Naar Cambodja
Ds. J. IJsselstein vertelt hoe hem de
weg naar Cambodja werd gewezen

Nieuw
zendingsboek

Onderwijs in een
zendingsomgeving

Op de zendingsdag wordt de uitgave
Onverhinderd gepresenteerd

In gesprek met juf Sanne

ZENDINGSBLAD VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

WELKOM

GSD
ZENDIN

JAARGANG 63 • NR. 357 • MEI 2017

OP

AG 2017

ienst
d
w
U
t
To
bereid

Waar wegen
ophouden
Vliegdiensten MAF voor
zending onmisbaar
Uitgave van Zending
Gereformeerde Gemeenten

VAN DE REDACTIE

ZGG Junior

Heel veel lijntjes
Door Ds. J.M.D. de Heer

H

et viel me zomaar op toen
ik de kopij voor deze
Paulus doornam. In het
zendingswerk lopen heel
veel lijntjes naar… het zendingsbureau in Woerden.
Als de bureauwerkers hadden meegelezen tijdens het schrijven
van dit stukje, had ik wel een reactie
verwacht. Vraag maar geen aandacht
voor ons, het eigenlijke zendingswerk
gebeurt op de velden. Wie zou dat
ontkennen? Hoewel, zendingswerkers
zijn nietige, broze instrumenten, die
niets kunnen zonder het werk van
Gods Geest.
De werkers op het bureau doen hun
werk het liefste op de achtergrond.
Maar het is ondertussen wel onmisbaar voor de werkers op het veld. Een
paar voorbeelden uit dit nummer? In
de loop der jaren zijn er al heel wat
onderwijsvrijwilligers uitgezonden. Zij
geven de kinderen van zendingswerkers les. Een onmisbare schakel in het
zendingswerk. Maar, een onderwijsvrijwilliger drop je natuurlijk niet zomaar op een zendingsveld. Daar hangt
heel wat werk mee samen, aangestuurd
vanuit het zendingsbureau, samen met
een commissie die deze taak op zich
neemt.
In de zomermaanden staan drie uitzendingen in de agenda. Verblijdend is dat.
Voordat een werker wordt uitgezonden
is er al heel veel bureauwerk verricht.

2

Kinderkrant

Denk aan de opleiding, maar ook aan
alle administratieve handelingen die
nodig zijn om een uitzending zorgvuldig voor te bereiden.
Nog iets. Veel zendingsvrienden zien
elk jaar uit naar de zendingsdag. Als
deze dag voorbij is, denken de bureauwerkers weer na over de volgende
zendingsdag. Daarnaast lopen er allerlei
lijntjes naar plaatselijke en regionale
zendingscommissies. Voorlichtingswerk is een voortdurend aandachtspunt van het zendingswerk. Daar hoort
ook de uitgave van Paulus bij. Vanuit
het bureau wordt elk nummer voorbereid, samen met de redactiecommissie.
Het moet wel veelzijdig werken zijn,
daar op het bureau in Woerden. Een
voorrecht om dienstbaar te zijn aan
het werk van de zending. Dienstbaar.
Met dat woord kunnen we al het
zendingswerk, uitvoerend of ondersteunend, samenvatten. Dienstbaar,
niet aan mensen maar aan de Heere
van de oogst. Zonder Hem zal al het
werk mislukken. Wat een zegen als
de Heere uit genade die les leert. Dan
moeten we leren afzien van alle eigen
krachten. Dat is pijnlijk, maar nuttig
en nodig. Opdat de roem alleen voor
de Heere zij.
Heel veel lijntjes. Soms breken lijnen
zo plotseling af. Dit nummer was bijna
gereed toen het bericht kwam dat de
Heere onze medebroeder en -deputaat
ds. L. Terlouw afloste van zijn aardse
post. Wat een slag voor het gezin, voor
de Utrechtse gemeente en alle verbanden waar hij zijn plaats mocht innemen. De Heere ondersteune het gezin.
Wat is het, in alle verdriet, groot om te
mogen weten dat één lijn niet afbreekt,
dat is die van het werk van Gods genade in Christus. Want dat is eeuwig.
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Precies in het
midden van deze
Paulus.

Op de voorpagina ziet u een
vliegstrip in de binnenlanden
van Papoea.

IN DEZE PAULUS

EEN DIACONALE
HANDREIKING
Diaconale hulp en evangelisatie gaan altijd samen bij ZGG.
Het biedt mogelijkheden om mensen te bereiken met
Gods Woord. Ook als openlijke evangelisatie niet mogelijk
is, biedt het de gelegenheid om door daden iets te tonen
van de barmhartigheid die het Evangelie laat zien.
Pagina 30

Onderwijs op het veld
Repatriëring zonder
afscheid

Dat de waarde van onderwijsvrijwilligers op het zendingsveld groot is, blijkt uit
het openingsartikel op pagina 10. Sanne Wisse neemt ons mee naar Albanië en
vertelt over haar werk als juf.

Jan van Doleweerd verhuist van Denpasar naar
Driebergen. In het interview op pagina 38 vertelt hij hoe
de ondersteuning van het werk op Yohanes Calvin blijft,
maar op een andere manier ingevuld wordt.

UITZENDING NAAR CAMBODJA
Ds. J. IJsselstein wordt als zendingspredikant uitgezonden naar
Cambodja.
Op pagina 16 vertelt hij hoe de Heere hem leidde in deze weg. In Cambodja zal
hij als pionier in een nieuw gebied beginnen. Hij en zijn vrouw bereiden zich nu
voor op hun vertrek.
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4
6
8
18
19
23
24
27
28
34
36
37
40

J A A R G A N G

6 3

•

N R .

In zicht
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Meditatie
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IN ZICHT
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WAAR
WEGEN
OPHOUDEN
Door: Martin van Emous

Eindeloze jungle, machtige bergen en
gevaarlijke windstromen. Allemaal zaken
waarmee een MAF-piloot op Papoea
regelmatig te maken heeft. Niet overal op
de wereld zijn goed begaanbare wegen. De
bijbelse opdracht ‘onderwijst al de volken’
is duidelijk, maar niet alle volken zijn
gemakkelijk te bereiken. Zendingswerkers in
dit gebied zijn bijna helemaal afhankelijk van
vervoer door de lucht. Reizen dwars door de
jungle en over de hoge bergen is nauwelijks
mogelijk. Daarom is MAF onmisbaar voor
de zending op Papoea. Op de achtergrond
bergen die half bedekt zijn door wolken.
Over land zijn dorpen als deze nauwelijks
te bereiken, maar MAF gaat door waar de
wegen ophouden.
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ZGG ACTUEEL

ONDER DE AANDACHT

presentatieconcert
KOMEN
EN GAAN

Ecuador
Terug na verlof
Familie J.W.J. Knapen,
vertrek 1 augustus 2017

19:30 uur

Grote Kerk
Dordrecht
Het Hollands Jongerenkoor 8
& Het Hollands Jongerenorkest
o.l.v. Peter Wildeman

45 km
35ti+
jd tussen
uur
Start

10.00 en

11.30

Zendingsfietstocht
over de
UTRECHTSE HEUVELRUG
richting Langbroek
opstappen bij kerkgebouw Ger.Gem.
Achterbergsestraatweg 59A Rhenen

Meisjeskoor Maria en
kinderkoor De Kleine Lofstem
o.l.v. Marja van Bruchem
Joost van Belzen: orgel
Mark Brandwijk: vleugel
Wilhelm Groenendijk: trompet
Lisa Groothedde: fluit
Elise Hout: solist
Florian Poepjes: tenor

Leiding: Ds. M. Karens

Fietstocht door de Biesbosch

De zendingscommissie van Werkendam organiseert
op zaterdag 3 juni een fietstocht door de vernieuwde
Biesbosch. Dit jaar is gekozen voor nieuwe routes, 20
of 35 km. Inschrijven kan tussen 9.00 en 11.00 uur. De

Collecte voor ZGG

concert van stichting Help het Doel
Reserveren via www.peterwildeman.nl
Entree: Volwassenen: € 8,50 Kinderen: € 2,50
Gezinskaart: € 25,- (ouders en kinderen t/m 18 jaar)

kosten zijn € 5,0 per persoon, € 2,50 voor kinderen
en max. € 15,- per gezin. Er zijn 2 stoppunten met
eetgelegenheid en activiteiten voor jong en oud. Er is
een zendingswerker aanwezig die vertelt over zijn werk.
Kijk op www.gg-werkendam.nl voor meer informatie.

Uitzenddiensten

TUSSENSTAND
VOORJAARSACTIE:

Familie T. Hakvoort

Bijbelvertaalwerk
in Guinee

Op 27 juni zal de uitzending van de familie T. Hakvoort plaatsvinden vanuit
de gemeente te Scherpenzeel. Deze dienst zal geleid worden door predikant
van deze gemeente, ds. A. Verschuure. De uitzending zal verricht worden
door zendingsdeputaat ds. G.W.S. Mulder. De dienst begint om 19.30 uur.
Familie Hakvoort zal gaan wonen in Boké, een stad in Guinee. Na de taal- en
cultuurstudie zal Teun als evangelist aan het werk gaan.

De voorjaarsactie 2017 is bedoeld
voor het ondersteunen van het
bijbelvertaalwerk onder de
Mogofin. Het maartnummer van
Paulus heeft deze actie onder
uw aandacht gebracht. Op het
moment dat deze Paulus
werd samengesteld,
was de opbrengst,
Op 24 a
€ 8.329,70,- Mogen
was de stapril
nd:
we ook op uw
steun rekenen?
Meer weten over
de voorjaarsactie?
Kijk op www.zgg.nl/
voorjaarsactie.

Mevrouw G. Zoeteman
Op 3 juli zal de uitzending van mevrouw Zoeteman plaatsvinden vanuit
de gemeente Rotterdam-Zuidwijk. In deze dienst gaat ds. H. Brons
voor, de consulent van de gemeente. De uitzending wordt verricht door
zendingsdeputaat ds. W. Harinck. De dienst begint om 19.30 uur. Gerdine
Zoeteman is opgeleid tot vrouwen- en kinderwerker en zal met haar taal- en
cultuurstudie beginnen in Tepelenë, Albanië.

€ 8.329,7
0

Familie ds. J. IJsselstein
Op 5 juli zal de uitzending van ds. J. IJsselstein plaatsvinden vanuit de
gemeente te Utrecht. De uitzending wordt verricht door zendingsdeputaat ds.
G.W.S. Mulder. Deze dienst begint om 15.00 uur. De intrededienst begint om 19.30
uur. Familie IJsselstein zal kort na de uitzenddienst vertrekken naar Cambodja,
waar ze hun taal- en cultuurstudie starten in de hoofdstad Phnom Penh.
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10 juni 2017

13 mei 2017

Bali
Repatriëring
Familie J.H. van
Doleweerd
21 juni 2017

HJK8
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IN HET LAND

In Memoriam
ds. L. Terlouw

Op 21 april overleed ds. L. Terlouw
in de leeftijd van 63 jaar. Als
predikant was hij verbonden aan de
Gereformeerde Gemeente Utrecht.
Sinds 2006 maakte hij deel uit
van het deputaatschap voor de
Zending. Onze gedachten gaan uit
naar mevrouw Terlouw en haar
zoons. Het is zo’n indringende slag
nu zij plotseling hun geliefde man
en vader moesten afstaan. We
wensen hun van harte de krachtige
en troostvolle nabijheid des Heeren
toe. Vanuit de zending zullen we ons
ds. Terlouw herinneren vanwege zijn
bescheiden en broederlijke opstelling.
Als deputaat had hij een duidelijke
inbreng. Visitaties en werkbezoeken
brachten hem in Guinee en Oost-Azië.
Maar ook op Papoea en Bali verleende
hij zijn bijdrage. In meerdere
opzichten was hij het zendingswerk
tot steun. Wij proefden daarin
hartelijke liefde tot Gods genadewerk
in zondaarsharten. Nu mag hij zich
volmaakt verwonderen over Jezus’
volbrachte middelaarsarbeid.

‘Daarom zijn zij voor den
troon van God, en dienen
Hem dag en nacht in Zijn
tempel; en Die op den troon
zit, zal hen overschaduwen.’
(Openb. 7: 15)

ACTIVITEITEN
Grote rommel- en
verkoopmarkt
Zaterdag 10 juni 2017, van 9.00
tot 15.30 uur. Locatie: Saronkerk te
Oostkapelle, Noordweg 34

Zendingsfietstocht
Rhenen
Zaterdag 10 juni 2017
Inschrijven tussen 10.00 en 11.30
uur. Locatie: Ger. Gem. Rhenen,
Achterbergsestraatweg 59a
Afstanden: 35 of 45 kilometer

Veluwse fietsdag
Zaterdag 1 juli 2017, 9.00 uur
Startlocaties:
Elspeet, Nachtegaalweg 11
Ermelo, Hanengewei 69
Nijkerk, Bagijnenstraat 3
Nunspeet, Brinkersweg 17, hoek
Aarweg
Barneveld, Ds. J. Fraanjeschool
‘Locatie de Burcht’

Fietstocht Veenendaal
Zaterdag 1 juli 2017, 9.3011.00 uur. Locatie: Adventkerk
Vijftienmorgen 51, Veenendaal.
Gezellige markt tussen 10.30 uur
en 14.00 uur.
Locatie: 'Buitenhorst' Meentweg
10, Bennekom

Veluwse zendingsmiddag
Woensdag 19 juli 2017, 14.00
uur. Locatie: Ger. Gem. De ValkWekerom, Hoge Valkseweg 4
Sprekers: ds. G. Beens, ds. A.
Verschuure. Opening en sluiting:
ds. B.J. van Boven

Regionale Zendingsmarkt
Woensdag 9 augustus
Aanvang: 9.30 uur. Opening door
ds. C. Hogchem. Locatie: Ger. Gem.
Hoogeveen, Coevorderstraatweg
50, Noordscheschut

Regionale
zendingsmiddag
Zaterdag 19 augustus, 14.30 uur
Sprekers: ds. G. van Manen, ds. A.
Schot en J.W. van Toor
Locatie: Ger. Gem. Nunspeet,
Brinkersweg 17 / hoek Aarweg

ZENDINGSDIENSTEN
Woensdag 7 juni
Elspeet, 19.30 uur
Ds. G.J.N. Moens

Dinsdag 13 juni
Nunspeet, 19.30 uur
Ds. G.W.S. Mulder

Woensdag 14 juni
Poederoijen, 19.30 uur
Ds. J.M.D. de Heer

Donderdag 13 juli
Stolwijk, 19.30 uur
Ds. J.M.D. de Heer

Donderdag 20 juli
Rotterdam IJsselmonde, 19.30 uur
Ds. G.J.N. Moens

Donderdag 17 augustus
Scherpenzeel, 19.30 uur
Ds. W.J. Karels

Donderdag 31 augustus
Krimpen a/d IJssel
Ds. G.W.S. Mulder

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

Welkome
op de 61
ag
zendingsd

Tot Uw dienst bereid
Evelien Smit

Redactielid Paulus

In de Evenementenhal in Gorinchem
vindt zaterdag 17 juni de 61e zendingsdag
plaats. Het is heel mooi om op die dag
zendingswerkers te horen vertellen over
hun werk. Zeker als ze mogen getuigen
hoe de Heere dat werk nog wil gebruiken
tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Daardoor wordt zendingswerk letterlijk
‘dichterbij’ gebracht.
Ik probeer bij het schrijven van
artikelen altijd voor ogen te houden dat
Paulus een breed lezerspubliek heeft.
Op de zendingsdag wordt dat ook

zichtbaar, doordat zoveel verschillende
gemeenteleden de dag bezoeken: kinderen,
jongeren, mensen van middelbare leeftijd
en ouderen, mannen en vrouwen, vanuit
Zeeland tot Friesland… Mensen uit het
hele land, met ieder een eigen achtergrond
en eigen interesses. Maar verbondenheid
aan de zending brengt bij elkaar. Het is
belangrijk om die verscheidenheid steeds
voor ogen te houden bij het schrijven,
want Paulus moet voor ieder gemeentelid
aantrekkelijk zijn! Als redactie is het
ons verlangen om door de artikelen de

12.15 – 14.00 uur
PAUZE
Boekpresentatie
ds. G.W.S. Mulder, Peter van
Olst en Jan-Kees Kooijman.

10.15 – 10.45

10.50 – 11.00

Opening
morgenprogramma
ds. G.W.S. Mulder

11.00 – 11.20

11.20 - 11.40

Namens ons
Just van Toor met onder
andere een vraaggesprek
met ds. J. IJsselstein

Peter van Olst

Sluiting
morgenprogramma
A. Hak

Werker in
Oost-Azië
11.50 - 12.00

12.05 - 12.10

12.30 – 13.10

Gerard en Gerda
Wassink

P. Eikelboom

A. Hak

ds. G.W.S. Mulder

Jan-Kees Kooijman
ds. J. IJsselstein

8

P A U L U S

M E I

2 0 1 7

13.15 – 13.55

Workshop 1: Geroepen
tot zendingswerk
Peter van Olst en
Jan-Kees Kooijman

Column
P. Eikelboom

Just van Toor

Workshop
2: Wonen en
werken in
Albanië
Gerard en
Gerda Wassink

Bemoediging op
afstand

betrokkenheid op de zending te vergroten.
Als ik dan de Evenementenhal helemaal
vol zie zitten, ervaar ik die betrokkenheid
sterk. Het geeft voldoening om ook door
middel van Paulus een klein schakeltje te
mogen zijn in alles wat wordt gedaan om
het zendingswerk een grote plaats in de
gemeenten te laten hebben. Daarnaast
ben ik een groot boekenliefhebber, dus
voor mij is een vast bestanddeel op de
zendingsdag dat ik vooraf of in de pauze
alle boekenkramen langs ga om te kijken
of er nog iets moois voor me tussen zit!

14.00 - 14.25

Zendingsgezin J.W.J. Knapen
Ecuador, Machala

‘Ontmoetingen’
in Machala
Wim Knapen

Slottoespraak
en sluiting
zendingsdag
ds. A.P. Baaijens

14.25 – 14.35

14.25 – 14.35

Opening
middagprogramma
ds. G. Clements

Op het zendingsveld wordt meegeleefd met
de zendingsdag. Er is gebed om een gezegende dag, denkend aan de openstaande vacatures. Gebed dat mensen in hun hart gegrepen
zullen worden om uit te gaan om het Evangelie te verkondigen. Gebed dat deze dag tot
Gods eer mag zijn. Gebed dat de onderlinge
betrokkenheid vergroot zal worden. Bij
het opgaan van de zon in Ecuador, is de
dag in Nederland al ruim begonnen. Een
collega stuurt een bericht: ‘Beluister eens de
inleiding van…’. We bekijken de foto’s die in
het RD verschijnen: ‘Wat een mensenmassa,
zijn die allemaal gekomen om met elkaar
na te denken over het zendingswerk?’ We
krijgen appjes van familieleden en vrienden
die er geweest zijn: ‘Het was een mooie en
goede dag en er is voor jullie als werkers gebeden’. Hoewel op grote afstand worden we
bemoedigd, wetend dat er met veel kracht
gebeden is voor de voortgang van het werk,
voor de vele zendingswerkers en vacatures,
voor de vele thuisfrontwerkers die dag in
dag uit hun vrijwilligerswerk doen.
Dit jaar hopen we u te ontmoeten op de
zendingsdag. Het is een verrijking voor
uzelf, voor kinderen om te horen hoe de
Heere werkt op de verschillende zendingsvelden. Om te zien en te horen dat het werk
van de Heere doorgaat, dat het werk met
strijd gepaard gaat. Boven alles staat dat Hij
regeert en zál toebrengen die door de Vader
Hem gegeven zijn!

Vertelling
Jos Kardol

Jos Kardol

ds. G. Clements

Wim Knapen

ds. A.P. Baaijens
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VAN HET ZENDINGSVELD

Jongensjuf in
Tepelenë
Sanne Wisse vertelt over haar werk
als onderwijsvrijwilliger in Albanië
10
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Ze heeft haar pabodiploma net
op zak. Het buitenland trekt
en het zendingswerk heeft
haar hart. Ook dit jaar valt
haar oog op de advertentie
waarin ZGG vraagt om
onderwijsvrijwilligers. Sanne
Wisse uit Meliskerke besluit om
te solliciteren. Ze hoopt dat zo
duidelijk wordt wat de weg
van de Heere is. Sanne wordt
aangenomen en vertrekt naar
Albanië om daar les te gaan
geven aan twee kinderen uit
het gezin van evangelist Tim
de Jong.
Door Liesbeth de Jongste

S

anne werkt inmiddels sinds september als onderwijsvrijwilliger in Tepelenë. Voordat ze naar Albanië
vertrok, heeft ze een kort toerustingstraject gevolgd. Ze vertelt: ‘Er werden op het zendingsbureau
drie bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe
onderwijsvrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten
bespraken we praktische thema’s als veiligheid, het
regelen van verblijfsvergunningen en het schrijven van een
rondzendbrief. Ook kwam iemand van de Wereldschool uitleg
geven over de lesmethodes die wij zouden gaan gebruiken.
Verder kregen we de opdracht om een bezoek te brengen aan
een oud-zendingswerker. Ik ben op bezoek geweest bij Jasper
en Jenny Otte. Zij hebben ook in Tepelenë gewerkt. Het was
een fijne ontmoeting! Jasper en Jenny namen me aan de hand
van foto’s mee naar Albanië en vertelden me heel veel. Ik
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VAN HET ZENDINGSVELD

De klas van Garama, Guinee.

merkte dat zij nog steeds houden van het land
Albanië en de mensen die daar wonen. Door het
bezoek werd mijn beeld van Albanië een stuk
completer. Onverwachts kwam familie De Jong
vanuit Albanië naar Nederland in verband met
familieomstandigheden. Daardoor kon ik hen
alvast ontmoeten. Ik vond het toch wel spannend
om de mensen te ontmoeten waarmee ik tien
maanden nauw zou optrekken! Ook zij hebben
me het een en ander verteld over Albanië en het
werk dat ze daar doen. Wouter, één van mijn
leerlingen, wilde graag weten met welk vliegtuig
ik naar Albanië ging vliegen. Samen met de kinderen heb ik nog gevoetbald. Het was fijn om de
familie vast een keer te ontmoeten.’

Welkom Sanne!
Op donderdag 1 september landde Sanne op
het vliegveld van Tirana. ‘Toen ik naar de aankomsthal liep, vond ik het wel even spannend.
Ik zag een slinger met daarop de tekst ‘Welkom
Sanne’ en wist meteen waar ik moest zijn. Ik
werd hartelijk ontvangen door alle teamleden
met de woorden uit Psalm 37, vers drie tot en
met zes. In deze psalm staat alles wat ik nodig
heb tijdens mijn verblijf in Albanië. Ik vond het
erg fijn dat ik op deze manier meteen iedereen
van het zendingsteam even kon ontmoeten.’

12

Sanne Wisse

‘Ik begin ’s
ochtends
niet met
een bakje
thee in een
teamkamer.’

Eenmaal in Tepelenë had Sanne een week de
tijd om te wennen aan haar nieuwe omgeving en
om zichzelf voor te bereiden op het schooljaar.
Ze vertelt hoe de klas eruit ziet: ‘De klas bestaat
uit twee lokaaltjes waartussen een deuropening
zit. Twee dochters van familie De Jong volgen
het voortgezet onderwijs via de Wereldschool.
Zij werken in het ene lokaal zelfstandig aan hun
schoolwerk, terwijl ik de jongens les geef in het
andere lokaal. We hebben een schoolbord gemonteerd, een letterkaart aan de muur gespijkerd
en wat leuke lijstjes opgehangen. Het is echt
op een schooltje gaan lijken. De jongens zitten
voor mijn bureau en er is een hoek waar Jan kan
spelen.’

Creatief en flexibel
Als onderwijsvrijwilliger moet je creatief
en flexibel zijn. De klas bestaat uit een kleuter
en een leerling in groep 4. Je moet elke leerling
les geven op zijn eigen niveau. Ook is er geen
schoolplein en geen gymzaal. Hoe pak je dat aan?
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Koffiedrinken
met de juf

ZGG JUNIOR
Juf Sanne Wisse komt
uit Zeeland. Ze is naar
Albanië gereisd om daar
les te geven aan Wouter
en Jan, twee kinderen van evangelist De Jong. Wouter en Jan
vinden het erg gezellig met hun juf. Omdat ze maar met twee
kinderen in de klas zitten, heeft de juf veel tijd voor hen. Zelfs
na schooltijd komen ze de juf tegen. De juf komt vaak bij hen
eten en soms gaan ze samen koekjes bakken. Dit vindt de juf
zelf ook erg leuk!

Wouter de Jong is één van de
leerlingen van Sanne Wisse.
Hij woont in Tepelenë en is 7
jaar oud. Hij vertelt hoe hij het
ervaart om in Albanië naar
school te gaan.
Hoe vind je het op school?
‘Ik vind het heel leuk op school. De juf is erg
aardig en we doen veel leuke dingen. We
hebben vaak handvaardigheid. Voor dit vak
hebben we pas een kasteel gemaakt. Omdat
ik heel goed mijn best heb gedaan voor de
Cito-toetsen mag ik samen met de juf naar
een oud kasteel.’

Sanne: ‘Op dinsdag en donderdag komt kleuter Jan alleen
’s middags naar school. Dat is heel fijn, want daardoor
kan ik Wouter beter helpen met rekenen en taal. Als beide
leerlingen er zijn, beginnen we de dag gezamenlijk met het
aanleren van een nieuwe psalm en het luisteren naar een
bijbelvertelling. Vervolgens gaat de een zelfstandig aan het
werk, terwijl de ander uitleg krijgt. Dit wisselt zich steeds
af. Aan het eind van de morgen doen we meestal iets gezamenlijk, zoals muziek of gym. Bij de gymlessen zijn we behoorlijk creatief. We spannen draden door de klas, maken
een wandeling of we gaan buiten op straat springtouwen,
klossen lopen of voetballen.’
Naast het volgen van de gewone vakken werken de
kinderen ook over verschillende thema’s. Het eerste thema
was de herfst. De kinderen hebben met elkaar een herfsttafel gemaakt. Ze maakten samen een wandeling om materialen in de natuur te vinden. Ook werkten de kinderen over
de politie. Ze maakten zelfs een excursie naar de plaatselijke gevangenis! Sanne vertelt hier enthousiast over. ‘In een
echte jongensklas spreekt dit thema natuurlijk wel aan.
We maakten een gevangenis in de klas, speelden politie
en boefje en brachten een bezoek aan de gevangenis. Bij
de poort moesten we onze paspoorten inleveren. Het was
spannend of we de gevangenis nog wel uit zouden kunnen
komen! We kwamen op het gevangenisterrein, maar mochten helaas niet in de gevangenis zelf kijken. Wel mochten
we even op de bank bij de directeur zitten. Hij vertelde ons
dat je soms vier jaar in voorarrest kunt zitten. Als je dan
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Je hebt ook in Nederland op school gezeten.
Wat vind je nu leuker dan in Nederland?
‘In Nederland zijn de klassen veel groter.
Daardoor heeft de juf minder tijd voor je. Nu
hebben we maar twee kinderen in de klas. De
juf heeft veel tijd voor ons. Dat vind ik fijn!’
Wat vind je nu juist minder leuk?
‘In Nederland zijn de klaslokalen groter en
kun je in de hoeken spelen. Hier kan ik dat
niet.’
In Nederland zag je de juf eigenlijk alleen
op school. Nu kom je de juf veel vaker tegen.
Hoe vind je dat?
‘Ik vind dat leuker. De juf komt vaak bij ons
koffiedrinken of eten. Dat vind ik heel erg
gezellig!’
Kun je een leuke gebeurtenis vertellen van
iets wat je met de juf gedaan hebt?
‘Hier is het in de winter soms erg koud. Er is
geen centrale verwarming. We hebben daarom een paar dagen gehad dat we met dekentjes om zaten in de klas. Daar moest ik samen
met de juf hard om lachen. Ook krijg ik van de
juf pianoles. We hebben veel pret samen.’
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VAN HET ZENDINGSVELD

Toen de
onderwijsvrijwilliger
ziek werd …
Door Ineke de Niet

Lesgeven aan eigen kinderen is leerzaam en mooi, maar
ook best pittig. Daar kwam ik achter toen ik een aantal
maanden geleden drie ochtenden per week les ging
geven aan twee kleuters. Onze onderwijsvrijwilliger werd
namelijk onverwachts ziek. Wat heb ik tijdens deze periode
weer gemerkt hoe onmisbaar en fijn de aanwezigheid van de
onderwijsvrijwilligers voor ons is!

Guinee

Albanië

onschuldig bent…’
Een bijzonder moment was de kerstviering op school. ‘We hielden deze bijeenkomst de woensdag voor kerst. Het thema
was: ‘De blijde Boodschap’. Ook de oudere
meisjes deden mee. We hebben teksten
opgezegd en liederen gezongen. Wouter
speelde op het keyboard. Het was een heel
mooie avond waarbij zelfs opa en oma aanwezig waren!’

‘Joseph, nog even tanden poetsen. We gaan zo meteen school
houden.’ Gelukkig is onze hulp Djakaridjao op tijd en kan ik hem
snel uitleggen wat Memouna mag koken vandaag. Nog even
snel yoghurt maken van een kweekje en het haar van Miriam
kammen. ‘Nee, niet weglopen nu…’
Peter wordt in beslag genomen door een buurman die door
familieomstandigheden met spoed geld nodig heeft. Daarna
vertrekt hij naar het kantoor. Ik inspecteer het klaslokaal,
de slaapkamer van Miriam. Even het bed opmaken en de
stoelen in een kring zetten. Dan arriveert collega Bert met
zoon Nathanaël: ‘Doe je best vandaag jongen.’ Heb ik de
voorraadkast op slot gedaan? Alles klaargezet voor de werkers?
Nu even helemaal omschakelen. Lesgeven. Wat had ik gisteren
ook al weer voorbereid? Ik begin met het vertellen van een
bijbelverhaal. Na een paar minuten stilzitten begint Miriam (3
jaar) te draaien. ‘Mama, is het nu klaar?’ Ik kan Miriam niet bij
een oppas brengen, dus ze zit er maar gewoon bij. Dat is leuk,
maar ook wel eens lastig.
We gaan deze dag gymmen op het voetbalveld. Ondertussen
observeer ik de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.
Ik moet de ingevulde observatielijst opsturen naar de
Wereldschool. Terug in de klas leren we een lied dat past bij
het thema ‘lente’. Na de pauze lees ik voor. Daarna krijgen de
kinderen Engels. Ik vraag Joseph in het Engels om op de grond
te gaan liggen en teken zijn omtrek met krijt op de grond. De
kinderen hebben veel plezier! We oefenen met het benoemen
van de lichaamsdelen. Aan het eind vegen we het krijt met een
nat doekje weer van de grond. Makkelijk, zo’n betonnen vloer in
je huis!
Aan het eind van de morgen brengt Peter Nathanaël op de
motor naar huis. Dat vindt Nathanaël geweldig! Hij mag
voorop zitten en zich vasthouden aan het stuur. Het is maar
een klein eindje over de zandweg door het dorp. Mama-juf kan
intussen even bijkomen zolang de kinderen lief spelen.
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Begeleiding
Als onderwijsvrijwilliger werk je niet in
een onderwijsteam. Je bent redelijk op jezelf
aangewezen. Sanne: ‘Ik begin ’s ochtends
niet met een bakje thee in een teamkamer.
Gelukkig heb ik wel mensen waarop ik kan
terugvallen. Zo kan ik in Albanië terecht
bij Willemien van Schothorst, iemand uit
het zendingsteam met onderwijservaring.
Zij is mijn begeleidster. Ook kan ik contact
opnemen met mensen van de Wereldschool.
Als ik vragen heb, krijg ik binnen een paar
dagen antwoord van hen. Als er problemen
zijn, kan ik een beroep doen op de Onderwijsbegeleidingscommissie (OBC) van ZGG
in Nederland. Verder heb ik regelmatig
contact met Adriana, de moeder van de leerlingen. We bespreken samen hoe het met
de kinderen gaat. Het is belangrijk om zelf
het initiatief te nemen als je ergens mee zit
of als er problemen zijn. Anderen zien niet
wat er in het lokaal gebeurt.’

Tijd voor gezelligheid
Sanne geniet van haar werk. ‘Het werken
als onderwijsvrijwilliger biedt veel voordelen. Er is tijd voor extra uitleg, leuke dingen
en gezelligheid. Zo hadden we het in groep
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1 over het woord brievenbus. We maakten direct even een
wandeling naar het postkantoor. Omdat het deze winter
heel koud was in Albanië, zetten we heerlijk thee en dronken die tijdens de les.
Ik heb veel tijd en gelegenheid om een goede band op te
bouwen met de leerlingen. De jongens komen soms bij mij
eten of koekjes bakken. Ook in het weekend ontmoeten
we elkaar vaak. Omdat je buiten schooltijd veel met elkaar
omgaat, is er niet echt een duidelijke scheiding tussen
werk en privé. Je moet er als juf goed over nadenken hoe je
daarmee om wilt gaan. In de vrije tijd ben ik niet de juf, al
word ik wel zo genoemd.’
Sanne vindt het niet moeilijk om de positieve kanten
van haar werk op te noemen. Ze somt ze achter elkaar op:
‘Ik mag van dichtbij het zendingswerk meemaken. Als ik
uit mijn raam kijk, zie ik de machtige bergen. Ik leer de

over gehouden en we behandelden verschillende praktische casussen. Naast bezinning was er tijd voor ontspanning. Zo werd er fanatiek getafeltennist en maakten we
een wandeling door de sneeuw. Er was ook tijd voor goede
gesprekken met elkaar. Ik vond het fijn om op deze manier
de teamleden beter te leren kennen.’
Door de gesprekken met de werkers kreeg Sanne meer
zicht op de inhoud van het werk dat zij in Albanië doen.
‘In Tepelenë wordt elke zondag een dienst gehouden.
Voorafgaand aan de dienst vindt de kinderclub plaats. Elke
week komen daar twintig tot dertig kinderen. Ik ben altijd
bij deze clubbijeenkomst aanwezig om te helpen. Soms
bedenk ik een spel. Tijdens het zingen speel ik mee op het
keyboard. Dit doe ik soms ook tijdens de kerkdiensten.
Omdat de taal nog een barrière vormt, is het lastig om echt
met de kinderen in gesprek te gaan. Maar met een glimlach en een gebaar kom je soms al een heel eind.’
Op dinsdagmiddag wordt er achtereenvolgens een
meisjes- en een jongensclub gehouden voor de kinderen
vanaf twaalf jaar. Sanne is om de week op de meisjesclub
te vinden om ook daar te helpen bij het knutselen of om
wat spelletjes te doen. ‘Ik vind het fijn om op
deze manier een plaats in de gemeente van Tepelenë te hebben.
Doordat ik hier naar de kerk ga,
kom ik in contact met de Albanese mensen. Ik vind het bijzonder om te zien dat God ook
hier in Albanië doorgaat met het
bouwen van Zijn Koninkrijk. Hij
roept daar mensen voor en die
gebruikt Hij om ervoor te zorgen
dat Zijn huis vol zal worden.’

‘Er is tijd voor extra uitleg, leuke
dingen en gezelligheid.’
Albanese taal een beetje en kom in contact met Albanese
mensen. Ik word zelfs al een echte elektricien!’
Moeilijke kanten kan ze eigenlijk niet bedenken. ‘Gelukkig heb ik nog geen last gehad van heimwee. Ik ervaar
hier zoveel mooie momenten. Natuurlijk is het leuk om
meteen te gaan kijken als een neefje of nichtje geboren
wordt, maar dat gaat niet. Er zijn allerlei manieren om
contact te houden met familie en vrienden. We leven niet
meer in de tijd waarin je alleen kunt communiceren per
brief. Al is het overigens heerlijk om die ouderwets geschreven brieven te openen!’

Ontmoeting met het team
Sanne heeft regelmatig contact met de leden van het
zendingsteam. ‘Familie De Jong en Willemien van Schothorst wonen bij mij in de buurt. We eten regelmatig bij elkaar. We zingen samen of doen een bijbelstudie. Hierdoor
leren we elkaar beter kennen en bouwen we een band met
elkaar op.’
Een aantal teamleden woont wat verder weg. Toch
heeft Sanne ook hen al een paar keer ontmoet. ‘Tijdens de
kerstvakantie ben ik een paar dagen bij familie Wassink
geweest. Dat was heel erg fijn. We hadden mooie dagen
rond oud- en nieuwjaar. In januari zijn we met het hele
team een paar dagen weg geweest. We dachten samen na
over het thema ‘Zondagsheiliging in de Albanese context’.
We deden bijbelstudies rond dit thema, er werd een lezing
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Wat doet de OBC?
De Onderwijsbegeleidingscommissie (OBC) is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Nederlands onderwijs op de zendingsvelden. De OBC
benoemt onderwijsvrijwilligers en begeleidt hen
op afstand. De commissie bestaat uit vier leden: de
missioloog en de managementassistente van ZGG,
een oud-onderwijsvrijwilliger en de directeur van een
Nederlandse basisschool.
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INTERVIEW

Niet meegenieten
maar meestrijden

Ds. IJsselstein vertelt over zijn
uitzending naar Cambodja

B

De miljoenen onbereikten
in Azië zijn als de ene
Macedonische man. Ds.
J. IJsselstein heeft vaker
moeten denken aan deze
geschiedenis uit Handelingen
16. In het beroep dat ZGG
op hem uitbracht voor het
werk in Cambodja hoorde hij
de roep: Kom over en help
ons. De Heere Zelf riep. Dat
maakte hem en zijn vrouw
gehoorzaam om te gaan.

idden, hopen en wachten tot de Heere wegen
opent. Deze onderwerpen horen voor ds. IJsselstein bij elkaar als het gaat om uitgaan in zendingsdienst ‘In het verzorgingstehuis waar mijn
schoonouders wonen, zit een grote schuifdeur.
Als je aan komt lopen, schuift die deur wijd open. Zo
gaat het ook als de Heere deuren opent in je leven. In
Handelingen 16 zien we dat ook bij Paulus. Hij wil de
ene kant op, maar de Geest verhindert het hem. Dan wil
hij de andere kant op, maar de Geest laat het hem niet
toe. Als hij het niet meer weet, ziet hij in de droom de
Macedonische man die om hulp roept. Zo heb ik dat in
mijn leven ook ervaren. De Heere leidt ons leven altijd zo
dat het een wonder wordt. Het gaat niet om mijn liefde
voor het zendingswerk of om mijn verlangen, maar om
Gods weg. Paulus schrijft in Efeze 3 vers 8 dat het genade
is, om onder de heidenen, door het Evangelie, te mogen
verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Het
is genade om te mogen dienen. Als je het soms zelf niet
verwacht, zwaait de deur als het ware open. Dan is het
genade om te mogen gaan.’

Door Steven Baan en Just van Toor

Twee kanten
In tegenstelling tot andere functies binnen het
zendingswerk wordt een predikant beroepen door het
deputaatschap in plaats van dat hij solliciteert. Ook
voordat ds. IJsselstein het beroep ontving, hield de nood
van de onbereikten in Cambodja hem bezig. Hij legt uit:
‘Tijdens de zendingsdag van 2015 sprak het slotwoord
van ds. Van Eckeveld me erg aan. Hij sprak toen over
Johannes 10 vers 16: ‘Ik heb nog andere schapen, die van
deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij
zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde, en
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Geleerde lessen

ZGG JUNIOR

Ds. IJsselstein zal, samen met zijn vrouw, voor de derde
keer uitgezonden worden. Zijn er bepaalde lessen die ze
geleerd hebben van eerdere uitzendingen? Mevrouw IJsselstein: ‘Je weet dat je vaker ziek gaat worden. Dat hoort
gewoon bij het overschakelen naar een ander klimaat.
Ook weet je dat je veel tijd nodig hebt voor zaken die in
Nederland heel makkelijk zijn. In Papoea was je soms uren
bezig om wat benzine te krijgen. Dat is ook altijd weer de
valkuil: als je veel tijd nodig hebt voor praktische zaken,
kan bijvoorbeeld het tijd nemen voor bijbellezen en gebed
op de tweede plaats komen.’
Ds. IJsselstein beaamt dat: ‘In een tijd dat je druk bezig
bent om een moeilijke taal te leren, kan al je aandacht
daarnaar uitgaan. Je kan dan zo druk zijn met studeren,
dat het leven met de Heere naar de achtergrond dreigt te
geraken. De duivel richt zo stilletjes zijn pijlen op hen die
hem zijn bezit willen proberen te ontnemen. Dit werk
kan niet zonder Woord en gebed, ook niet in de tijd van
voorbereiding.’

Ds. IJsselstein was
vier jaar dominee in
Kampen. In juni zal hij
worden uitgezonden
om als zendingspredikant naar Cambodja te gaan. Het is niet
makkelijk om de taal en de gewoonten van een vreemd land
te leren. We mogen de Heere vragen of Hij daarbij wil helpen.
Ook mensen in Cambodja moeten de boodschap van Gods Woord
horen!

één Herder.’ Toen vroeg ik me af of de Heere mij daarvoor riep. In de tijd erna is vervuld wat Jesaja zegt: ‘En
Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij niet geweten
hebben’ (Jes. 42: 16a). Ik bad ervoor, ik hoopte erop, maar
ik wist het niet. In de tijd dat ik beroepen werd, trof het
me dat ik van het deputaatschap hoorde dat er biddend
naar dit veld gezocht is. Dat gebed is blijvend nodig, hier
en in Cambodja.

Meestrijden
Het doet ds. IJsselstein en zijn vrouw goed om te merken
dat er veel meeleven is. Mevrouw IJsselstein: ‘Toen in de
gemeente van Kampen bekend werd dat we naar Cambodja
zouden gaan, vonden gemeenteleden het heel moeilijk. Toch
was het ook mooi om te horen dat er mensen waren die
zeiden: ‘Ter wille van de mensen in Cambodja laten we u
gaan.’ Net zoals we dat lezen in Handelingen 13 vers 3: ‘Toen
vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende,
lieten zij hen gaan.’ Ds. IJsselstein: ‘We hopen ook dat ons
vertrek door de Heere gebruikt wordt om bij anderen het
vuur van liefde en ijver aan te wakkeren. Zodat de nood van
de miljoenen onbereikte, wegstervende zielen meer gaat
wegen. Als we straks over ons werk mogen vertellen, hopen
we niet dat de lezers van Paulus thuis meegenieten, maar dat
ze met ons gaan meestrijden in het gebed.

Gesloten harten
In Cambodja zal ds. IJsselstein als pionier in een
nieuw gebied gaan beginnen. Hij legt uit hoe hij de start
van het werk voor zich ziet: ‘Ik weet dat ik daar op
zondag niet kan preken. Wat dat betreft moet ik weer
denken aan Paulus in Handelingen 16. Toen hij de roep
van de Macedonische man opvolgde en naar Filippi ging,
werd hij daar door niemand opgewacht. Dan komt Paulus
buiten de stad Filippi een groepje vrouwen tegen. Wanneer hij daar spreekt, opent de Heere het hart van Lydia.
Zo hoop ik dat de Heere ons zal leiden en dat onze wegen
kruisen met de weg van anderen. Het gaat erom dat de
Heere Zelf openingen geeft. Hoe we concreet mensen
kunnen bereiken, zal in de praktijk moeten blijken. In
onze verwachtingen moeten we ook reëel zijn. Ik las van
een zendeling in een andere provincie van Cambodja die
pas na negen jaar werken toestemming van de dorpsoudste kreeg om diensten te mogen beleggen. De bekende
zendeling William Carey (1761-1834) schreef desondanks:
‘Verwacht grote dingen van God.’ Dat mogen we ook
doen, maar we moeten ons daarbij wel realiseren dat,
menselijk gesproken, in de gebieden die na tweeduizend
jaar nog niet bewerkt zijn, de weerstand het grootst is en
de harten het meest gesloten zijn.’
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DERDE UITZENDING
DS. J. IJSSELSTEIN
1992-1993 Uitgezonden als arts naar Izi, Nigeria
2010
Kandidaat Theologische School
2010-2013 Zendingspredikant in Papoea
2013-2017 Predikant te Kampen
5 juli 2017	
Uitzending vanuit gemeente Utrecht
naar Cambodja
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M E D I T A T I E – DS J.B. ZIPPRO, GRONINGEN

Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van
achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook
heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk
is mijn volk, en uw God mijn God.
Ruth 1: 16

De belijdenis
van Ruth

In 2017 staan we stil bij ‘Getuigenissen
van vreemdelingen’. Heidenen die
getuigen van de God van Israël.
● De zegen van Melchizedek
● Het getuigenis van Rachab
● De belijdenis van Ruth
● De oproep van de koning van Ninevé
● Een belofte voor Ebed-Melech

De liefde
Gods is in
haar hart.

18

D

e geschiedenis van Ruth is eigenlijk een stukje zendingsgeschiedenis.
Ruth is een voorbeeld van iemand, die uit het heidendom komt en
binnen Israël een plaats krijgt. Zij kan het niet langer in het heidense Moab uithouden. Haar schoonmoeder Naomi heeft haar verteld
van de God van Israël. Toen is het verlangen in haar hart geboren om die
God te kennen en te dienen. Daarvan doet ze belijdenis op de grenzen van
Moab. We lezen in vers 16: ‘Maar Ruth zei: Val mij niet tegen, dat ik u zou
verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal
ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten.’ Zij wil
met Naomi meereizen. Ze wil dag en nacht met haar zijn. Ze kan haar niet
missen. Haar keuze spreekt ze uit: ‘Uw volk is mijn volk, en uw God mijn
God.’
Het is een zuivere keuze. Zonder beïnvloeding van Naomi. Het is een
vrijwillige keuze. Zonder dwang. Het is een hartelijke keuze. Het is geen
lippentaal. Geen lesje uit het hoofd. Het is een oprechte keuze. De liefde
Gods is in haar hart. Het is ook een onberouwelijke keuze. Daar zul je nooit
berouw van krijgen. Van de zonde wel. Vroeg of laat.
Bij Orpa lag het anders. Ook bij haar zien we tranen. Zo aan de buitenkant
lijkt er geen verschil. Maar het is een droefheid naar de wereld. Haar hart
blijft vastzitten aan de afgoden van Moab. Zij kan die wereld niet loslaten.
Ook zij doet een keuze. Een keuze voor het volk van Moab. Voor de god
Kamos. Wat was ze dichtbij. Dichtbij Naomi. Dichtbij Kanaän. Een mens
kan dichtbij komen en toch zo veraf blijven.
Naomi ziet en voelt het. Ze heeft haar schoondochters gemaand terug te
keren. Maar nu kan zij Ruth niet langer tegenhouden. Zo gaan zij samen
richting Israël. Naomi als een terugkerende zondaar, vol smart en verdriet.
Ruth als een komende zondaar met liefde in het hart. Ruth mag volgen,
hoewel de toekomst onzeker en duister is.
Hebben wij deze keuze al mogen doen? Is er smart over de zonde en is er
een droefheid naar God? Is er liefde in ons hart? Is er een verlangen God
te mogen dienen? Is er een uitzien om Christus, de Meerdere van Boaz, te
mogen kennen?
Ruth. Een voorbeeld voor de heidenen. Een heidin die binnen Israël wordt
ingelijfd. Ze wordt in het verbond opgenomen. Meer nog! Zij wordt de
moeder van de Heere Jezus. Uit haar huwelijk zal Obed geboren worden,
de grootvader van David. Zij ontvangt een naam in Israël. Daarvan zong
de dichter van Psalm 87: ‘de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o
Godsstad, voortgebracht.’ Ook van Ruth geldt: ‘Zij is aldaar geboren.’
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Kinderkrant
Kom je ook naar de zendingsdag in Gorinchem? Lees

dan pagina 3.
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Hoe is dat op het zendingsveld?

ONTMOETINGEN

Wil jij ook wel eens weten welke
ontmoetingen zendingswerkers
hebben? Lees dan snel verder over een
ontmoeting in Oost-Azië en Ecuador.

N
OOST-AZIË E
ECUADOR

Geschreven door
een werker uit Azië

Vertellen op reis
Het is vakantie hier in Azië. Veel kinderen
gaan op reis, naar hun opa en oma. Wij
reizen een stukje met hen mee…

W

e moeten dertig uur in de trein zitten,
dus neem een boek en genoeg eten en
drinken mee. Voordat we in de groene
trein stappen, zoeken we even een
rustig plekje op. Samen vouwen we
onze handen: ‘Heere, wilt U geven dat we
aan iemand in de trein van U mogen vertellen, want hier zijn zoveel mensen die U nog niet kennen.’
Als we een plekje gevonden hebben om te zitten, moet
het meisje naast ons een beetje giechelen. Ze heeft bijna
nooit westerse mensen gezien. ‘Wat leuk dat ik nu dertig uur naast buitenlanders kan zitten’, zegt ze. Als we
een poosje in de trein zitten, vraagt ze: ‘Zijn jullie soms
christenen?’ ‘Wij ook.’ Wat bijzonder! We zitten naast
mensen die ook van de Bijbel weten. Haar oma zegt:
‘Dank de Heere!’ We hebben genoeg om over te praten.
Dan ga ik even op een treinbed liggen. Maar eerst geef
ik de oma een mp3-speler met christelijke liederen. Als
ik weer wakker word, hoor ik oma zachtjes zingen.
Ze heeft haar oordopjes in. Heel zachtjes zingt ze mee:
‘Alle volken moeten de Heere loven.’

‘Hermano,
mogen wij ook op
catechisatie?’
In Nederland is het normaal dat je als
kind van een gemeente vanaf ongeveer 12
jaar oud naar de catechisatie gaat. In de
jonge zendingsgemeente van Portoviejo
in Ecuador is er inmiddels ook een kleine
groep jongeren die catechisatie krijgt. Zij leren, net als jullie, meer over wat wij geloven
en belijden vanuit de Bijbel. Maar er zijn
ook jongeren die naar de kerk komen, maar
hun ouders komen niet.
Zo waren er twee meisjes van 15 en 16
jaar oud. Ze kwamen al jaren trouw op
de vereniging en sinds kort zaten ze op
gitaarles in de kerk. Af en toe zag je hen ook
in de kerkdiensten. Op een zondagmorgen
na de dienst kwamen ze samen aarzelend
naar de zendingswerker toe. ‘Hermano
(broeder), mogen wij ook op de catechisatie?’ Na een gesprekje bleek dat het een
oprechte vraag was om meer van de Bijbel
en de Heere te leren. Inmiddels zitten er vijf
van deze trouwe jongeren op de catechisatie.
Wil jij voor hen bidden en voor hun ouders?

Help je mee aan
het zendingswerk?
Beste jongens en meisjes,
Komen jullie ook naar de zendingsdag? Deze keer zullen we met elkaar
nadenken over het onderwerp ‘Tot Uw dienst bereid’. Misschien heb je
op school Psalm 108 vers 1 wel geleerd. Daarin zing je:

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.
Zing je deze psalm mee met je hart? David, de dichter
van deze Psalm, wilde voor God een psalm zingen.
Hij wilde dat doen met heel zijn hart en ook met
zijn tong. De harp en de luit (ook een snaarinstrument) moesten meespelen. Niet tot eer van David,
maar om de Heere groot te maken.

Denk jij er wel eens
over na hoe je ook
een beetje kunt
meehelpen aan het
zendingswerk? Kijk in
het kader hiernaast
wat je kan doen.

Wat klinkt het mooi als we samen
mogen zingen. Zingend mag Gods
Woord worden doorgegeven. Hier in
Nederland, maar ook in landen waar zendingswerkers wonen en werken. Je hebt hierover kunnen
lezen op bladzijde 2 in het stukje over Azië. Ook in Ecuador
zingen de leden in de gemeente en de kinderen op de zondagschool psalmen en liederen.
Denk jij er wel eens over na hoe je ook een beetje kunt
meehelpen aan het zendingswerk? Zoals David zingt: ‘tot
Uw lof en dienst bereid’. Het belangrijkste is dat je bidt of
de Heere het werk van zendingswerkers wil
zegenen. Je snapt wel dat er ook geld nodig
is om bijvoorbeeld zondagschool in Ecuador te kunnen houden. Daarom willen we
jullie vragen om aan de slag te gaan voor de
kinderen in Ecuador. Om zondagschool te
kunnen houden is er ongeveer 21 euro per
week nodig.
Groetjes,

Marja

KLUSJES
VOOR DE
ZENDING
Op de website www.zggjunior.
nl kun je een bouwplaat van een
doosje vinden. Print hem uit en
maak er een mooi spaarpotje van.
Verzin allerlei leuke klusjes waar
je wat geld voor krijgt. Dit geld
stop je in je spaarpotje. Je kunt
denken aan: meehelpen met het
bakken van een appeltaart,

de auto wassen, de tuin vegen,
boodschappen doen, enzovoort.
Maak een mooie foto van jezelf
terwijl je een karweitje aan het
doen bent voor onze actie. Neem
deze foto mee naar de kraam van
ZGG. We hangen de foto’s dan
allemaal op. Je geld mag je in een
hele grote spaarpot op de kraam
stoppen. Op een grote thermometer
houden we samen bij hoeveel
geld we ophalen. Hoeveel keer
zondagschool gaan we sparen?
Neem je foto en geld mee naar de
zendingsdag en lever het in bij de
stand van ZGG. Je krijgt dan een
leuk cadeautje!
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Uit de Bijbel

Vragen voor jou

Door Dick Korpel

DE EERSTE
ZENDELINGE
Wie is de eerste zendeling waar
de Bijbel over vertelt? Denk jij aan
Filippus, Petrus of aan Paulus?
Toch is er iemand die veel eerder
als zendelinge over de Heere
sprak. Wij lezen over haar in 2
Koningen 5.

meisje een zendelinge?

• Praat jij wel eens met

vriendjes of vriendinnetjes
over de Heere?

I

n dit hoofdstuk gaat het over
Naäman, een Syrische generaal.
Hij is erg ziek. Naäman en zijn
vrouw zijn heel bezorgd. Opeens
gebeurt er iets bijzonders. Hun
Joodse slavinnetje zegt: ‘Ach, als meneer Naäman maar onze profeet Elisa, in Samaria, zou zien. Die zou hem
kunnen genezen!’ Naäman vertelt dit
aan de Syrische koning. De koning
stuurt Naäman naar de koning van
Israël. Maar die zegt: ‘Ben ik God,
om te doden en levend te maken?’
Maar lees eens wat er in vers 11 staat.
Wat denkt Naäman? Dat de machtige
God van Israël hem beter kan maken.
Naäman wordt genezen!
In gedachten gaan wij terug naar
Syrië, naar dat Joodse meisje. Dat

PUZZEL

• Waarom is dit Joodse

kleine meisje is bij haar ouders weggeroofd. Nu werkt zij als slavinnetje
in het huis van een Syrische generaal. Je kunt je voorstellen dat zij
bang, verdrietig en boos was. Maar
toch spreekt zij vrijmoedig over de
Heere. Wanneer zij hoort dat generaal Naäman ziek is, vertelt zij over
de profeet van de God van Israël. Zij
prijst het werk van de Heere aan.
Dat is wat zendelingen doen. Vertellen hoe goed de Heere is.
Trouwens, het is belangrijk om te
weten dat het aanprijzen van de
Heere niet alleen in verre landen
moet gebeuren. Ook in Nederland,
aan je vriendjes en vriendinnetjes,
mag jij vertellen over de Heere. Wees
eens eerlijk, doe jij dat wel eens?

Zoek de 13 woorden! De woordstukjes zijn door elkaar geraakt. Aan de streepjes zie je of het een begin-, een midden- of een eindstukje is. Bijvoorbeeld: -zel-,
-boek, puz- = puzzelboek. Twaalf woorden hebben te maken met de zendingsreis
van Paulus (Handelingen 16 en 17). Eén woord hoort bij ZGG. Kun jij ze vinden?

zen-

-bev-

op-

-per-

Pau-

-ver-

-roer

-waar-

-edo-

-ene

Aréo-

-gs-

-ing

-der

-ster

Si-

-din-

ker-

-nië

-be-

-lus

-las

Ath-

stok-

-goge

-taar

syna-

al-

Mac-

aard-

pur-

-pagus

-ker

-koop-

-veld

Woorden over de reis van Paulus:
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

ZGG-woord: ____________________

HISTORIE

In deze serie belicht ds. J.M.D. de Heer pioniers uit de zendingsgeschiedenis
en gaat hij op zoek naar de lessen voor het zendingswerk van vandaag.
Deze keer: de zendeling

Robert Jermain Thomas

(1839-1866)

Een fatale
zendingsreis
Koreanen kunnen ook Chinees lezen! Die boodschap klonk Robert Jermain Thomas als
muziek in de oren. Een Bijbel in de Koreaanse taal was er in zijn dagen nog niet. Maar wel
in het Chinees. Dan moet deze Bijbel naar Korea, zo vond Thomas. Hij deed er alles aan om
zijn plan uit te voeren. Maar, het kostte hem zijn leven.
Door ds. J.M.D. de Heer

D

zeilde naar Korea, in een poging om via de rivier de stad
Pyongyang te bereiken. Op verschillende plaatsen werd
gestopt en overal deelde de zendeling Bijbels uit. Hij liet
ook Bijbels achter op de oever van de rivier.
In de buurt van Pyongyang aangekomen, beging de
bemanning van het schip een grote fout. Ze hielden vijf
Koreanen gevangen aan boord. Twee van hen probeerden te ontsnappen en verdronken. Dat maakte het Koreaanse volk woedend. Allerlei verhalen werden over de
bemanning van het vreemde schip verteld. Het zorgde
ervoor dat in het zicht van Pyongyang de Koreanen tot
de aanval overgingen. De bemanning besloot terug te
keren, maar het schip liep aan de grond. Er ontbrandde
een heuse strijd. Uiteindelijk moest de bemanning het
onderspit delven. Hun schip werd in brand gestoken. De
bemanning kwam zwemmend aan wal, maar de Koreanen kenden geen genade. Het viel hen wel op dat één
opvarende ongewapend aan wal kwam. Hij had boeken
bij zich die hij de Koreanen aanbood. Deze begrepen het
gebaar niet en doodden ook Thomas.

omineeszoon Robert Thomas uit Wales was een
geniale man. Hij had een uitgesproken talent
voor het leren van talen. Zijn eigenlijke studie
was medicijnen. Op 4 juni 1863 kreeg hij een
aanstelling als zendeling voor het Londense
zendingsgenootschap. Vervolgens ging de reis
naar China.

Chinese Bijbel
In China aangekomen ontmoette hij twee rooms-katholieke Koreanen. Tot zijn grote vreugde merkte
Thomas op dat deze Koreanen de Chinese Bijbel konden
lezen. Dat kunnen alle geschoolde Koreanen, zo vertelden ze. Een sterke drang bezette het hart van de jonge
Thomas om het Koreaanse volk het Evangelie te brengen.
Het was ook in die dagen moeilijk om in Korea te
evangeliseren. Het land was gesloten en de regering verbood buitenlanders zelfs om het land te bezoeken. Maar
Thomas twijfelde niet aan zijn roeping om naar Korea te
gaan.
In september 1865 was het zover. Met financiële hulp
van een Schotse predikant ging Thomas naar Korea. Hij
bereikte per schip de westkust van het land, maar het
lukte hem niet om voet aan wal te zetten. Dus ging hij
weer terug naar China.

Troost
Van de Bijbels die de zendeling achterliet, werden
er vele door de overheid verbrand. Maar, de bevolking
nam er ook een aantal mee naar hun huizen. Toen later
het Evangelie in Korea verspreid kon worden, sprak een
belijdeniscatechisant uit dat zijn vader een ‘Bijbel van
Thomas’ in bezit had. Al kostte het de evangelist het
leven, maar het levende Woord deed wat de levende God
behaagt. Dat is tot troost voor al het zendingswerk.

Bijbels uitdelen
Een jaar later volgde een tweede poging. Nu kreeg
Thomas een plaats aan boord van een Amerikaans
handelsschip. Het schip, met dertig man aan boord,
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Familie Hakvoort
bereidt zich voor
op de uitzending
naar Guinee

Met het
hele gezin op taalles

V

Frans leren is niet
gemakkelijk. Dat ervaren
Teun, Gerdien en hun
kinderen tijdens hun studie
in de buurt van Parijs. Toch
ervaren ze tijdens hun verblijf
in Frankrijk de zorg van de
Heere. ‘Met Hem kunnen we
ook naar Guinee toe.’

anaf 1 september 2015 is Teun in
opleiding bij ZGG. Voor hem en zijn
vrouw Gerdien betekent dit dat ze
vanaf die tijd een andere weekinvulling krijgen. Regelmatig is het echtpaar op stap om specifieke modules te
volgen. Ze spreken met (oud-)zendingswerkers
om ervaringen uit te wisselen en om van elkaar
te leren. Teun maakt zijn CGO-opleiding af en is
regelmatig te vinden in de evangelisatiepost in
Rotterdam. Op 8 juli 2016 vertrekt het echtpaar
samen met hun kinderen Evelyn, Aliëtte en
Joëlle voor taalstudie naar Frankrijk. Op 27 juni
2017 staat hun uitzenddienst gepland en zullen
ze vertrekken naar Guinee.

Door Jeanet Zuidweg

Verdiepen in de Guineese cultuur
Teun vertelt: ‘Toen Paulus met zijn zendingsreizen begon, kende hij de Griekse taal en
cultuur. Dit was voor hem een groot voordeel,
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hebben hun kinderen Evelyn (9) en Aliëtte (7) officieel nog vakantie. Toch buigen zij zich, net als hun
ouders, al over Franse woordjes en zijn bezig met
lezen en rekenen. Terwijl hun zusje Joëlle (2) in de
crèche zit, krijgen zij thuis les van Nanda Walhout en
Jolande Rozendaal. Ze studeren beiden Frans en zijn
de eerste vier weken bij familie Hakvoort geweest om
de kinderen te helpen met het leren van de Franse
taal. Daarbij was het fijn dat Nanda uit eigen ervaring
kon vertellen over Guinee. Zij heeft daar tien jaar als
zendingskind gewoond.
Jolanda en Nanda vertellen: ‘De methode die wij
gebruikten voor het Frans was heel interactief en
beeldend, met spelletjes, liedjes en filmpjes. De meiden leerden al snel heel wat woorden. Zo leerden ze
dat een slang le serpent is. Dat is een belangrijk woord
voor straks in Guinee. Vertellen wie ze zijn en andere
mensen begroeten konden ze ook al vlug.’

ZGG JUNIOR
Op school leer jij Engelse
woordjes. Engels is voor
jou een ‘vreemde taal’.
Evelyn, Aliëtte en Joëlle
moeten Frans leren. Waarom? Omdat ze binnenkort samen
met hun vader en moeder in Guinee gaan wonen, omdat
hun vader daar voor de zending gaat werken. Ze leren het
Frans in Frankrijk op school.

omdat hij zo met de mensen kon communiceren en
wist hoe deze mensen dachten. Wij hebben dat voordeel niet. Daarom zijn we ons aan het verdiepen in de
Guineese cultuur.’ Niet alleen voor de zendingswerkers, maar ook voor de zendingskinderen is een goede
voorbereiding belangrijk. ‘We hebben de kinderen zelf
bij de voorbereidingen betrokken, zodat ze wisten
wat er ging gebeuren. Zo leefden we als gezin naar
een moment van vertrek toe. Vóór onze benoeming
praatten we met hen over de geestelijke nood in de
wereld en baden we ervoor. Op een gegeven moment
vroeg één van de kinderen: ‘Waarom gaan er dan geen
mensen naartoe?’ Na onze benoeming konden we
vertellen: ‘Wij gaan ernaartoe.’

Taalschool
Van maandag tot en met vrijdag volgen Teun
en Gerdien les op school. Gerdien legt uit hoe een
schooldag eruit ziet: ‘Elke morgen opent één van de
studenten de schooldag met gebed. Daarna volgt het
lesprogramma met luisteroefeningen, spreekoefeningen, schrijfoefeningen, uitleg van woorden en grammatica. Tijdens het middagprogramma is er aandacht
voor de uitspraak. Dat vak wordt fonetiek genoemd.
Op maandagmiddag krijgen we bijbels Frans. Op
dinsdag- en donderdagmiddag beginnen we met een
korte dienst. Eén van de studenten houdt een medi-

Een behoorlijke omschakeling
Vanaf begin juli 2016 wonen Teun en Gerdien met
hun kinderen op de eerste verdieping van één van de
flatgebouwen in Massy, een voorstad van Parijs. ‘De
eerste vier weken begonnen wij als ouders direct met
taalstudie. Het was een behoorlijke omschakeling!
Een nieuwe klas met allerlei nationaliteiten: mensen
uit Nieuw-Zeeland, Alaska, Amerika, Duitsland. We
stroomden in bij een groep die in mei begonnen was.’
De eerste maanden zijn Teun en Gerdien vooral
bezig geweest met de basis: ‘Thema’s die tijdens onze
lessen voorbijkwamen waren: het weer, de markt,
voeding en reizen. We leerden steeds nieuwe manieren om onszelf uit te drukken in verschillende
werkwoordtijden. Wat het oefenen van de taal betreft,
is het ideaal dat we in de wijk wonen.’

Fonetiek
Het vak fonetiek is een belangrijk onderdeel
van de taalstudie. Studenten leren hierbij
klanken op de juiste manier uitspreken.
Als je een klank op een verkeerde manier
uitspreekt, zeg je een ander woord dan je
bedoelt.
Twee voorbeelden: poison = gif, poisson = vis;
dessert = toetje, desert = woestijn.

Spelenderwijs
Als Teun en Gerdien beginnen met de taalstudie
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langs geweest. Dat hebben we echt als een grote
blijk van steun ervaren. De kaarten uit de gemeente en van vrouwenverenigingen dragen daar
ook aan bij. Op de kaarten lezen we dat er voor
ons gebeden wordt – en dat hebben we nodig!’

Nieuwe contacten

tatie. We zingen en bidden samen. Daarna volgt
een les waarin we het geleerde kunnen toepassen. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn
we vrij.
Aan het eind van de vrijdagmorgen kiezen
we een verdiepingsthema. Denk aan koken,
EHBO en het onderwijssysteem in Frankrijk. Bij
elk onderwerp leren we weer nieuwe woorden.’

Annemieke Vader, hun toekomstige collega in
Boké, volgt tegelijkertijd taalstudie in Frankrijk.
Elke week eten ze een keer bij elkaar. Het is een
mooie manier om elkaar beter te leren kennen.
Teun legt uit dat ze ook al contact hebben
met de teamleden in Guinee: ‘Ze betrekken ons
bij wat er in het team speelt door ons de notulen
van de teamvergadering toe te sturen. We hebben
ook contact met hen over huisvesting. We zien
ernaar uit om in Guinee nieuwe mensen te leren
kennen en relaties aan te gaan. Binnen deze relaties hopen we het Woord van God door te geven
in hun eigen taal. Dit betekent voor ons dat we,
als we in Guinee aankomen, vanuit het Frans
beginnen met het leren van het Susu.’

Taalschool
Teun en Gerdien en de kinderen hebben veel
contacten met mensen uit de buurt. Op zondagmorgen bezoeken ze een plaatselijke kerk
in Massy. Daar hebben ze inmiddels hun plek
gevonden. Teun haalt op dinsdagavond veel
vreugde uit de gezamenlijke bijbelstudie.
Op zondagavond luistert het gezin naar de
morgendienst uit hun thuisgemeente Scherpenzeel. ‘De nieuwjaarspreek ging over: ‘Jezus
Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in
der eeuwigheid.’ Met deze preek kunnen we het
nieuwe jaar in. We mogen ervaren dat de Heere
ons hier ziet, Hij onderwijst, Hij troost, Hij leidt
en helpt ons. De Heere is zo goed voor ons. Met
Hem kunnen we ook naar Guinee toe!’
Teun en Gerdien vinden het fijn dat ze steun
ervaren van hun familie, maar ook vanuit de
kerkelijke gemeente: ‘Onze predikant, dominee
Verschuure, is samen met een diaken een keer
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Biddende docenten
De taalschool Les Cèdres is een
christelijke school. Al veertig jaar
lang leidt men er zendingswerkers op
in de Franse taal. Veruit de meeste
studenten komen er om het Woord van
God uit te leren dragen. Studenten
leren in het Frans bidden, bijbelse
thema’s uitleggen en meditaties
houden. Teun: ‘Wat mijzelf het meest
geraakt heeft, was toen één van de
docenten op een moeilijk moment
tegen onze klas zei: ‘Weet dat wij als
docenten ook voor onze studenten
bidden!’
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Toekomst voor de
Theologische School?
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De Nigeria Reformed Church
(NRC) heeft ieder jaar een
ambtsdragersconferentie in
januari. De eerste dag van deze
jaarlijkse vergadering wordt
volledig gereserveerd voor gebed
en vasten vanwege verschillende
problemen waarmee de kerk te
maken heeft. De tweede dag werd
gebruikt om te praten over de
toekomst van onze Theologische
School. Heeft de school toekomst?

RC

BERICHT

In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord. Deze keer Ds. N.I. Ude.
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Door Ds. N.I. Ude

D

e jaarlijkse ambtsdragersconferentie van de NRC
in Nigeria werd ook dit jaar goed bezocht. Alle
predikanten, ouderlingen, diakenen en waarnemers waren aanwezig. Het geeft aan hoe belangrijk men de ontwikkelingen binnen de kerk vindt,
vooral op het gebied van de Theologische School. De
deelnemers aan conferentie waren het er unaniem over
eens dat zonder een goed functionerende school de
kerk de gezonde leer loslaat en ongehoorzaam is aan de
opdracht van de Heere Jezus Christus: ‘Gaat heen en
verkondig het Evangelie aan alle creaturen.’
Gezien het grote belang van de school concludeerde
de vergadering om er alles aan te doen om ervoor te
zorgen dat de school gesteund wordt. De ambtsdragers
hebben beloofd dat ze zullen proberen om de school te
ondersteunen. Ook hebben ze het bestuur en het personeel aangespoord om de reformatorische identiteit in
alle aspecten van de school te bewaken.

J A A R G A N G

De vergadering heeft praktische manieren voorgesteld om er zeker van te zijn dat de school aan haar
missie en visie beantwoordt. De eerste stap is om
een commissie samen te stellen van vijf mensen die
de voorstellen zullen ontwikkelen voor de vergadering van de hele kerk, met speciale aandacht voor de
Theologische School. Haar werd opgedragen om te
kijken naar praktische manieren waarin de NRC haar
activiteiten in stand kan houden, zowel in woord
als in daad, door middel van de Theologische School.
Daarnaast moet de commissie een aantal aanbevelingen
doen rondom de financiële steun van de gemeenten
aan de school.
Iets wat me erg bemoedigde, was de ijver en interesse van de vergadering ten aanzien van het theologisch
onderwijs. Moge God ons helpen om hiermee verder te
komen
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Op de website bezinning.zgg.nl is
een extra artikel te lezen in de serie
'Vragen voor vertalers'. Ook zijn hier
de eerder verschenen artikelen uit
Paulus terug te lezen.

Is het goed en
toegestaan om de
uitdrukking ‘Allah’
te gebruiken in
bijbelvertalingen? Is
dat een aanpassing
van de Bijbel aan de
islam en de Koran?
Of zijn er goede en
belangrijke redenen
om de naam ‘Allah’
toch te gebruiken?
Door Dr. D. Kroneman

28

Betekent
‘Allah’
God?
Het vertalen van Gods Naam voor
christenen en moslims in Indonesië

D

e meeste bijbelvertalingen
in het Indonesisch en in het
Maleis gebruiken de uitdrukking ‘Allah’ voor God (Elohim
in het Hebreeuws). Zo luidt
het eerste bijbelvers in de
Indonesische Nieuwe Vertaling: ‘Pada
mulanya Allah menciptakan langit
dan bumi’: ‘In het begin schiep God de
hemel en de aarde’ (Genesis 1: 1).
Het gebruik van het woord ‘Allah’
roept soms vragen op. Wordt Elohim
hier nu zomaar vertaald met ‘Allah’?
Wordt hier op onkritische en ongepaste wijze een isgelijkteken gezet tussen
de God van de Bijbel en de god van
de islam? Hebben de bijbelvertalers
van deze en andere vertalingen zich
klakkeloos aangepast aan de taal van de
Koran?
De vraagtekens worden misschien
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nog groter, wanneer men ontdekt dat
de uitdrukking ‘Allah’ ook is overgenomen als een leenwoord in veel lokale
talen in Indonesië en elders in de
wereld. Zo wordt de uitdrukking ‘Allah’ bijvoorbeeld ook in de Yali-Bijbel
gebruikt en in de bijbelgedeelten die al
vertaald zijn in de Nipsan-taal.

Aramees
Er is echter geen reden voor verontrusting. Het Arabische woord ‘Allah’
is taalkundig nauw verwant aan de
Hebreeuwse Godsnaam Elohim (God).
Via het Aramees is deze naam in het
Arabisch terecht gekomen. Lang voordat de islam ontstond op het Arabische
schiereiland, werd de uitdrukking
‘Allah’ al gebruikt door christenen ter
plaatse om te verwijzen naar de God
van de Bijbel.

De uitdrukking ‘Allah’ kan dus
evengoed verwijzen naar de God van
de Bijbel als naar de god van de Koran.
Wanneer christenen in Indonesië en
elders de uitdrukking ‘Allah’ gebruiken,
verwijzen ze daarmee naar de God van
de Bijbel. En wanneer moslims de uitdrukking ‘Allah’ gebruiken, verwijzen
ze daarmee meestal naar de god van de
Koran.
Het is vergelijkbaar met de manier
waarop wij in het Nederlands het
woord 'god' gebruiken. Het woord 'god'
kan verwijzen naar de God van de Bijbel of naar de god van de Koran. Verder
kan de uitdrukking ook verwijzen naar
andere goden, zoals de Kanaänitische
god Baäl of de Griekse god Zeus. Wanneer het hierbij duidelijk om afgoden
gaat, gebruiken we in de spelling van
het woord god geen hoofdletter.

President
Eenzelfde woord of uitdrukking
kan taalkundig gezien verwijzen naar
verschillende personen. Zo kan een
aanduiding als ‘de president’ naar heel
verschillende personen verwijzen,
afhankelijk van de situatie en van
de doelgroep aan wie deze woorden
gericht zijn. Amerikaanse staatsburgers
zullen daarbij in de eerste plaats denken
aan president Trump, terwijl de Russen
in eerste instantie zullen denken aan
hun eigen staatshoofd, president Poetin.
In beide gevallen wordt dezelfde uitdrukking gebruikt (‘de president’). Dat
betekent echter allerminst dat president
Trump en president Poetin dezelfde
persoon zijn, dezelfde ideeën hebben, of
dezelfde macht hebben.
Op een vergelijkbare manier heeft
de naam ‘Allah’ een andere betekenis
voor christenen dan voor moslims.
Christenen vullen hun begrijpen van
God en hun omgang met God in vanuit
de Bijbel, terwijl moslims hun godsbegrip invullen vanuit de Koran. Tussen
beide godsbeelden bestaat enerzijds
overeenkomst (God als Schepper en
Rechter; Gods barmhartigheid, enz.).
Anderzijds zijn er ook wezenlijke ver-

schillen zoals de belijdenis van God als
Vader en Jezus als de Zoon van God.

Context

Conclusie

Het is belangrijk dat ook in bijbelvertalingen voor moslims de uitdrukking ‘Allah’ voor God (Elohim) gehandhaafd blijft. Op deze manier kunnen
verkeerde voorstellingen over God
het best gecorrigeerd worden. Wanneer moslims de Bijbel lezen of horen,
komen ze er gaandeweg achter dat
het bijbelse godsbeeld op beslissende
punten anders is dan het godsbeeld in
de Koran.
Woorden en namen krijgen altijd
pas kleur en betekenis als ze in een
bepaalde context worden gebruikt. Zo
is het niet alleen met de aanduiding
‘Allah’ in het Indonesisch, maar ook
met het woord God in het Nederlands.
Mensen kunnen hetzelfde woord
gebruiken, maar er totaal iets anders
mee bedoelen. Aan de andere kant kan
de overeenkomst in taalgebruik wel
dienen om een brug te slaan van communicatie en herkenning, met het doel
om misverstanden te corrigeren.
Vanuit de vernieuwende context van
het Woord van God kunnen oude, verkeerde voorstellingen van God een nieuwe, bijbelse invulling krijgen. Daarbij is
het verlichtende en hartvernieuwende
werk van de Heilige Geest onmisbaar.

Inheems of leenwoord
In veel bijbelvertalingen in de
binnenlanden van Papoea wordt de
uitdrukking ‘Allah’ ook gebruikt voor
God. De vertalers van het Una Nieuwe
Testament (gepubliceerd in 2007) kozen
echter voor een wat andere oplossing.
Zij gebruiken de uitdrukking ‘Er Imtamnyi’ (‘Hij Die in de hemel is’) voor
God. Dit doen zij zowel in het Nieuwe
Testament als in het Oude Testament,
waaraan zij momenteel nog bezig zijn.
De achtergrond van deze vertaalkeuze
was niet zozeer de angst voor mogelijke
mosliminvloeden. De vertaalkeuze was
vooral ingegeven door het motief van
taalpurisme. Men wilde in dit geval lie-
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In Indonesië en elders worden de
bijbelse woorden voor God vaak vertaald als ‘Allah’. Dit betekent allerminst
dat deze vertalingen zich proberen aan
te passen aan het taalgebruik van de
Koran. Het betekent ook niet dat in de
opvattingen van de vertalers de God
van de Bijbel en de god van de Koran
identiek zijn.
De betekenis van de naam ‘Allah’
wordt voor een belangrijk deel bepaald
door het verband waarin deze naam
fungeert. Voor christenen heeft deze
naam in de eerste plaats een bijbelse
betekenis. Voor hen is ‘Allah’ niet alleen
de Schepper van hemel en aarde. Hij is
ook de God van het verbond met Israël
en de Vader van de Heere Jezus Christus. ‘Allah’ verwijst naar de Drie-enige
God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Al eeuwenlang
'Allah'
In Indonesië wordt de God van
de Bijbel al vele eeuwen lang
aangesproken als ‘Allah’. In de oudste
Maleise bijbelvertaling, van de hand
van Albert Cornelisz Ruyl in 1629, die
zelfs een paar jaar ouder is dan onze
Statenvertaling, lezen we bijvoorbeeld
in Mattheüs 1: 23 de volgende tekst:
‘Liatlah saurag anak darah jadi
berbonting, makka dian’ja ada beranak sa-anak laki-laki, makka angkou
memmerin’ja namma Emanuel,
artin’ja Allahu serta segala kita.’ (‘Ziet,
een maagd zal zwanger worden, en
een zoon baren, en u moet hem de
naam Emmanuël geven, hetwelk
betekent, God (= Allahu) is met ons’).
Dit citaat laat duidelijk zien dat het
gebruik van de Naam ‘Allah’ voor de
God van de Bijbel teruggaat op een
oude traditie.
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Zendingswerkers
staan Oost-Aziaten bij
met daad en Woord

Een handreiking in
barmhartigheid
30
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Werkers in Oost-Azië geven
regelmatig diaconale hulp, uit
christelijke naastenliefde en met
het oog op een ingang voor de
Woordverkondiging. We vragen
directeur Eikelboom en Anita,
uitgezonden naar Oost-Azië, om
hier iets meer over te vertellen.
Door Evelien Smit

O

p de vraag waarom ZGG begonnen is met diaconale steun
in Oost-Azië vertelt directeur Eikelboom: ‘Bij ZGG gaan
evangelisatie en diaconaat altijd samen. Evangelisatie
krijgt daarbij het hoofdaccent. Dat geldt ook in Oost-Azië.
Diaconale activiteiten moeten mogelijkheden bieden om
mensen te bereiken met Gods Woord. In situaties waarin
openlijke evangelisatie niet mogelijk is, biedt de diaconale
handreiking een mogelijkheid om naastenliefde te betonen en om
ook iets van de motieven daarbij door te geven.’

Overleven
De levensomstandigheden van de mensen in Oost-Azië verschillen sterk van elkaar. Anita: ‘We ontmoeten studenten uit arme
boerengezinnen, mensen die leven in vaak droge en verafgelegen
bergdorpen, maar ook mensen uit de stad met een goede baan en een
auto. Ik heb vrienden die verschillende luxe appartementen hebben
en voorzien zijn van een goed pensioen, maar daarnaast ken ik ook
veel mensen, zowel in de stad als in de dorpen, die vooral bezig zijn
met de vraag: ‘Hoe kan ik als gezin overleven?’
Eikelboom vult aan: ‘Er zijn ook mensen die er financieel redelijk voor staan, maar die juist worstelen met allerlei levensvragen,
maatschappelijke en psychische problemen. Achter veel deuren gaan
zorgen verborgen over huwelijk, opvoeding van kinderen, gepleegde
abortussen, alcoholmisbruik en de te hoge eisen die het leven aan
hen stelt. In de kern worstelt echter ieder mens met dezelfde vragen
over schuld, schaamte, zonde en toekomst. Niemand ontkomt aan de
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P. Eikelboom
Anita

rauwe werkelijkheid van de zonde en de gevolgen ervan. In sommige situaties kun je er alleen
langer je ogen voor gesloten houden.
Arme mensen hebben vaak geen geld om
medische zorg te betalen. Met beperkte middelen
kun je dan veel voor mensen betekenen. Daarbij
zoeken werkers gelegenheid om iets te vertellen
over de oorzaak van het verdriet en over de ene
Naam waardoor niet alleen hulp voor tijdelijke
zorgen, maar ook voor de geestelijke nood verlossing verkregen wordt.’

‘Zien wij
de mensen
om ons
heen?’

Asfaltweg als uitweg
De overheid streeft ernaar om voor 2020 de
armoedeproblematiek in het land grotendeels op
te lossen. ‘Sinds kort wordt er naar ieder klein
dorpje in het land een asfaltweg aangelegd die de
mensen in afgelegen gebieden toegang geeft tot
veel meer middelen en voorzieningen’, vertelt
Anita. ‘Ook is de ziekteverzekering voor de mensen die tot een lagere economische klas behoren
verbeterd. De kosten moet men echter zelf voorschieten. Dat is vaak een probleem. Afgelopen
tijd heeft de medische organisatie waarvoor ik
werk een hartoperatie van een jong meisje vergoed. Daarna hebben we de familie geholpen bij
het aanvragen van de verzekering. Na ongeveer
een jaar heeft de familie het geld van de verzekering ontvangen en dit weer aan ons terugbetaald.’
‘Er zijn diverse basale voorzieningen beschikbaar zoals kliniekjes op het platteland’, vertelt
Eikelboom, ‘maar het meeste geld gaat naar de
steden. De verdeling tussen stad en platteland

is scheef. In Oost-Azië moeten kinderen zorgen
voor hun (oude) ouders. Probleem is echter dat
er snel meer ouderen komen, terwijl het aantal
kinderen en jonge mensen afneemt. Omdat veel
oude mensen maar een klein pensioen hebben,
leven ze in armoede. In algemene zin is er een
kloof tussen de maatregelen die de overheid van
bovenaf afkondigt en wat de lokale sociale voorzieningen van onderaf (kunnen) aanbieden.’

Doel
Gevraagd naar het doel en de doelgroep van
het diaconaal dienstbetoon vat Eikelboom het
kernachtig samen: ‘Degenen die hulp behoeven
in de brede zin van het woord behoren tot de
doelgroep. We willen hen die onvoldoende hulp
vanuit familie, werk en overheid krijgen, ondersteunen met de daad, begeleid door het Woord.’
Anita geeft aan wat dat in de praktijk betekent: ‘Als christen willen we de bijbelse kernwoorden liefde, barmhartigheid en gerechtigheid
in praktijk brengen in ons leven en werk. Vanuit
de grondhouding van een christen willen we ons
richten op dienstbetoon. In ons leven en werk
hebben we:
t ijd en een betrokken houding tijdens de
bezoeken bij mensen thuis;
e en open oog en een luisterend oor voor (de
nood van) de naaste;
e en wijs hart om met (de nood van) de naaste
te zoeken naar de juiste hulp in de specifieke
situatie;
v
 oorkeur voor het geven van advies en
praktische hulp (geen financiële hulp).

EEN BROODJE KOPEN...
Samen loop ik met een lokale vriendin naar huis. We
besluiten om nog even langs het kraampje van een
arme bakkersfamilie die moslim is te lopen om hen
financieel te steunen door het kopen van een broodje.
Natuurlijk maken we eerst even een praatje met de
vrouw van het gezin. Dat waardeert ze en wie weet kan
het nog eens de weg tot Evangelieverkondiging openen.
Als we vertrekken zeggen we: ‘We willen nog wat
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brood van je kopen.’ De vrouw geeft ons joviaal twee
broden en zegt: ‘Nee, jullie zijn vrienden, jullie mogen
niet betalen.’ Ons plan om hen financieel te helpen is
mislukt… ‘Nee,’ zegt m’n lokale vriendin, ’je praatje met
hen is duizend keer zoveel meer waard dan dat beetje
geld wat je hun zou geven!’
Anita
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Een belangrijk deel van deze doelstelling is erop gericht om mensen – vroeger of later – met het Woord in
aanraking te brengen.’

ZGG JUNIOR
Er zijn landen waar je
niet zomaar over de
Heere mag vertellen.
Zendingswerkers hebben
in die landen een gewone baan. Ze proberen daardoor mensen te
leren kennen. Ze helpen hen als ze arm zijn en bijvoorbeeld de
dokter niet kunnen betalen. Zo laten ze zien dat de Heere wil
dat we elkaar lief hebben. En op die manier kunnen ze vaak ook
iets vertellen over de oorzaak van al het verdriet, onze zonden.
Ze wijzen hen dan ook op de Heere Jezus, Die gekomen is om
zondaren zalig te maken.

Relatie
Het geven van tijd en hulp in natura heeft altijd de
voorkeur boven het geven van geld. Nooit zal geld gegeven worden zonder specifiek doel. Voor ieder kalenderjaar wordt in overleg met het zendingsbureau een budget
begroot dat gebruikt kan worden voor diaconale activiteiten. De teamleden leggen schriftelijk verantwoording
af over diaconale projecten die zij financieel steunen.
Als een werker iemand tegenkomt die een financiële
hulpvraag heeft, zal deze werker eerst zelf beslissen of
dit een redelijke hulpvraag is en of financieel helpen
de juiste weg lijkt. Bij hoge bedragen zal de werker een
hulpaanvraag indienen bij het team. Het team evalueert
de aanvraag en neemt gezamenlijk een beslissing. Een

'Financiële gift is verbonden aan
een relatie met de persoon.'

Tegenstand

belangrijk criterium is dat de financiële gift samen moet
gaan met een relatie met deze persoon, zodat de gift
mogelijk nu of in de toekomst gepaard zou kunnen gaan
met Woordverkondiging.’

Ik bezoek Wang, een groentenverkoper.
Regelmatig help ik haar op de markt en praten
we over de zaken van Gods Koninkrijk. Ook
bidden we samen. Haar man is erg vijandig
ten opzichte van alles wat met haar geloof
te maken heeft. Ze hebben het niet breed. De
medische organisatie waarvoor ik werk, heeft
een grote voorraad kleding ontvangen en ik ben
blij dat ik daarvan ook wat aan m'n vriendin
Wang kan geven. Bewust doe ik er ook een mooi
kledingstuk in voor haar man en ik hoop en bid
dat dat zijn hart zal veranderen. De andere dag
vertelt Wang echter verdrietig dat haar man
alle kleding heeft weggegooid. Hij wil niets met
dat christelijke geloof te maken hebben! Ik zit
opnieuw naast Wang in haar groentekraam. Wij
kunnen haar man niet
bekeren, maar
samen bidden
we of de Heere
het hart van
haar man wil
vernieuwen.

Woordverkondiging
Anita wijst erop dat de opdracht in Oost-Azië niet
wezenlijk anders is dan in Nederland: ‘Als het goed is,
zal het leven van iedere christen die verbonden is aan de
Heere, gekenmerkt worden door verkondiging van het
Woord en de liefde tot onze naaste in de daad. Dit hoort
bij de christelijke levenswandel. We hoeven het niet
altijd in grote dingen te zoeken. Als je naar je werk rijdt,
kun je even van je fiets stappen en naast een straatkrantverkoper gaan zitten om een praatje maken, een broodje
geven en hem of haar wijzen op onze Schepper. De oude
vrouw die je ziet strompelen kun je even helpen met
het dragen van haar boodschappentas. Je kunt ook een
bezoekje brengen aan je zieke, rijke vrienden en hen de
Naam van de Heere aanprijzen. Toen de Heere Jezus op
aarde was en door de straten liep, staat er vaak dat Hij
iemand ‘zag’ en bij hen stopte. Zien wij de mensen om
ons heen?’
De naam van de werker in Oost-Azië is om veiligheidsredenen
gefingeerd.

Anita
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ZGG ONDERWEG
Zendingswerk gaat gepaard met
reizen. Zendingswerkers zijn vaak
onderweg. Ook deputaten reizen
regelmatig voor ZGG. In deze rubriek
worden verschillende facetten van
het reizen besproken.
Deze keer: op weg in Papoea

Pieter van Dijk

8 dagen lopen of
22 minuten vliegen

P

Vliegdiensten onmisbaar
voor zendingswerk

ieter van Dijk is piloot. Al op jonge leeftijd werd hij aangesproken door het werk
van MAF: ‘Toen ik op elfjarige leeftijd
een zendingsavond van ds. Vreugdenhil
in Middelburg-Zuid bijwoonde, liet hij
beelden zien van vliegtuigen die ingezet werden
voor het werk in het Koninkrijk. Dat fascineert
me nog steeds.’ ZGG heeft een samenwerkingsverband met MAF-Nederland. Mensen die vanuit
de Gereformeerde Gemeenten voor MAF werken,
kunnen een deel van de benodigde financiering
van ZGG krijgen.

Op sommige plaatsen is er heel wat
voor nodig om het Woord van God
bij de mensen te brengen. Sommige
volken leven in afgelegen gebieden,
ver van de rest van de bewoonde
wereld. Wegen naar hun dorpen
zijn er niet. Om ze te bereiken moet
er dagen door de gevaarlijke jungle
getrokken worden. Gelukkig is er
een andere optie. MAF zet zich in
om zendingswerkers naar deze
afgelegen gebieden te vliegen.

Luchtverbinding
Waarom MAF van zo’n grote betekenis is
voor het zendingswerk op Papoea? Dat kan Van
Dijk snel duidelijk maken: ‘In ons gebied zijn op
dit moment ongeveer vijftien zendingsgezinnen
actief. De dichtstbijzijnde wonen tweeëntwintig
minuten vliegen bij ons vandaan. Zouden deze
zendelingen dat te voet en per boot moeten doen
dan komt dat neer op een reis van acht dagen.
Nog afgezien van het feit dat je dan waarschijnlijk maar één of maximaal twee tassen kunt

Door Martin van Emous
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‘We houden ons aan veel regels die de veiligheid
onder Gods zegen helpen waarborgen.’

dragen. En hopelijk krijg je onderweg
geen malaria of wonden aan je voeten
van scherpe dingen. Je zou ook blaren
kunnen oplopen vanwege de lange reis.'
Een vliegreis heeft dus veel voordelen.
Hiervan geeft Van Dijk een praktisch
voorbeeld: ‘Vanmorgen is het vliegtuig
vertrokken met zo’n driehonderd kilo
verse groenten, andere boodschappen
en bouwmaterialen voor een zendingsgezin. Toen het weer terugkwam,
waren er twee patiënten aan boord die
een operatie moeten ondergaan in het
ziekenhuis in de stad waar we wonen. Als MAF er niet was, zouden zij
een andere, duurdere luchtverbinding
gebruiken. Als die er ook niet zou zijn,
moesten ze het met een grote groep
lopend doen. Dan moet er ook goed gepland worden, omdat er dan voor een
jaar aan boodschappen meegenomen
zou moeten worden.

Vliegdag
Veel mensen zien het werk van een
MAF-piloot als fascinerend. Wanneer
iemand van MAF een presentatie
houdt, spreken de foto’s tot de verbeelding. In de praktijk blijkt het zwaar
werk te zijn. Op Papoea betekent het
onder andere dat je vroeg uit bed moet:
‘Op een vliegdag meestal kwart voor
vijf. Je moet het echt van de vroege
morgenuurtjes hebben vanwege het
dikwijls onstuimige en onvoorspelbare weer. Dan zijn er twee langere
of drie kortere vluchten vanuit onze
basis in Nabire. De lokale werkers
hebben het vliegtuig geladen en de
passagiers klaargemaakt. Aan het einde
van iedere vliegdag moet de motor
van het vliegtuig een speciale spoeling
ondergaan tegen zout, omdat onze
basis dicht bij de oceaan ligt. Voordat
de spoeling mag worden gedaan, moet
de motor eerst afkoelen tot honderd
graden Celsius. Dat duurt meestal een
dik half uur, waarin ik even pauze kan

houden. Daarna taxiën we naar het
hoofdgebouw van het vliegveld om de
tanks helemaal vol te tanken voor de
vluchten van de volgende dag (meestal twaalfhonderd liter per vliegtuig).
Eenmaal terug op de basis wordt dan
de overtollige brandstof weer uitgeladen en tijdelijk opgeslagen, zodat
we de volgende dag niet steeds naar
het hoofdgebouw moeten. Op een
vlucht wordt namelijk alleen de nodige
brandstof meegenomen, plus een extra
hoeveelheid als veiligheidsmarge. Als
dat allemaal klaar is, is het meestal
rond half vier. Dan wacht nog papierwerk, zoals het financieel overzicht van
de vlieguren, tickets en vrachtbrieven
van de vliegdag.’
Niet elke dag wordt er gevlogen.
Eén van de veiligheidseisen van MAF is
dat de piloten een beperkt aantal uren
per maand mogen vliegen. Sommige
dagen blijft de piloot dus aan de grond.
Dat betekent niet dat er niks gedaan
wordt. Op het kantoor en in en rond
de hangaar is altijd werk genoeg.

Gevaren
Het werk van MAF is niet zonder
gevaren. Pieter vertelt: ‘Het weer is erg
onvoorspelbaar en de bergen zijn tot
vijf kilometer hoog. We houden ons aan
veel regels die de veiligheid onder Gods
zegen helpen waarborgen. De strips zijn
veelal onverhard en zijn vaak maar net
lang genoeg om op te kunnen stijgen.
Daarmee moet je goed rekening houden. Zo moet je bijvoorbeeld bij Strip X
tweehonderdvijftig kilo afhalen van het
maximaal toelaatbare voor het vliegtuig
om te voorkomen dat je de boomtoppen aan de andere kant van de grasbaan
zou raken. Veel andere commerciële
luchtvaartorganisaties doen dat anders
en er gebeuren mede daardoor relatief
veel (dodelijke) ongelukken op Papoea.
Een klassiek voorbeeld daarbij is het in
de wolken vliegen, te dicht bij bergen.
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Dat is relatief makkelijk te voorkomen.
Mede daarom hebben wij als MAF veel
regels. Ook mogen wij een vastgesteld
maximaal aantal werk- en vlieguren per
maand niet overschrijden. Gebeurt dat
wel, dan is je volgende maand gelimiteerd.’

Voldoening
Van Dijk is blij dat hij door zijn
werk het werk van zendelingen en
bijbelvertalers kan ondersteunen:
‘Zulk mooi werk! En dat mogen wij
dan ondersteunen! Als we iemand op
tijd in het ziekenhuis hebben kunnen
krijgen, geeft dat ook veel voldoening.
Deze voldoening is ook een gevaar. Het
gevaar is dat je het jezelf toestaat iets te
worden met de dingen die je doet voor
Gods Koninkrijk. Het is nu eenmaal
de goede zaak die je dient. Dat merk
je dan vooral op de dagen dat je geen
zendelingen of zieken vliegt. Alsof dat
werk dan veel minder belangrijk is.
Alsof je dan ineens niets meer betekent. Dat is natuurlijk absoluut niet
zo. Dagelijkse onderwerping aan het
Woord door lezen, overdenking en een
leven dichtbij de Heere is ook hier hard
nodig om geestelijk staande kunnen te
blijven en je roer recht te houden.’

35

FINANCIEEL

Inkomsten

Inkomsten uit de gemeenten
Periode februari en maart 2017
Gemeenten in classis Goes		 € 26.122
Gemeenten in classis Middelburg		 € 21.072
Gemeenten in classis Tholen		 € 14.040
Gemeenten in classis Dordrecht		 € 17.732
Gemeenten in classis Ridderkerk		 € 18.293
Gemeenten in classis Rotterdam		 € 36.699
Gemeenten in classis Amsterdam		 € 10.718
Gemeenten in classis Gouda		 € 36.378
Gemeenten in classis Utrecht		 € 17.257
Gemeenten in classis Barneveld		 € 33.381
Gemeenten in classis Kampen		
€ 3.955
Gemeenten in classis Rijssen		
€ 5.297
USA / Canada		
€ 543
Diversen / plaats onbekend		
€ 3.393
		 € 244.879

Landelijke en regionale inkomsten
Giften bedrijven		
€ 7.075
Opbrengsten postzegels/munten e.d.		
€ 700
Opbrengsten oudpapier:
Capelle aan den IJssel		 € 3.094
Kootwijkerbroek		 € 2.500
Krimpen aan den IJssel		
€ 307
Moerkapelle		 € 2.350
Kringloopwinkels:
Noordenweg, Ridderkerk		 € 25.000
Kerstpostactie RZC Goes		 € 6.546
Voorjaarsactie		
€ 4.102
		

€ 51.674

Totaal inkomsten periode		 € 296.553

Verantwoording
ZGG vindt het belangrijk dat duidelijk is hoe de
gemeenten het zendingswerk financieel ondersteunen.
Op deze pagina kan dat slechts in hoofdlijnen.

De ‘onzichtbare
gevers’ van ZGG
Door A. Elshout

Z

GG houdt nauwkeurig bij welke financiële
bijdragen ontvangen worden. Voor de gegeven
bijdragen zeggen wij de gevers ook hartelijk
dank.
Er is echter ook een belangrijke bron van
steun voor ZGG, die we niet (kunnen) registreren,
maar waarmee net zo goed wordt bijgedragen aan het
zendingswerk. Bijdragen, die niet direct terug te vinden zijn bij onze inkomsten, maar juist de uitgaven
beperken. Steun, die niet direct in onze boeken terug
te vinden is, maar die niet gering is en die we hier
graag eens onder de aandacht brengen.
ZGG als organisatie, maar ook zendingscommissies in hun activiteiten, maken het gelukkig nog al
eens mee dat er niet of veel minder betaald hoeft te
worden voor zaken die de zending nodig heeft. Deze
kortingen of schenkingen vormen op een jaar een heel
bedrag, dat is wel zeker.

Waar moet u dan aan denken?
B
 edrijven, die met forse kortingen, of soms zelfs
kosteloos, goederen leveren, diensten verrichten of
plaatselijke activiteiten sponsoren. Dat loopt van
drukwerk tot transport en van adviesdiensten tot
timmerwerk.
V
 rijwilligers, die werk voor ZGG doen, vervoer
bekostigen, of andere kosten maken en de zending
laten weten ‘laat maar zitten’ of: ‘ik hoef geen vergoeding’. Dat zijn leden van zendingscommissies,
maar ook andere zendingsvrienden.

Op www.zgg.nl/verantwoording worden de
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

Er zijn ook andere voorbeelden te bedenken. Vaak
kunnen wij deze onzichtbare gevers niet (rechtstreeks) bedanken. We doen het graag op deze plaats
en houden ons ook in de toekomst graag aanbevolen
voor deze steun!

administratie vastgelegd.
www.zgg.nl/verantwoording
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ZGG-WEBWINKEL

Nu verkrijgbaar
Onverhinderd

Veelzijdige
zendingsbundel

Drs. J.H.C. Kooijman en
drs. P.C. van Olst (red.)

Onverhinderd. Dat is de titel die ZGG meegeeft aan
een nieuw boek over de voortgang van het Evangelie
in de wereld. Ruim tien jaar na Gij zult mijn getuigen
zijn brengt ZGG weer een echte zendingspublicatie uit.
Hoe staat het ervoor met de opdracht van de Heere
Jezus: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken’? Vanuit
de Bijbel, de dogmatiek, de geschiedenis, de tekenen
van de tijd, de kerk, het diaconaat en de cultuur gaan
de auteurs dit na. Ook in strategisch en persoonlijk
opzicht gaan ze op deze vraag in. Het boek is niet
alleen gericht op het hoofd, maar ook op de handen en
het hart. Zo is het een veelzijdige bundel geworden met
theoretische, praktische en meditatieve bijdragen.
Ze zijn geschreven door zendingswerkers, deputaten,
oud-werkers en andere werkers in Gods Koninkrijk.

-

€ 15,

lleen
ding a
(aanbie
ag)
d
s
g
din
op zen

Het boek wil dienen tot opscherping en bemoediging
voor zendingswerkers die in alle zwakte en gebrek
toch geroepen zijn wereldwijd het Evangelie door
te geven. Tegelijk wil het handreikingen bieden aan
mensen die het zendingswerk vanaf het thuisfront
ondersteunen en meeleven in het gebed. Deze
uitgave helpt bij het nadenken over de eigen cultuur
en samenleving waarin we in Nederland leven. De
ontmoeting met andere culturen houdt ons ook een
spiegel voor. Wat gaat er van ons uit op de plaats
waar de Heere ons gesteld heeft? De redactie heeft
gestreefd naar een toegankelijk boek voor iedereen.
Een boek dat gaat over iedereen. Een boek dat het
leven zet in het perspectief van de voortgang van
het Evangelie. Want dat gaat door, totdat Hij komt.
Onverhinderd.

N.a.v. J.H.C. Kooijman en P.C. van Olst (red.),
Onverhinderd. De voortgang van het Evangelie
in de wereld (500 pagina’s, geïllustreerd). Op de
zendingsdag wordt dit boek gepresenteerd en is het
verkrijgbaar bij de ZGG-stand. Op deze dag geldt
de speciale aanbiedingsprijs van € 15,00. Daarna
is het voor € 19,95 te bestellen via www.zgg.nl of
0348-489950.

De nieuwe zendingspublicatie verschijnt op 17 juni
2017 en is verkrijgbaar bij de ZGG stand. Wilt u de
inhoudsopgave bekijken of alvast een hoofdstuk
doorbladeren? Kijk op www.zgg.nl/onverhinderd.

Bestel via zgg.nl/webshop Heeft u geen internet? Bel 0348 489 950
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INTERVIEW

Van Denpasar
naar Driebergen
Jan van Doleweerd ondersteunt
voortaan theologisch onderwijs
in Indonesië vanuit Nederland

Familie Van Doleweerd

Wel repatriëren, maar niet uit zendingsdienst
gaan. Dat komt niet vaak voor. Maar bij
Jan van Doleweerd is het wel het geval.
In juni hoopt hij zich weer in Driebergen te
vestigen, terwijl hij nog betrokken blijft bij het
theologisch onderwijs in Indonesië.
Door Just van Toor

O

nderwijzen. Kennis overdragen. Het is de rode draad door
het leven van Van Doleweerd.
Weliswaar in zeer veranderende
omstandigheden: Les geven op
de basisschool in Nederland, onderwijs aan zendingskinderen in Nigeria,
schoolbegeleiding in Nederland, een
bijbelstudie in Ecuador, een college aan
de theologische school Yohanes Calvin
in Bali… Maar naast het geven van onderwijs denkt hij ook graag over het beleid achter het lesgeven. Daarin komen
pedagogiek en theologie samen.
Wie je ontwikkelingsspoor volgt,
komt steeds weer bij onderwijs uit. Hoe
is de liefde voor het onderwijs ontstaan?
'Eigenlijk is de eerste stap gezet door
mijn ouders. De Pedagogische Academie
in Gouda, De Driestar, was een goede
school. Daar moest ik maar heen. En
dan komt van het een het ander. Daarna
kwam de vuurdoop toen ik als twintigjarige een benoeming ontving aan
de Johannes Calvijnschool in Krimpen
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aan den IJssel om les te geven aan wat
toen klas 5/6 heette: een combinatie van
zesendertig kinderen. Ik denk dat daar
de liefde voor onderwijs geworteld is.'
Wat zijn kenmerkende verschillen
of overeenkomsten tussen het werk in
Ecuador en Bali?
'In Ecuador was het zendingswerk
nieuw en kon het stapsgewijs de vorm
aannemen die je voor ogen had. In Bali
gaat het om een bestaande school die
niet uit het zendingswerk van ZGG is
voortgekomen. Een ander verschil is dat
ik in Ecuador als evangelist direct betrokken was bij de verkondiging van het
Evangelie, terwijl ik op de school in Bali
veel meer indirect bijdraag aan zending.
Een overeenkomst? Een zendingswerker is altijd te gast en probeert zichzelf
overbodig te maken , door het werk
over te dragen.'
Vergelijk de school Yohanes Calvin
eens met hoe je de school aantrof in
2013?
'De school heeft een Aziatische
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kleur gekregen. Staf en bestuur zijn
volledig Indonesisch en vertegenwoordigen verschillende kerken. Zij hebben
hun eigen visie op wat wel of niet belangrijk is. Nu de financiële ondersteuning stap voor stap terugloopt, moeten
zij bewijzen dat de school draagvlak in
Indonesië heeft.'
Wat betekent dat volgens jou in het
gunstigste geval?
'Dat er een school over blijft die én
qua identiteit gebaseerd is op Schrift
en belijdenis én zich qua kwaliteit kan
meten met andere theologische scholen
in de regio én middelen ontvangt van
kerken en overheid om de kosten te
dekken.'
Waarom blijft ZGG de school niet
ondersteunen totdat zij zelfstandig
kan overleven?
'Het maakt een school niet zelfstandig als zij steeds steun blijft krijgen.
Mocht blijken dat de Yohanes Calvin
niet de principiële en financiële steun
krijgt van Indonesische kerken en de
staf niet bij machte is het verschil te
maken met andere vergelijkbare instellingen, dan moet je nuchter constateren dat de school niet in een behoefte
voorziet, al zou dat zeer spijtig zijn.'
Je hebt theologische scholen ‘de
kraamkamers van het onderwijs in de
kerk’ genoemd. Wat bedoel je daarmee?
'De theologische scholen vormen
ambtsdragers en godsdienstleraars die
voor vele jaren leiding zullen geven aan
kerken en scholen.'

COLOFON

Pionierswerk trekt al gauw meer belangstelling dan theologisch onderwijs.
Hoe kan ZGG het laatste soort zendingswerk goed ‘op de kaart’ houden?
'Door te laten zien dat theologisch
onderwijs doorwerkt tot in de haarvaten van kerk en school: van prediking,
evangelisatie en catechese tot aan
allerlei vormen van onderwijs binnen
en buiten de kerk.'
Je pleit voor samenwerking tussen
theologische scholen en universiteiten,
onder andere om de opleiding qua niveau op peil te houden. Levert dit geen
risico van verwatering op met betrekking tot de identiteit?
'Praktisch gezien is het voor veel
kerken niet mogelijk om zelf de docenten voor een bachelor en masteropleiding op te leiden. Dus het is echt nodig
om samen te werken met andere theologische scholen. Het ideaal is om dit te
realiseren met scholen die in hoofdlijn
dezelfde grondslag voorstaan. Maar het
is niet per se zo dat samenwerking met
bijvoorbeeld evangelicale instellingen
direct tot een verwatering van identiteit leidt. Dat hangt af van de kwaliteit
van de fundering. De diepte en bijbelse
grondslag van de gereformeerde theologie bewijst zich ook in de confrontatie
met anderen.'
In 2017 wissel je de standplaats Bali
om voor Nederland. Wordt dit een nieuwe trend in zending?
'De wereld wordt kleiner, afstanden
korter en de mogelijkheden om met
lokale partners in deeltijd samen te
werken groter. Belangrijk blijft dat de
zendingswerker de taal spreekt en de
cultuur kent, maar om andere kerken en
instituten in de wereld te dienen is niet
altijd een dure en ingewikkelde visumaanvraag of verhuizing nodig.'
Hoe gaat het verder?
'ZGG heeft in deze fase van afronding de focus op het ontwikkelen
van een lesmethode dogmatiek voor
de bachelor en master. Dat houdt in

dat ik leiding geef aan een commissie
waarin zowel docenten dogmatiek als
studenten en afgestudeerden zitting
hebben. Mijn inhoudelijke rol bestaat
uit het begeleiden van de tekstschrijvers
en het zorgdragen voor de definitieve
vormgeving. Het is de bedoeling dat de
commissie ieder semester een lesboek
schrijft en dat de docenten dogmatiek
dit boek in het daarop volgend semester zowel op Bali als op Papoea testen.
Om de lijntjes kort te houden, zal ik
vier keer per jaar een aantal weken op
Bali verblijven. In totaal gaat het om
ongeveer acht lesboeken. Ook hoopt de
commissie ieder jaar een conferentie
te organiseren om enkele dogmatische
thema’s breder voor het voetlicht te
brengen. De periode die ik in Indonesië doorbreng, kan ik tegelijkertijd te
gebruiken om een aantal keer per jaar
de scholen te bezoeken, zowel Bali als
Papoea.'
Je had al de nodige zendingservaring voordat je vertrok. Heb je door je
verblijf op Bali ook nieuwe inzichten
opgedaan?
'Elke uitzending is uniek. Zo ook
deze. Nieuwe inzichten? Deze uitzending heeft het inzicht versterkt dat
iedere rol van vreemde(zende)lingen,
werkzaam onder de autochtone bevolking, bescheiden is. Het is altijd weer
uitzien naar mensen uit het volk zelf
die je taak overnemen. Zij kunnen dat
beter. Al is het tevens waar dat er in de
wereld een kerk is, die elkaar blijvend
nodig heeft, in zowel praktische als
principiële zaken.'
In je uitzenddienst zei ds. Van
Eckeveld: ‘Mensen hebben hun verantwoordelijkheid, maar wat is het daarbij
een machtige bevrijding dat de Heere
Zelf instaat voor de vrucht.’ Heb je daar
iets van ervaren in de afgelopen jaren?
'Het is een belofte waarvan je soms
ervaart dat ze waar is, vooral als je wat
meer op afstand staat. Maar de meeste
tijd dat je met de voeten in de modder
staat, blijft alleen gehoorzaamheid over.'
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OP DE ACHTERKANT – JAN-HENRY SEPPENWOOLDE

Drie harten voor een teen

Een paar
maanden
geleden
wilden ze
niet veel
meer van
haar weten
en lieten ze
haar links
liggen. Ze
zijn er weer!

O

p ziekenbezoek tref je soms veel gesomber en geklaag aan. Hoe anders is
het als ik die dag met een ambtsdrager
uit Guayaquil op bezoek ga bij de pas
geopereerde zuster van onze zendingsgemeente. Het huis is opgeruimd en netjes.
In de ene hoek koert een duifje, in de andere hoek
is voor de gelegenheid een bed geplaatst. Met één
been opgetrokken zit ze op ons te wachten.
We zitten nauwelijks, of ze brandt al los om te
vertellen hoe onnoemelijk goed de Heere voor
haar is geweest. In plaats van een amputatie van
haar halve voet met vier tenen, is er tijdens de
operatie alleen maar een kootje van de grote teen
verwijderd! Wat een genoegen om haar zo blij- en
grootmoedig over de goedheid van de Heere te
horen spreken, wat een dankbaarheid. Het huisje
is vandaag vol van licht en blijdschap. Hoe vaak
was dat niet anders als we haar samen bezochten
te midden van alle problemen en tegenslag.

De broeder die naast me zit, buigt zich wat voorover en zegt: ‘Wat groot en fijn, hermana, wat is
de Heere goed. We weten ook dat met alles wat er
gebeurt de Heere Zijn plan volvoert. Weet je misschien wat Hij je wil leren deze keer?’ Ze zwijgt
even, kijkt naar haar ingezwachtelde voet, wrijft
zachtjes over haar wreef en we zien haar ogen vol
tranen lopen. Met gebroken stem zegt ze: ‘Dat de
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Heere ons soms iets afneemt om er iets veel groters en mooiers voor terug te geven’.
In reactie op ons licht fronsende voorhoofd vertelt
ze hoe haar drie geadopteerde tiener-kleinkinderen haar nu vertroetelen, en inderdaad: de
normaal wat nukkige tienermeid loopt het vuur
uit haar slippers, de andere staat de was te doen
en de jongste broer doet een boodschap. Een paar
maanden geleden wilden ze niet veel meer van
haar weten en lieten ze haar links liggen. Ze zijn
er weer!
‘Tres corazones por un dedo, drie harten voor een
teen….’ fluistert ze. Zo’n ruil is het haar meer dan
waard en hoe raar het ook klinkt, ze geniet van
haar ziekbed. Ook weet ze helaas uit ervaring hoe
kort deze momenten van blijdschap zijn. Wat is
het leven zwaar en gebroken! Hoe graag zou ze
haar kleinkinderen ook weer trouw in de wegen
van de Heere zien. Zou dit een begin van terugkeer
zijn?
Nu, een paar maanden later, blijkt dat het offer
van één teen echt niet genoeg is om tienerharten
totaal te vernieuwen. Daarvoor is veel meer nodig:
het toegepaste offer van het Lam, Jezus Christus,
dat de zonde der wereld wegneemt, een vernieuwend werk, niet door handen van aardse dokters
maar door het werk van de Heilige Geest.
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