Dan klinken Zijn woorden vol van genade voor deze zondares: ‘Ik ben
het, Die met u spreek. Bij Mij is vergeving voor al uw zonden. Bij Mij is
het eeuwige leven.’ Zo doet de HEERE het nog. Zijn mijn zonden al aangewezen? Ben ik er al eens buiten gezet? Heeft de Zaligmaker Zich al aan mij
geopenbaard? Dat is zo onmisbaar noodzakelijk op weg en reis naar die
nooit meer eindigende eeuwigheid. Ook voor onze verre naaste.
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COLUMN

Huisaltaar
Door Ds. J. IJsselstein

K

ortgeleden luisterden we naar een Nederlandse preek, toegespitst op het begin van
het catechisatieseizoen. Het ging over de
verantwoordelijkheid van ons als ouders in
het opvoeden van onze kinderen. ‘Hebt u
een huisaltaar?’, zo was de begrijpelijke vraag van
onze broeder. We keken elkaar aan… Ja, natuurlijk, je weet wat er bedoeld wordt, maar sommige
woorden hebben hier zo’n andere betekenis… Een
huisaltaar?
Ja, die heeft iedereen hier. Het is de plaats waar
je eten neerzet, waar je wierook brandt, waar je
bidt en buigt, zeker als de monniken langskomen…
Het is de plaats die symbool staat voor de geesten
van de voorouders. Het is de plek (en daar komt
die preek toch wel ineens weer heel dichtbij), die
zichtbaar laat zie wat je leven domineert.
Pas liep ik bij een boeddhistische tempel wat
te snuffelen om en achter het gebouw. Dat doe ik
graag. Toegegeven, in Nederland zou ik dat niet zo
gemakkelijk doen, maar hier is toch alles anders.
En vaak zie je dan weer andere dingen dan bij het
complex zelf. Zo ook toen: ik zag een vrouw die
een koe van zich af probeerde te houden die haar
bananen wilde opeten. De vrouw kon wel wat hulp
gebruiken. Maar ook zag ik… een hoop afval, met
(dat is altijd interessant: wat gooien mensen weg?)
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met diverse huisaltaartjes: vies, oud, kapot, gebroken. Wat er overblijft van een huisaltaar…
Tenminste van zo’n huisaltaar. Daar kan je
dus maar beter niet aan beginnen. Maar dat geldt
uiteraard niet het huisaltaar waar onze broeder het
over had. Welke plaats heeft het Woord eigenlijk
in ons leven? Hier op het zendingsveld, en bij u in
Nederland?
Hartelijke groeten,
*

Ds. J. IJsselstein
* Vaarwel
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ee en Oost-Azië…
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Hoe is dat op het zendingsveld?

NAAR SCHOOL

Zestig kinderen
in de klas

ZENDINGSVELD

H

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Over de hele wereld moeten en willen
kinderen naar school. Hoe ziet een
schooldag eruit voor een kind in Oost-Azië
of in Guinee? Probeer te ontdekken welke
dingen er hetzelfde gaan als bij jou op
school. Wat zijn de verschillen?

GUINEE EN
OOST-AZIË

oi, ik ben Chen en wil jullie
wat over mijn schooldag
vertellen. Ik vind het leuk
om naar school te gaan. We
beginnen om 8.00 uur. Op
maandagochtend wordt de
vlag gehesen. Daar moeten
wij altijd heel stil en netjes bij staan.
Gelijk daarna zingen we uit volle borst
ons volkslied. Onze juf is heel streng.
Dat moet ook, want we hebben meer dan
zestig kinderen in onze klas.

Gymnastiek

We hebben meerdere juffen en meesters:
een voor taal, een voor wiskunde en een
die ons vertelt over de dappere volkshelden. Om 10.00 uur lopen we naar het
plein. Tegelijk met andere
klassen doen we een
half uur lang gymnas'Wij eten drie
tiek, op de maat van
keer per dag
de muziek.

Huiswerk maken

warm'

Tussen de middag gaan we
naar huis. Om 16.00 uur is de schooldag
afgelopen. Ik ga niet meteen naar huis,
want mijn ouders werken allebei. Eerst
helpt een oudere leerling mij en een paar
andere klasgenoten bij het huiswerk
maken. Dat duurt wel twee uur. Als ik
om 18.30 uur thuis kom, is mijn moeder
al een roergerecht aan het bakken. Wij
eten trouwens drie keer per dag warm. Ik
hoorde dat jullie één of twee keer per dag
brood eten. Nou, dan ben ik heel blij dat
ik hier woon. ‘s Avonds moet ik nog lang
huiswerk oefenen….

NAAR SCHOOL
IN GUINEE…
Geschreven door familie De Wit

H

et is druk in het dorp. Een
Op school wordt lesgegeven in
heleboel kinderen zijn
het Frans. De andere groepen krijonderweg naar school.
gen dezelfde vakken die jij ook krijgt
Gezellig kletsend en stoeiop school.
end gaan ze richting het
schoolplein. De schoolbel
Vandaag beginnen ze met rekenen. De
is al gegaan en ze weten
klas van Oumar gaat figuren tekenen
het: de meester is streng voor telaatmet de liniaal. Meester Keita roept een
komers. Elke schooldag begint met
leerling naar voren die een figuur mag
het hijsen van de vlag. De leerlingen
oefenen op het bord. Daarna moet ieverzamelen zich op het schoolplein,
dereen de figuur oefenen op zijn bordrond de vlaggenstok. De meesters en
je. De kinderen in Guinee werken niet
de juf staan al te wachten. Als iedereen
in schriften zoals jij dat gewend bent.
zijn plaats in de rij gevonden heeft,
Iedereen neemt
wordt het stil. Oumar
zijn eigen schrijfis trots dat hij vandaag
bordje en krijt mee.
de beurt heeft om de
Na rekenen staat
vlag te hijsen. Een leuk
geschiedenis op
werkje is dat. De meeshet programma en
ter hoeft maar weinig
lezen. Dat is best
te zeggen; hij weet
lastig zeg, om in het
precies wat hij doen
Frans te lezen. Maar
moet. Uit volle borst
de meester zegt dat
zingen de leerlingen
dat heel belangrijk
het Guinese volkslied
is als je later verder
waarna Oumar de vlag
wilt leren.
omhoogtrekt.
'Elke schooldag

Niet knutselen

Schrijfbordje

begint met het
hijsen van de vlag'

Daarna zegt de directeur dat alle kinderen
naar binnen moeten
gaan. Een enkele laatkomer sluipt onopvallend mee achter
de lawaaierige groep. Het duurt even
voordat iedereen in de bankjes zit. De
allerkleinsten krijgen les van juf Bangoura. Het is in Nederland te vergelijken met de kleuterschool. Alleen… de
kleuters in Guinee knutselen niet. De
juf leert hen het alfabet. Tellen leren
de kinderen in het Frans. Dat is best
lastig, want thuis praten ze Mogofin.

De meester helpen

Na de pauze heeft
de klas van Oumar biologie en
aardrijkskunde.
Dat valt niet mee… al die hoofdsteden van landen in Afrika. Toch gaat
de morgen snel voorbij. Oumar en
zijn vrienden helpen de meester nog
even om zijn fietsband op te pompen.
Die arme meester! Hij moet voor een
vergadering een heel eind fietsen. Maar
daardoor hebben zij vanmiddag lekker
vrij. Ze weten nu al wat ze gaan doen,
voetballen natuurlijk!

Monsieur Camara is
de directeur van
de lagere school
in Garama. We
stellen hem een
paar vragen over
zijn werk.
Hoe lang staat
u al voor de klas?
‘Vanaf 2005. Na mijn
opleiding werd ik meester in een
dorp dichtbij Boké. Daarna stuurde
de overheid me naar het dorp hier
vijf kilometer vandaan. Nu ben ik
al vier jaar meester op deze school
en sinds twee jaar ook directeur.’

Welke opleiding moet je volgen
om meester te worden?
‘Na de middelbare school deed ik
een test voor de opleiding om in
het onderwijs te kunnen werken.
Ik werd toegelaten en heb toen
veel geleerd over hoe je kinderen
les moet geven. We moesten
ook stagelopen op scholen. De
opleiding duurde anderhalf jaar.’

Hoe ziet uw werk als
directeur eruit?
‘Ik moet veel dingen regelen voor
de lessen. De boeken moeten hier
op tijd zijn. Ook zorg ik ervoor
dat mijn collega’s weten wat ze
moeten doen. Ik praat met de
ouders als ze vragen hebben of als
er problemen zijn. Omdat we een
leerkracht te weinig hebben, geef
ik zelf ook les.

Welke tip heeft u
voor leerlingen?
‘Het is heel belangrijk dat
leerlingen niet alleen op school
goed meedoen, maar dat ze thuis
ook oefenen wat ze op school
geleerd hebben. Herhaling is de
beste leermeester!’
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Uit de Bijbel

Geschreven door Dick Korpel

BIJBELSE LES
IN ECUADOR

Iedere zaterdagmiddag en zondagochtend
komen er veel jongeren en kinderen naar
de kerk El Amparo. Waarom? Ze bezoeken
de jeugdvereniging en de zondagschool. Zij
wonen in de wijk Isla Trinitaria. Een wijk
waar het vaak onveilig is. Maar in de
veiligheid en rust van de kerk krijgen
zij les uit de Bijbel.

L

esgeven of onderwijzen,
wat betekent dat eigenlijk? Het gaat om kennis,
gedrag en vaardigheden.
Verrast je dat antwoord?
Het gaat om kennis, maar niet
alleen om je hoofd. Het gaat
ook om wie je bent en wat je
doet. Het doet mij denken aan
Psalm 119 vers 9: ‘Waarmede
zal de jongeling zijn pad zuiver
houden? Als hij dat houdt naar
Uw woord.’ De dichter stelt de
vraag: hoe kan een kind of jongere op de juiste manier leven?
Zijn antwoord is kort en krachtig: als hij of zij leeft volgens de
regels van de Bijbel.
Dus om op de juiste manier te
leven, moeten wij Gods Woord

gebruiken als onze reisgids voor
het leven. Allereerst moet je die
reisgids lezen en begrijpen. Daar
heb je onderwijs voor nodig. Die
lessen krijg je thuis, op school
en in de kerk. Om te leren en te
onthouden wat de Bijbel ons uitlegt. Dat betreft het hoofd.
Maar het gaat ook om wie je
bent en wat je doet. Je ouders, je
leerkrachten, de leiders van de
zondagschool en de vereniging:
allemaal kunnen zij jou helpen.
Hoe? Het belangrijkste is dat zij
goede voorbeelden zijn. Zodat
jij zegt: ‘Zo wil ik ook leven.’ Zij
kunnen jou ook vertellen wat
jij goed doet en wat je beter zou
kunnen doen. Sta je open voor
hun advies?

Vragen voor jou
in je ei• Probeer


Omgaan met elkaar
Elke twee maanden is er een
speciale avond voor ouders
en kinderen in de gemeente
El Amparo. Het is een avond
over hoe ouders en kinderen
met elkaar om moeten
gaan. Kijk eens hoe goed ze
meedoen!

gen woorden uit
te leggen wat je
geleerd hebt van
deze bijbeltekst
(Psalm 119:9).

• H oe vind jij het
om naar de
zondagschool
of club/jeugdvereniging te
gaan?

• Is het makke-

lijk om je pad
zuiver te houden? Te leven
zoals de Heere
dat wil?

OVER DE GRENS

In deze rubriek vertellen we over het zendingswerk dat
in andere landen wordt of werd verricht. Deze keer:

Cuba

Calvijn bij kaarslicht

SEZ verspreidt al ruim 25 jaar gereformeerde lectuur op Cuba
zou willen terugsturen, maar in Santiago is er vrijwel
nooit elektriciteit ’s avonds, en bij kaarslicht gaat het veel
minder snel.

‘Wilt u voor ons bidden dat het goede zaad
vruchten zal voortbrengen?’ zo schrijft
een voorganger in 1991 in de eerste brief
die SEZ vanuit Cuba ontvangt. Het leidt
ertoe dat 25 jaar later 26.000 cursisten
op Cuba toerusting in het gereformeerde
gedachtegoed ontvangen.

Veel kinderen staan onder communistische invloed.
Het boek Calvijn op Cuba verhaalt hoe enkele jongens
weigeren bij de communistische vlag te zweren en dat
motiveren door de geschiedenis van Sadrach, Mesach en
Abednego aan hun leerkracht te vertellen.
In 2006 is de overheid zo argwanend geworden dat
95% van de verzonden lectuur in beslag wordt genomen.
Dan nemen Cubaanse voorgangers het verspreiden en
vermenigvuldigen van cursussen ter hand.

Door Evelien Smit

A

l snel nadat Cuba door Columbus is ontdekt in
1492 komt de rooms-katholieke Diego Velázquez
de Cuéllar naar het eiland. Afrikaanse slaven
brengen rond 1600 hun eigen godsdienst mee. De
oorspronkelijke Indiaanse bevolking is dan al bijna uitgemoord. Protestantse initiatieven in de 19e eeuw
leiden tot diverse stromingen. In naam is ongeveer zestig
procent van de Cubanen rooms-katholiek.

SEZ richt zich vervolgens volledig op ondersteuning
aan predikanten en theologiestudenten onder andere door
verspreiding van usb-sticks die duizenden boeken bevatten. Nederlanders geven gastcolleges op seminaries op
Cuba. Ondanks tegenstand van een aantal pinksterkerken
en baptistengemeenten veranderen
het denken en de preken van diverse
voorgangers ingrijpend onder invloed
van deze gereformeerde lectuur.

Een van de cursussen van de Spaanse Evangelische
Zending (SEZ) vindt zijn weg via Zuid-Amerika naar
Cuba. Dit leidt er al snel toe dat SEZ op afstand volop
werkt in Cuba onder de naam Eben Ezer. Bestuursleden
van SEZ gaan in 2003 voor het eerst naar Cuba. Een predikant van een kleine reformatorische kerk belijdt hen:
‘Het is voor mij een wonder dat de Heere mij tot Zijn
kind en knecht heeft gemaakt.’

De informatie in dit artikel
is ontleend aan Calvijn op
Cuba, H. de Vries (De Banier,
9789402902440,141 pag.). Het
is een boeiend boek. Wel kan
de lezer door het grote aantal
personen, kerkverbanden en feiten het overzicht wat
kwijtraken. Indrukwekkend zijn de levensgeschiedenissen
van Cubaanse christenen. Steeds opnieuw klinkt door hoe
de gereformeerde leer ook op Cuba ingang vond.

Op allerlei manieren probeert Eben Ezer boeken
binnen te krijgen in Cuba. Spontaan fungeren diverse
mensen als koerier om afleveringen van cursussen te
verspreiden. Evangelist M. Aleman en later voorlichter J.
Haeser ontvangen ontroerende brieven. De adressering
gaat wel eens mis. Maar ook brieven gericht aan A.W.
Pink te Doornspijk of gericht aan ds. Ryle komen aan.
Meerdere lezers van door hen geschreven boeken weten
niet dat beiden al lang overleden zijn.
Iemand schrijft dat hij de ingevulde lessen wel sneller
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'Hoor ik er nog eens
iets op terug?'
Werker opent Gods Woord in
onzekere omstandigheden

Ook in Oost-Azië trekt de
dood zijn sporen. Enerzijds
zijn er rituelen waarbij de
rillingen over je rug lopen.
Anderzijds ontroert het
wanneer je hoort over
gelegenheden die de Heere
bij tijden in gesprekken wil
geven.
Door Jeanet Zuidweg

24
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L

eah* woont en werkt al meer dan 15
jaar in Oost-Azië. De laatste jaren is ze
werkzaam als psychosociaal hulpverlener. Daarnaast biedt ze als vrijwilligster
in de kerk een luisterend oor. Degenen
die willen, kunnen dan hun hart bij
haar luchten.

Verlies
In haar praktijk ontmoet ze mensen met
allerlei psychosociale problemen: ‘Wanneer
mensen niet krijgen waarnaar ze verlangen is
dat net zo goed een vorm van verlies. Ook rouw
na overlijden kom ik tegen in de gesprekken.
Ik denk aan een vrouw die bij me kwam. Zeven
jaar geleden is haar vader vermoord. Dat was
heel heftig. Ze kon er niet overheen komen. In
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Ritueel bij
overlijden

een ander gesprek ontmoette ik een jonge vrouw. Haar
man was ernstig ziek. Zij droeg een ontzettende last
omdat ze leefde met grote geheimen. Haar schoonouders
mochten niets weten van haar ernstig zieke man.’

’s Nachts schrik ik wakker. Ik hoor
geknal van rotjes. Even later hoor
ik een klagelijk fluitje. Ik weet: er is
iemand overleden in de omgeving
van mijn flat. Als ik naar buiten
kijk, zie ik in de straat twee tenten.
Mensen zijn druk. In de ene tent ligt
de overledene. Er verschijnen allerlei
dingen van papier: een huis, een
paard, een flyer met goede wensen,
enzovoorts. In de andere tent maken
mensen eten klaar voor bezoekers.
Bezoekers maken een buiging voor
de overledene als ze langskomen.
Regelmatig hoor ik opnieuw een
klagelijk fluitje. Dat klinkt elke keer
als er een nieuwe gast binnenkomt.
De tenten staan ongeveer vijf dagen
in de straat. Daarna zie ik op de hoek
van de straat een rookwolk. Het is
rook van in brand gestoken geld. Dat
moet met de overledene mee.
Jaarlijks kent men in het land de
zogenaamde Tomb sweeping day. Een
dag waarop nabestaanden denken
aan hun overleden familieleden die
gecremeerd of begraven zijn, het
graf bezoeken, er eten brengen en
opnieuw geld verbranden.

Opening
Tijdens de gesprekken zijn er soms momenten om
iets te vertellen over de Heere. Bijvoorbeeld wanneer
mensen hun zorgen vertellen. Een vraag kan zijn: ‘Zou
je willen weten wat ik zelf in zulke situaties doe?’ Vaak
willen ze dat dan horen. Dan mag ik vertellen dat ik
tot God bid en ervaren heb dat God mij steunt en dat
Hij hulp geeft. Soms komt er opening om daarna te
vertellen: ‘Ik geloof ook dat God jou kan en wil helpen.
In andere situaties vraag ik: ‘Vind je het goed dat ik
vanavond thuis voor jou bid tot mijn God? Een derde
keer is er opening om te zeggen ‘Jij mag ook bidden. Op
de ja-maars die dan soms volgen mag in eenvoudigheid
gezegd worden: Al deed je het gisteren niet, je mag er
vandaag mee beginnen!’

Echt betrokken
Vorig jaar mei kwam er rouw rondom het overlijden
van een oude man. ‘Rond 2005 ontmoette ik hem voor
het eerst. Al meer dan vijftig jaar geleden had hij van
andere zendingswerkers over Jezus gehoord. Tussen ons
was dit altijd een aanknopingspunt, want hij wist dat
ik in Jezus geloof. Hij kreeg destijds een Bijbel van mij
die hij kon beluisteren. Hij was echt betrokken op Gods
Woord, zelfs zo dat kleinkinderen zeiden: ‘Opa, waarom
luistert u daar naar?’ Wij zijn toch boeddhist? Maar hij
was bereid om te luisteren en zijn andere familieleden
ook, door hem. Ik vertelde regelmatig bijbelverhalen.
Toen ik hem vorig jaar bezocht, wist ik dat hij terminaal was. Ik zei tegen hem: ‘U
bent in een hele
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ernstige situatie.’ Toen merkte ik dat mensen deze
woorden niet in de lokale taal wilden vertalen.’

Hoop ontnemen
Leah vertelt verder: ‘Het kan gebeuren dat de hele
familie weet dat iemand ernstig ziek is, terwijl de
persoon zelf dit niet weet. Deze situaties kom ik heel
vaak tegen. In deze cultuur is het de gewoonte dat
de arts niet tegen zijn patiënt vertelt dat hij ernstig
ziek is. Men leeft vanuit de gedachte dat je, wanneer
je dit wel vertelt, iemand hoop ontneemt. Meermalen
merkte ik dat omstanders van een zieke een dergelijke
boodschap die ik wilde brengen niet vertaalden. Wat
ik dan achteraf weleens vraag, is: ‘Wat zou jij zelf
willen als jij ziek was? Zou je het willen weten?’ Dan
zeggen ze: ‘Ja’. Dan vervolg ik: ‘Zouden we het dan
nu ook niet moeten zeggen? Hierop krijg ik vaak als
antwoord dat dit eerst met de familie besproken moet
worden. Het blijft voor mij de vraag of de persoon in
kwestie de ernstige boodschap te horen krijgt.’

Geen hoop meer
Het is een van de moeilijke dingen voor haar dat
mensen zelf een ernstige situatie niet onder ogen mogen zien. ‘Ik merk dat ik hierdoor vaak geen gelegenheid heb om iets te zeggen. De vraag houdt me vaak
bezig of de duivel de cultuur gebruikt om mensen
onwetend te houden.’

‘Wat als er geen hoop op
genezing meer zal zijn?’
Toch zijn er gelegenheden die Leah kan en mag benutten. ‘Als ik hoor dat er lichamelijke zorgen zijn en
iemand bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet voor
onderzoeken, probeer ik zo snel mogelijk op bezoek
te gaan. In onzekere omstandigheden zijn mensen op
zoek naar waarheid en zekerheid. Het zijn goede gelegenheden om met hen te praten over levensvragen.
Op zulke momenten kan ik met mensen van gedachten wisselen over hoe ze in het leven staan. Ik kan
vragen hoe het met hen gaat. De vraag kan ook zijn:
‘En wat als er geen hoop op genezing meer zal zijn?’
In het werken onder een bepaalde bevolkingsgroep
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ZGG JUNIOR
Het is niet fijn als je
erg ziek bent of als je
verdriet hebt omdat
iemand gestorven
is. Toch kan een zendeling soms juist aan mensen met
verdriet vertellen uit het Woord van de Heere. Zo mogen
de mensen in hun verdriet de belangrijkste Boodschap
horen. Dat geeft echte troost.

loopt ze in situaties van rouw en verdriet tegen meer
muren aan. ‘Binnen deze bevolkingsgroep vragen
woorden als God, zonde en genade om uitleg. Zonder
uitleg vullen mensen deze begrippen in vanuit hun
eigen religieuze achtergrond. Om bijbels te leren denken, is het nodig om veel uit te leggen.’

Spijt van abortus
‘Onverwachts geeft de Heere momenten waarop ik gelegenheid krijg om over kernbegrippen te
vertellen. Dat gebeurde ook in gesprek met een vrouw
die ontzettend veel spijt had van een late abortus.
We spraken samen over schuld en vergeving en over
genade. Ik mocht wijzen op de Heere Jezus Die voor
zondaren geleden heeft. Ik mocht wijzen op Hem Die
de schuld van Zijn kinderen op Zich nam. Ik kon haar
het hele scheppingsverhaal vertellen, haar wijzen op
Gods belofte van Zijn Zoon. Ze heeft geluisterd. Dan is
’s avonds het gebed: Heere, wilt U het zegenen?’

Zaaien
'Het is een voorrecht om te zaaien in gesprekken.
Maar er is bij tijden ook verlangen om vrucht te
zien. Dan bid ik: Heere, hoor ik er nog eens iets op
terug? Tegelijk besef ik dat het niet belangrijk is dat
ik vrucht zie. We mogen zaaien en het aan de Heere
overgeven. De Heere doet ermee wat Hem behaagt.
Het is voor mij belangrijk dat ik trouw ben aan Hem.’
* In verband met de veiligheid is de naam van de werker gefingeerd
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BERICHT VAN DE ZUSTERKERK
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Evangelisatie:
een opdracht
voor iedereen
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In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord. Deze keer Ds. Wempi Wendikbo.
Hoofd afdeling evangelisatie

EJA

JA M A AT REFOR

MA

S

De GJRP is er dankbaar voor dat de
ZGG naar Papoea is gekomen om het
Evangelie te brengen, nu alweer 55
jaar geleden. De GJRP, een zusterkerk
van de Gereformeerde Gemeenten, is
daaruit ontstaan. Het mandaat om het
Evangelie te brengen komt niet van
ZGG, maar van Christus Zelf. Daarom
voelt de afdeling evangelisatie binnen
de GJRP zich ook verantwoordelijk
om dit mandaat van Jezus op zich te
nemen.
Door Ds. Wempi Wendikbo

H

et evangelisatiewerk is een directe opdracht van
de Heere Jezus (Mat. 28: 19-20): ‘Gaat dan henen,
onderwijst al de volken, dezelve dopende in den
Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u
geboden heb.’
Deze opdracht geldt voor iedereen die het Evangelie van Jezus Christus heeft ontvangen. Jezus gaf de
opdracht niet aan een individu, of alleen aan mensen
met kerkelijke functies. De opdracht om de volken tot
discipelen te maken (Mat. 28: 19), is een opdracht naar
buiten, maar ook naar binnen. Vaak wordt evangelisatie
opgevat als iets wat alleen buiten de kerk moet gebeuren. Het gaat echter om het brengen van de heilsboodschap en het getuigen van het werk van Jezus door ons
leven. Tegenover iedereen, overal en altijd. Mensen die
vervolgens discipelen van Jezus geworden zijn, worden
daarna weer op pad gestuurd om het goede nieuws te
brengen.

J A A R G A N G

De GJRP ervaart veel moeilijkheden in de evangelisatiegebieden. Ten eerste zijn er nog elf posten
zonder evangelist. Een tweede moeilijkheid is het dure
transport met vliegtuig of helikopter naar de evangelisatieposten. Ten derde is het opleidingsniveau van
de evangelisten laag. Ten vierde is het moeilijk om
de evangelisten die al lange tijd op een post zitten, te
motiveren, ook omdat ze vaak al ouder zijn. Daarnaast
is er veel invloed van buitenaf in de dorpen, waardoor
de bevolking soms een andere kerk wil binnenhalen.
Een vijfde probleem is dat de classes weinig aandacht
hebben voor de evangelisatiegebieden die onder hun
verantwoordelijkheid vallen. Ten zesde zijn er hard
zendingspredikanten nodig. Alleen door samenwerking
tussen de evangelisatieafdeling en de verschillende classes kunnen deze problemen opgelost worden, zodat de
bediening op de posten doorgaat en de posten verschillende keren bezoek krijgen van de classes.
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AARDBEVING IN ECUADOR

Twee jaar na de beving

Hoe gaat het nu met de gemeente van Portoviejo?

‘De muren zwalken heen en weer. Ik denk:
die gaan het niet houden! Ik wil opstaan
van de bank, maar het gaat niet. Voor ons
gevoel duurt het tien minuten, maar het
zal niet langer dan twee minuten zijn. Dan
is de beving voorbij.’
Door Steven Baan

Herstel

I

n april is het twee jaar geleden dat een
aardbeving in Ecuador plaatsvond. Het
epicentrum bevond zich voor de kust op
ongeveer negentien kilometer diepte en had
een kracht van 7.8 op de schaal van Richter.
Lennard Elenbaas kan het zich herinneren
als de dag van gisteren. Nog steeds zijn de gevolgen zichtbaar, als je tenminste weet waar je moet
kijken.

28

Vanaf de wijk waar Lennard als evangelist
werkt, is het centrum van Portoviejo een kwartiertje rijden met de auto. We rijden door het
centrum van de stad en elke keer wijst hij op lege
plekken: ‘Hier stond een groot centro comercial
een winkelcentrum.’ De straat ervoor is nu uitgestorven. Toen was het een voortdurende stroom
van auto’s, motors, voetgangers, handelaars en
vrachtwagens. Nu kun je zonder ongelukken een
half uur lang midden op straat blijven staan.

P A U L U S

In Portoviejo was de schade door de aardbeving het grootst in het centrum. Toch heeft de
aardbeving ook een grote impact op de achterstandswijk El Floron. Veel mensen uit de wijk
werken bij bedrijven die in het centrum zijn
gevestigd. Door de grote schade hebben veel
bedrijven niet voldoende middelen om beschadigde gebouwen te herstellen. Daardoor zijn veel
mensen uit de wijk hun baan kwijtgeraakt. Ook
kunnen ze niet aan de slag bij organisaties die be-
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gekeken hoe we hierin konden helpen. In het project
dat daaruit gestart is, kregen arbeiders uit de wijk
zelf voorrang. Ook betrokken we lokale leveranciers.
Zo kwam al het geld ten goede aan de lokale economie in de wijk.

Rondleiding door Lennard
in centrum van Portoviejo.

Juiste tijd
trokken zijn bij de herbouw, vanwege het ontbreken
van de juiste diploma’s.
Lennard wijst op een aantal overheidsgebouwen
die er keurig bij staan: ‘Je ziet dat de kapitaalkrachtige overheid en ook grotere bedrijven zoals telefoonmaatschappijen, in staat zijn om te herbouwen.
Kleinere organisaties of particulieren hebben dat geld

‘Onze eerste zorg was of de kerk
nog overeind stond.’
niet. Hierdoor staan er nog steeds kantoorgebouwen
en bedrijfsruimten zwaar beschadigd te wachten op
een koper.’

Donker
‘Op de avond van de aardbeving was alle elektriciteit in en rond ons huis uitgevallen. De enige lichten
die schenen, waren onze autolampen. In het donker
gingen we polshoogte nemen in de wijk, onderweg
naar de kerk. Onze jongens waren in het kerkgebouw
Buenas Nuevas voor de jeugdvereniging. Onze eerste
zorg was of de kerk nog overeind stond. Gelukkig
was dat het geval. Ook hoorden we dat er onder
de leden van de gemeente geen slachtoffers waren
gevallen.’

Lennard, Hester en hun kinderen zijn in februari
2016 vanuit Quevedo naar Portoviejo verhuisd, waar
ze familie Van Olst opvolgden die hier al tien jaar had
gewerkt. ‘We realiseerden ons dat het tijd zou kosten
om te integreren. Door het meeleven en de intensieve
samenwerking met de leden van Buenas Nuevas, is
dit proces erg snel gegaan. We mochten er de wonderlijke leiding van onze Zender in opmerken, Die
ons alle dingen doet medewerken ten goede.’ Zeker in
een heftige ervaring als deze, is dat een grote troost.

Toekomst
Er is een zichtbare schade van ingestorte huizen,
vaak illegaal en slecht gebouwd, zonder enig onderhoud. Maar de onzichtbare gevolgschade is er ook.
Vooral door werkloosheid is de economische situatie
onder druk komen te staan. Mensen eten daardoor
weinig en goedkoop voedsel of hebben geen geld voor
medicijnen. Daarin kunnen we nog steeds helpen.
Met steun vanuit gemeenten in Nederland organiseren Bijzondere
Noden en stichting
Esteban projecten om eten en
medicijnen te
verschaffen om zo
de grootste nood
te bestrijden.

El Floron
De volgende ochtend, zondagmorgen, zat de kerk
overvol. Lennard vertelt: ‘Dit is lang zo gebleven en
daar zijn we dankbaar voor. Nu, bijna twee jaar later,
hoeven we geen stoelen meer bij te zetten, maar wel
komen nog steeds nieuwe mensen. Ook waren de
leden betrokken op de nood van hun naaste. Andere
mensen, zoals onze taxichauffeur, vroegen zich af
wat de Heere ons met deze aardbeving wilde zeggen.‘
In de wijk El Floron zijn verschillende huizen
ingestort. Omdat veel mensen ook hun baan zijn
kwijtgeraakt, zaten ze flink in de problemen. Daarom
hebben we samen met de diaconale stichting Esteban

Gebouwen staan er nog steeds
zo bij als net na de aardbeving.

Wederopbouw centrum Portoviejo.
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LEVENSLOOP

Rituelen in kraamtijd zijn van
groot belang in Ecuador en Guinee

Belijdenis

in een baby-oortje
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In Guinee krijgt een baby
zijn naam op de achtste
dag; in Ecuador soms pas
veel later. Veel gewoonten
rondom de geboorte van
een kind zijn anders dan in
Nederland. Verschillende
werkers doen uit de
doeken hoe het eraan toe
gaat in hun land.
Door Jacoline van den Dool-Jobse

E

‘

en bevalling is een belangrijke gebeurtenis. Daar hoort familie bij. In de
wachtkamer welteverstaan, want in
een Ecuadoraans staatsziekenhuis mag
niemand, zelfs de echtgenoot niet, bij de
bevalling aanwezig zijn. In een privékliniek is dat de laatste jaren veranderd.'
Aan het woord is Jan-Henry Seppenwoolde, die
met zijn gezin in Machala woont. ‘Thuisbevallingen
zijn er eigenlijk niet’, vertelt hij. ‘Ook worden in het
stedelijke gebied heel veel keizersneden uitgevoerd.’

In Guinee vindt de geboorte van een kind meestal juist wel thuis plaats. Willemiek de Wit beschrijft
welke gebruiken hierbij horen. ‘Oudere vrouwen
zijn erbij aanwezig en dragen zorg voor de moeder
en de kleine. Ook zorgen zij ervoor dat de placenta
vrij snel na de bevalling wordt begraven. Dit gebeurt
zorgvuldig. Ze stoppen de moederkoek in een plastic
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Religieuze ceremonie op de achtste dag na de geboorte.

zak en knopen deze goed dicht, zodat er geen
vieze aarde in kan komen. Eén van de vrouwen
begraaft de zak in de tuin.’

Grondige wasbeurt
Reinheid staat hoog aangeschreven binnen de
islam en dat geldt ook in Guinee. ‘Een pasgeboren
baby krijgt een grondige wasbeurt,’ vertelt Willemiek. ‘Met water en zeep wassen de aanwezige

‘Het is een echt vrouwenonder-elkaar moment.’
vrouwen het kindje. Ze poetsen als het even kan
alle huidsmeer weg. Dit wassen van de pasgeborene gebeurt vaak buiten, achter het huis. Er is alle
tijd en aandacht voor dit gebruik. Het is een moment vol vreugde om het nieuwe leven, een echt
vrouwen-onder-elkaar moment. Dat het voor de
baby een nogal koude ervaring moet zijn, lijkt van
minder belang. Regelmatig giet men een handje
van dit eerste waswater in het mondje om de baby
van binnen ook schoon te maken. Daarna wordt
de nieuwe wereldburger wel warm aangekleed.’
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Na het wassen en aankleden wordt de nieuwgeborene als eerste aan de vader getoond. Hij
neemt de baby aan en is degene die de eerste keer
de belijdenis fluistert in de oren van de baby: ‘Allah is groot’ enzovoort. Dit gebed fluistert hij drie
keer in het rechteroortje van de baby en drie keer
in het linkeroortje. De eerste dagen gaat de baby
van hand tot hand. Familie, buren en bekenden
komen langs om het kind en de kraamvrouw te
groeten. Ook al ligt de pasgeborene diep te slapen,
het is tijdens dit kraambezoekje wel de bedoeling
om de baby even in de armen te nemen en hem of
haar aan te spreken en welkom te heten.

Slappe kippensoep
Een Guineese kraamvrouw krijgt de eerste
week na de bevalling tot de achtste dag een week
van rust. Ze verblijft in en om het huis en wordt
vrijgesteld van huishoudelijke taken. Deze worden
overgenomen door familieleden en buren. De
moeder krijgt hiermee de gelegenheid zich helemaal te wijden aan de zorg voor haar baby.
In Ecuador gaat na de geboorte een periode
van veertig dagen in, die de kraamvrouw vaak
doorbrengt bij haar moeder, of met de moeder of
familie in huis. Jan-Henry: ‘Het dieet bestaat gro-
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tendeels uit slappe kippensoep, bijna zes weken
lang. Daarna zou de vrouw sterk genoeg moeten
zijn om weer aan de slag te gaan. In de armere
wijken zijn echter ook vrouwen die met een paar
weken al aan het werk moeten om eten te verdienen. Soms is de vader al lang uit het zicht geraakt
of wilde niet weten van het kind. Een hard gelag
voor een pas bevallen vrouw.’

gefronst en gevraagd of de naam wel in de koran
voorkomt.’

Aangifte
De naam van een Ecuadoraans kindje is niet
altijd direct na de geboorte bekend. Meestal is de
naam pas definitief op het moment van aangifte bij de burgerlijke stand. Dit kan tot wel drie
maanden na de geboorte. Naamgeving heeft alles
te maken met de gezinssituatie. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de vader, omdat hij met het

Gefluisterd
In Guinee staat de dag van de naamgeving vast:
de achtste dag na de geboorte. Het is een religieuze ceremonie. Fennie Haase, die net als familie
De Wit in Garama woont, zegt hierover: ‘Als het
even kan slachten de ouders daarbij een dier als
offer. Dan is het een feestelijke gebeurtenis en
spreekt men de naam van het kindje openlijk uit.’
Peter de Niet, uit dezelfde woonplaats, vult aan:
‘Is er geen geld om een geit te kopen, dan wordt
de naam in het oor van de baby gefluisterd. Het is
de bedoeling om later alsnog een offer te brengen.’
Fennie vertelt verder: ‘Meestal geeft de vader zijn
kind een islamitische naam. Vernoemen naar
een familielid of een bekende is gebruikelijk. De
vernoemde heeft ook een rol in het leven van
het kind. Deze persoon dient bij te dragen in
de opvoeding en vorming van het kind. Als een
baby vernoemd is naar een zendeling, wordt er

‘Naamgeving heeft alles
te maken met de
gezinssituatie.’

geven van zijn achternaam de wettelijke rechten
en financiële verplichtingen op zich neemt. Soms
is er een andere reden om het uit te stellen, dan
moet eerst duidelijk worden wie de vader is. Een
kind krijgt in Ecuador twee voornamen en twee
achternamen. Jongens krijgen vaak één voornaam
via hun vader. De achternamen zijn de eerste achternamen van de vader en de moeder. Wanneer
de vader het kind niet erkent, worden
de beide achternamen van de moeder
gebruikt.

Kinderdoop
Als het gaat om religieuze gebruiken,
is in Ecuador de kinderdoop van groot
belang. Vanwege de volkse vorm van
het Rooms-Katholicisme worden kinderen van oudsher jong gedoopt. Jan-Henry legt uit: ‘Een ongedoopt kind zou het
risico lopen dat de duivels de ziel meenemen. We hebben meer dan eens een
ongeruste moeder erop moeten wijzen
dat de doop niet zaligmaakt en dat het
ontbreken ervan niet tot de verdoemenis leidt. Wel dat de doop samen hoort
te gaan met een christelijk leven in de
wegen van de Heere. Daartegenover is
Doopvont, de gemeente in Machala, Ecuador.
J A A R G A N G

6 3

•

N R .

3 6 0

33

LEVENSLOOP

bijgeloof aanwezig in het leven van de Ecuadoranen. We zien de nodige zuigelingen met een rood
armbandje om tegen de kwade invloed.’
Jan-Henry voegt eraan toe: ‘Na de geboorte is
een bezoekje altijd welkom. Voor de zendingswerkers zijn zulke kraambezoeken goede gelegenheden om het Woord te openen. Daarna komt nogal

‘Gemeenteleden weten
inmiddels dat we niet dopen
uit bijgelovigheid.’
eens de vraag of het kind bij ons gedoopt kan
worden. De gemeenteleden weten inmiddels dat
we niet dopen uit bijgelovigheid, maar vanwege
het genadeverbond dat zichtbaar wordt in de gemeente. Ook delen we speciale evangelisatieboekjes uit met toepasselijke bijbelteksten.’

Waardig mensenkind
Zijn er in Garama ook gelegenheden om bijbelse woorden en waarden door te geven? Peter de
Niet antwoordt: ‘Als er bij vrienden, bekenden of
lokale werkers kinderen geboren worden, leven
we hartelijk mee op deze mooie momenten. Als
het even kan zijn we bij de naamgeving aanwezig.
We willen daarin laten merken dat een kind, hoe
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klein het ook is, in bijbels licht al een waardig
mensenkind is. In onze omgeving bemerken we,
zolang het kind nog niet rijp (volgroeid) is, wel
eens de houding: we kijken het wel aan of hij/zij
het gaat redden. Niet dat kinderen onbelangrijk
zijn, want zij zullen later voor je zorgen in je oude
dag. Mede daarom is het verdrietig als kinderen
(jong) sterven. Op zulke momenten proberen we
er ook te zijn. Soms leidt dat tot gesprekken over
kinderen krijgen en over het verdriet als je kinderen weer verliest. Daarbij kunnen vele voorbeelden uit het Oude Testament aangehaald worden,
die over soortgelijke ervaringen spreken.’

Kindersterfte
In Ecuador is de zuigelingensterfte
met 17,93 per 1000 kinderen tussen
0 en 1 jaar hoger dan in Nederland
(3,66/1000). (Bron: index mundi,
2015)
Voor Guinee is dit getal veel hoger:
55 of 65 kinderen per 1000 levend
geborenen (bron Unicef 2014)
Willemiek de Wit noemt meerdere
redenen voor de hoge
kindersterfte. ‘Kinderen
zijn tijdens hun eerste
levensjaren erg kwetsbaar.
Een belangrijke oorzaak
hiervan is de eenzijdige
(bij)voeding die kinderen
krijgen. Vooral ondervoede
kinderen zijn extra vatbaar
voor infectieziekten.
Daarnaast zijn kinderen
ook kwetsbaar door de
lage hygiënestandaard.
Een andere oorzaak van
de hoge kindersterfte is
het té laat inroepen van
medische zorg.’
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FINANCIEEL

Inkomsten

Inkomsten uit de gemeenten
Periode oktober en november 2017
Gemeenten in classis Goes		 €16.925
Gemeenten in classis Middelburg		 €28.980
Gemeenten in classis Tholen		 €11.018
Gemeenten in classis Dordrecht		 €24.867
Gemeenten in classis Ridderkerk		 €23.361
Gemeenten in classis Rotterdam		
€7.859
Gemeenten in classis Amsterdam		
€3.468
Gemeenten in classis Gouda		 €12.302
Gemeenten in classis Utrecht		 €20.253
Gemeenten in classis Barneveld		 €44.268
Gemeenten in classis Kampen		 €43.082
Gemeenten in classis Rijssen		 €58.203
USA / Canada		
€1.347
Diversen / plaats onbekend		
€2.244
		€298.177

Landelijke en regionale inkomsten
Giften bedrijven		 €15.150
Opbrengsten postzegels/munten e.d.		
€711
Opbrengsten oudpapier:
Barneveld		€50
Classis Goes		 €33.000
Classis Middelburg		 €140.629
Classis Tholen		 €28.322
Rijssen		€5.195
Waarde		€818
Werkendam		€1.785
Kringloopwinkels:
De Mors, Rijssen		 €16.000
Ramsjburg, Middelburg		 €70.000
Goed & Gebruikt, Goes		 €50.000
Oude metalen Zuid-Beveland		 €37.000
Voorjaarsactie		€618
Zendingsdag		€100
Nalatenschappen:
Legaat mw. E.J.		
€5.000
Nalatenschap mw. S.L.		 €32.275

Mooie opbrengst tijdens
Zeeuwse zendingsdag
Vele kleintjes maken een grote, zegt het
spreekwoord. Dat klopt als een (zendings-)
bus! In Zeeland geven ze hier nog een
kleine draai aan: vele grote maken een nog
grotere! Dat bleek op de 55e zendingsdag die
gehouden werd in Middelburg.
Door Steven Baan

O

p zaterdag 11 november werd de balans opgemaakt in
Middelburg. De leerlingen van de Boazschool in Meliskerke maakten het totaalbedrag bekend, dat sinds de
vorige Zeeuwse zendingsdag was ingezameld. Dankzij vele
vrijwilligersuren die ingezet werden bij het verzamelen en
(door)verkopen van oud papier, oud ijzer en tweedehands spullen,
werden er grote bedragen ingezameld. Naast het enorme bedrag
van € 262.450 dat door middel van de oud papier inzameling
werd opgehaald, kwam er € 37.000 binnen aan opbrengst van de
inzameling en verkoop van oude metalen. Ook de kringloopwinkels deden heel wat duiten in de zak. Ramsjburg uit Middelburg
droeg € 250.000 bij, Goed & Gebruikt uit Goes € 208.000. De
optelsom is snel gemaakt: € 757.450,-!
Wat het grote bedrag extra kleur geeft, is het feit dat dit ook
ten goede komt aan het milieu. Veel wat ingezameld werd, kan
worden hergebruikt. Het ene vindt via recycling zijn weg, het andere kan via de kringloopwinkel een nieuwe eigenaar vinden. Dit
is alleen mogelijk doordat een grote groep vrijwilligers wekelijks
en soms dagelijks hun schouders hieronder zetten. Zo wordt het
zendingswerk gesteund en kan het werk zijn voortgang hebben
op de zendingsvelden.

Verantwoording
ZGG vindt het belangrijk dat duidelijk is hoe de gemeenten het

		€436.653

zendingswerk financieel ondersteunen. Op deze pagina kan dat
slechts in hoofdlijnen. Op www.zgg.nl/verantwoording worden de

Totaal inkomsten periode		 €734.830

hiergenoemde totalen gespecificeerd naar gemeenten of andere
herkomst, zoals oud papier. Uw plaatselijke zendingscommissie of het
zendingsbureau kan u desgewenst de specificatie van uw gemeente
verstrekken. Ontvangsten worden anoniem in onze administratie
vastgelegd.
w
 ww.zgg.nl/verantwoording
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Zoektocht naar
zendingsdrang
Betrokkenheid op zending is wezenlijk
voor de kerk
Op advertenties voor zendingswerkers komen meestal
reacties. Daar zien we naar uit. Wel is het moeilijker om
voor het ene veld werkers te vinden dan voor het andere.
Zo valt het niet mee om vacatures op bij voorbeeld het
zendingsveld in Guinee te vervullen. Hoe komt dat?
Door P. Eikelboom

V

anaf de start van het zendingswerk in
Guinee staan sommige vacatures lang
open. Komt dit door het zware klimaat
gecombineerd met minder comfort? Of
doordat het veel tijd kost voordat er
zichtbare vrucht is, zoals een zendingsgemeente? Of zou het mede te maken hebben met
afnemende bereidheid zich voor lange tijd aan
zendingswerk te binden? Er is veel zendingsliefde
in de gemeenten, maar is er daarnaast misschien
ook een afnemend besef in de kerk van de noodzaak van zending?

Afnemende zendingsdrang?
Als kerken eenmaal gevestigd zijn, neemt de
drang vaak af om mensen van buiten de kerk
te bereiken. Er wordt veel aandacht en energie
besteed aan het op orde houden van de eigen
kerk. Dat is belangrijk, maar daarmee kan het
zicht verdwijnen op onze naaste die zonder God
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leeft. De woorden van de apostel Paulus: ‘De nood
is mij opgelegd’ horen we wel, maar ze raken ons
niet of we menen dat ze alleen onszelf betreffen. Onze onbekeerde naaste dichtbij en veraf
is buiten beeld. Het is dan mistig rond de kerk
en het zicht reikt soms niet veel verder dan de
kerkbanken.
Als de geestelijke nood om de naaste het Evangelie te brengen wegebt, liggen we open voor gevaren. We geven toe aan ons natuurlijk verlangen
naar rust en comfort en een leven voor onszelf
en eigen genoegens. Zo staan we open voor een
modern levensgevoel.

Aandacht voor zending
Niet ieder kan uitgaan, ook al deden we het
graag. Maar ook dan is het zendingswerk toch
een vast artikel in ons gebed? ZGG probeert het
zendingswerk onder de aandacht te brengen bij
gemeenteleden. Er is zeker veel steun vanuit
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de gemeenten. Maar er zijn ook gemeenteleden die
nauwelijks weten wat er op zendingsvelden gebeurt en
zich er ook niet in verdiepen.
Toen ZGG in 1962 begon met uitzenden van zendelingen was dat nieuws. Intussen zijn er veel particuliere initiatieven en stichtingen ontstaan en vliegen
we de hele wereld over. Hoe kunnen we aan onze
gemeenteleden overdragen dat zendingswerk door de
kerk mooi en noodzakelijk werk blijft? Hoe kunnen
we jongeren verbinden met de zendingsopdracht voor
de kerk? De prediking is daar het belangrijkste middel
voor. Terwijl je Gods Woord hoort kan de roep tot
arbeid in Gods wijngaard klinken en de nood van de
naaste ver weg op je hart gebonden worden. Catechisatie, huisbezoek, zendingsavonden, jongerenbijeenkomsten, studentenconferenties bieden gelegenheid
voor persoonlijke gesprekken. Daarnaast proberen we
Paulus aantrekkelijk en leesbaar te houden. We werken aan onze website, benutten Facebook en sturen
nieuwsbrieven.

ongeciviliseerde toestand evenmin, want onze voorouders leefden in dezelfde omstandigheden. Gevaar voor
ons leven mag ons niet weerhouden, want Paulus en
Barnabas lieten zich daar ook niet door tegenhouden.
De moeite om een vreemde taal te leren kan er zijn,
maar met inspanning is het mogelijk die barrière te
overwinnen. Zending wil dienstbaar te zijn aan de
volvoering van Gods heerlijke voornemens.

Opdracht om te gaan
Zou dit ons hart niet raken? Zouden vacatures ons
niet zwaar wegen? Denk aan de vacatures van zendingspredikanten in Albanië en Ecuador en aan die
van evangelisten in Guinee. Maar, kunnen we gezien
het predikantentekort nog meer zendingspredikanten uitzenden? Lees Handelingen 13: 1-3 eens. In de
gemeente van Antiochië waren ‘enige profeten en
leraars’, vijf predikanten om precies te zijn. ‘En als zij
de Heere dienden en vastten, zeide de Heilige Geest:

‘Er zijn gemeenteleden die
nauwelijks weten wat er op
zendingsvelden gebeurt.’

Pamflet
Zendingsliefde is nooit vanzelfsprekend aanwezig.
Het heeft altijd inzet gevraagd om de opdracht tot
zending onder de aandacht te brengen. Ten diepste
is het een werk van de Heilige Geest om het hart te
openen voor de nood van mensen en je te roepen om
uit te gaan.
In 1792 schreef William Carey een pamflet met de
titel Een onderzoek naar de verplichtingen van christenen
om de middelen te gebruiken tot bekering van de heidenen.
In de eerste volzin van dit pamflet blijkt zijn grote
zendingsdrang: ‘Als onze gezegende Heere ons heeft
opgedragen te bidden dat Zijn koninkrijk kome, en dat
Zijn wil gedaan zal worden op aarde zoals in de hemel,
dan past het ons niet onze wensen daartoe alleen uit
te drukken met woorden, maar ieder wettig middel te
gebruiken om de kennis van Zijn Naam te verbreiden.’
Carey’s pamflet heeft velen bereikt. Als je het leest
dan begrijp je ook waarom. Hij zet uiteen hoe het
zendingswerk begon nadat de Heere Jezus opgenomen
was in de hemel. Hij noemt tientallen namen van
zendelingen en volken waaronder zij gewerkt hebben.
Hij schetst hoeveel volken nog niet bereikt zijn door
het Evangelie.
Hij behandelt ook allerlei bezwaren en tegenwerpingen. De grote afstand mag geen bezwaar zijn, want
voor de handel komen we ook overal. De primitieve en
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Zondert Mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk,
waartoe Ik hen geroepen heb.’ De gemeente liet twee
van de vijf predikanten gaan als zendingspredikant.
Als God de Heilige Geest afzondert, dan laten wij onze
dominees graag gaan. Tegenover onze bezwaren staat
Gods heilige Woord met de zendingsopdracht. Als de
Heere je roept, ga je graag en vrijwillig.
Loon voor zendelingen
Carey ziet loon op zendingswerk. Hij eindigt
er zijn pamflet mee: ‘Het is waar dat alle beloning
slechts genade is, maar zij is toch bemoedigend; welk
een schat, welk een oogst moet er wachten op zulke
personen als Paulus, Elliot en Brainerd, en anderen,
die zichzelf helemaal hebben gegeven voor het werk
van de HEERE. Wat zal het een hemel zijn om de vele
menigten van de arme heidenen te zien, (,..) die door
hun arbeid gebracht zijn tot de kennis van God. Zeker,
de kroon van vreugde zoals deze is het waard om na te
jagen. Zeker deze is het waard als wij onszelf inzetten
met alle kracht, voor het bevorderen van de zaak en
het koninkrijk van Christus.’
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Uw vragen beantwoord
In deze rubriek beantwoorden we vragen die we op het zendingsbureau ontvangen en die mogelijk ook leven onder andere lezers. Hebt u ook een vraag? Neem
contact op met ZGG. De contactgegevens vindt u hiernaast in de colofon.

‘Landen in het westen hebben vaak een
uitgesproken mening over het wereldwijd
uitdragen van voor hen belangrijke waarden als
democratie en emancipatie. Leidt deze houding
bij mensen in andere delen van de wereld tot een
negatieve houding richting zendingswerk(ers)?’

D

e wereld verandert snel. Waar veertig
jaar geleden de lokale bevolking op zendingsterreinen vaak nog nauwelijks afwist van het thuisland van de zendingswerkers, is dat nu vaak anders. Door
middel van moderne media komen veel mensen
in aanraking met de westerse cultuur. Je kunt je
soms verbazen over de bekendheid van westerse
muzieksterren en sporthelden op plaatsen waar
Gods Woord nog nauwelijks aanwezig is.
Ook is men op veel plaatsen in de wereld
betrokken op de buitenlandpolitiek van het
Westen. Berichtgeving via internet reikt vandaag
de dag heel ver. Deze ontwikkelingen hebben

‘Het belangrijkste echter is
de christelijke levenswandel.’
ook consequenties voor zendingswerkers. Niet
de zendingswerker zelf, maar de media bepalen
in veel gevallen het eerste beeld dat de lokale
bevolking ontwikkelt over de uitgezonden zendingswerker. Zo kan het gebeuren dat zendingswerkers worden gezien als vertegenwoordigers
van de buitenlandpolitiek van Amerika, of de
onbijbelse leefwijze van Hollywood’.
Deze vooroordelen kunnen de kloof tussen
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de zendingswerker en lokale bevolking vergroten. En dat maakt het zendingswerk moeilijk.
Overigens, degenen die in deze wereld uitgezonden zijn, hoeven sowieso niet op een hartelijk
ontvangst te rekenen (Luk. 19: 14, Joh. 15: 19).
Hoe moet een zendingsorganisatie als ZGG
hiermee omgaan? Allereerst is het van belang
dat uitgezonden zendingswerkers zich bewust
zijn van deze ontwikkelingen. Daarom komt dit
tijdens de voorbereidingsperiode aan bod. Het
reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk
leerpunt voor nieuwe werkers. Daarnaast is het
voor de werker tijdens zijn uitzending van belang om zich blijvend te verdiepen in de denkkaders van medemensen.
Het belangrijkste echter is de christelijke
levenswandel. Het consequent laten zien wat
zo’n leven inhoudt, is het beste medicijn tegen
onnodige barrières tussen zendingswerker en
hun omgeving. ‘En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van
u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede
werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.’ (1 Petr. 2: 12).
Jan-Kees Kooijman,
missioloog & toeruster
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Paulus is een periodieke
uitgave van Zending
Gereformeerde
Gemeenten
Verspreiding vindt plaats via de zendingscommissies van de plaatselijke gemeenten
en beperkt via postverzending.
Oplage: 35.400 exemplaren. Verschijnt vijf
keer per jaar. ISSN: 0167-2428.
Kostenindicatie per jaargang € 5,00 en bij
postbezorging € 7,00. Voor alle data geldt D.V.
© 2018 Zending Gereformeerde Gemeenten

‘Ik ben leerkracht en wil in mijn klas graag
aandacht aan zending geven. Hebben jullie
daar materiaal voor beschikbaar?’
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E

r zijn diverse mogelijkheden om zending een plaats te geven
in de les, ook als de mogelijkheden in het lesprogramma beperkt zijn. Door middel van een zendingsverhaal kunt u kinderen vertellen over het werk van de zending. Er zijn diverse
zendingsverhalen te downloaden via onze website.
Daarnaast heeft ZGG lesbrieven beschikbaar, die u met de kinderen kunt behandelen. Een mooie gelegenheid is er in ieder geval
rond Pinksteren. Laat u de kinderen liever kennismaken met een
specifiek zendingsveld? Kies dan voor de landenlesbrief. De lesbrieven, die leverbaar zijn voor verschillende leeftijdsgroepen, kunt u
bestellen via onze webshop.
Hebt u meer mogelijkheden, omdat zending wellicht als thema
(tijdens een projectweek) in uw klas behandeld wordt? Leen dan eens
een leskist. Er zijn leskisten beschikbaar van verschillende zendings-

Ontwerp en realisatie
BladenMakers, www.bladenmakers.nl

Postadres redactie
Postbus 232, 3440 AE Woerden

Bezoekadres ZGG
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489950
I www.zgg.nl E info@zgg.nl

Uitgave op cd-rom
Dit tijdschrift wordt ten behoeve van
iedereen die niet op de gebruikelijke
manier kan lezen uitgegeven op cd-rom.
Informatie en opgave:
CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo
T 0341-565499.

‘Er zijn leskisten beschikbaar
van verschillende zendingsvelden
van ZGG.’

Giften
Bank: NL44 INGB 0000 39 76 07 of
NL63 RABO 0322 4013 13 ten name van
Zending Gereformeerde Gemeenten, onder
vermelding van woonplaats. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code:
RABONL2U.
ZGG is een ANBI-instelling en valt onder de
groepsbeschikking van de Gereformeerde
Gemeenten (RSIN: 820967257). Giften zijn
dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie:
www.zgg.nl/anbi.

velden van ZGG. U vindt hierin een lesideeënboekje, een vertel-cd,
een zendingsverhalenboek en diverse materialen van het desbetreffende zendingsveld zoals kleding, muziekinstrumenten, kookgerei en
dergelijke.
Daarnaast komen wij graag bij u op school
langs voor het geven van een presentatie. Bijvoorbeeld voor de start van een projectweek,
de aftrap van een actie of als afsluiting van
het schoolseizoen. U kunt specifiek kiezen
voor een land waar ZGG werkzaam is of
voor een algemene presentatie over het
zendingswerk.
Wilt u zending dichtbij de kinderen van
uw klas brengen? Kijk dan op www.zggjunior.nl, stuur een e-mail aan info@zgg.nl of
bel naar 0348-489950.

FSC® C018185

Testamentaire beschikkingen en
periodieke schenkingen
Testamentaire beschikkingen ten behoeve
van ZGG dienen als volgt te luiden: Stichting voor de Zending der Gereformeerde
Gemeenten te Woerden, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer
41172.951.
Meer informatie: www.zgg.nl/nalaten.
Een periodieke schenking kunt u eenvoudig
zelf regelen via www.zgg.nl/schenken.

Anneke Kazen,
medewerker voorlichting
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OP DE ACHTERKANT – FENNIE HAASE, GUINEE

Een verrassend antwoord

L

‘
‘Het gaat
over de
dingen van
ons hart.’

40

eerlingen, mag ik de aandacht? Hartelijk welkom. Ik ben blij dat jullie
allemaal weer zijn gekomen. Iedere
keer weer ben ik daar blij mee. Maar er
is ook iets waar ik niet zo blij mee ben,
en dat is dat ik veel te weinig tijd heb
om jullie van alles en nog wat te leren. De vorige
keer hebben we het gehad over het ziek zijn van
je kind, over koorts en over hygiëne. Daarna
zijn we verder gegaan met de gevolgen van de
ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Iedere keer
zie ik weer zoveel dingen die ik jullie graag wil
vertellen. Tegelijkertijd vind ik het ook zo fijn dat
ik jullie uit de heilige (bijbel)boeken mag vertellen. Wat vinden jullie? Moeten we wat veranderen? Moet ik misschien voorlopig alleen lesgeven
over dingen rondom hygiëne, ziekte en voeding?
Dan kunnen we daarna weer verder gaan met de
geschiedenissen uit de heilige boeken.’
‘Karamògò*, we zijn blij met de lessen over
ziekte en gezondheid. Het is goed om daar veel
van te weten, maar, de geschiedenissen uit de
heilige boeken, die zijn zo belangrijk.’
‘Waarom vind je die zo belangrijk?’
‘Karamògò, dat gaat over de dingen van ons
hart.’ Ik luister… en ik twijfel. Zegt ze dat echt?
Of is het iets dat ìk graag wil horen? ‘Mijn leerling, ik begrijp het niet goed. Wil je nog een keer
herhalen wat je hebt gezegd?’ Weer luister ik,
maar weer ben ik er niet zeker van wat ze werke-
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lijk zegt. Begrijp ik het goed dat je zegt dat, sinds
jullie deze lessen krijgen, er veel is veranderd? Dat
jullie minder ruzie maken? Dat jullie meer voor
elkaar doen?’ ‘Ja, dat klopt, want sindsdien, als ik
zie dat háár kind hulp nodig heeft, dan help ik.
Eerder deed ik dat niet. Nu we weten dat het uit
ons hart komt en wat daarin leeft…’ Nog steeds
begrijp ik het niet helemaal. Ik kan het niet volgen. Want over al deze dingen heb ik nooit wat
gezegd! We hebben gesproken over de schepping.
Dat de Schepper alles góéd heeft geschapen.
Het was zó mooi en zó af… Ik heb geprobeerd
duidelijk te maken wat er allemaal niet was in de
goede schepping. Geen vuil overal, geen ziekte,
geen ruzies, geen verdriet, geen lijden, geen pijn,
geen misoogsten, geen angst voor andere mensen of mensen die hun krachten aanwenden om
hen kwaad te doen, geen schaamte. Dat, en Zijn
vriendschap, dat heeft God ons, Adamskinderen,
gegeven. Maar door de ongehoorzaamheid van
Adam en Eva is de dood gekomen. En met de
dood zo veel wat slecht is, wat lijden veroorzaakt.
En Gods gebod aan Adam en Eva was niet moeilijk in een tuin vol van de heerlijkste en beste
vruchten. Het kon niet beter, zo goed was het!
Het besluit is dat we doorgaan op dezelfde
voet. Een stuk actueel hygiëne-onderwijs en daarna bijbelse lessen. Wat fijn om weer te ervaren
dat de vrouwen er echt zelf voor kiezen!
* Lerares
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