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IN DEZE PAULUS

Zusterliefde

ZGG Junior

Kinderkrant
Precies in het
midden van deze
Paulus.

In deze Paulus kunt u het nodige lezen
over onze zusterkerken.
Een gezelschap
Najaarscollecte
bestemd voor Oost
-Azië
uit Nederland heeft vertegenwoordigers van de Nigeriaanse zusterkerk
ontmoet. Ze hebben gesproken over
het proces van zelfstandigheid. Daarbij
gaven beide zusters aan dat ze hechten aan de band die er al lange tijd
Landingsbane
n
is. De werkelijke band
die band die
voorisPa
poea nodig
Helikopters nu nog
onm
verbindt aan het Woord
van God.
PROJECT U
ITGELICH

Door Just van Toor

E

r is haast geen band die nauwer is dan een band tussen
twee zussen. Ze hebben veel
met elkaar gemeen: ze hebben dezelfde ouders, ze zijn
samen opgegroeid, ze delen
lief en leed en houden vaak
levenslang nauw contact met elkaar.
Ook al wonen ze misschien ver van
elkaar vandaan. Een zus kies je niet, een
zus heb je gewoon.
Binnen het zendingswerk spreken we
over zusterkerken. Deze term is alleen
goed te begrijpen als we voor ogen
houden dat in het verleden de kerk op
het zendingsveld als een dochter werd
gezien. Zoals een dochter voortkomt
uit de moeder, kwam de kerk op het
zendingsveld, onder de zegen van de
Heere, voort uit het zendingswerk van
onze gemeenten. Het spreekt voor zich
dat de band dus hecht was.

Ondertussen heeft de kerk op het zendingsveld zich ontwikkeld naar zelfstandigheid. Het is dan niet juist om de
relatie tussen de kerk in Nederland en
de kerk op het zendingsveld te zien als
een verhouding van een moeder tot een
dochter. Nee, er is nu sprake van een
relatie als zusters. Het is een relatie op
basis van gelijkwaardigheid. Dat maakt
de band niet minder hecht, maar wel
anders.
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Familie en gemeente
achterlaten
Een van de taken die bij het deputaatschap horen
is het afleggen van visitaties aan het zendingsveld.
Lees op pagina 34 hoe ds. De Heer en zijn gezin dit

T

voor afgelegen pos

ten

ervaren.

JUNIORK AT E R N VA N
PAU L U S

ZGG Junior

Kinderkrant
Herrie op de markt in Guinee. Dat vindt Joseph niet altijd leuk, maar gelukkig

krijgt hij wel een lolly. Lees pagina 3.

STARTEN

Je kunt boodsc

happen

doen op de markt,
in de
supermarkt of
via internet.
Waar kopen zending
swerkers
eigenlijk hun boodsc
happen?
Lees snel verder…

isbaar

Bijzonder als daarvan iets ervaren mag
worden tijdens de bediening van het
Heilig Avondmaal. Leden van hetzelfde
huisgezin ontmoeten elkaar rond de
tafel des Heeren.
Door Marianne Thomass

Een Bijbel, en dan?

en

I

n het GJRP-gebied
in Papoea zijn nog
veel evangelisatieposten die niet over
een landingsbaan
beschikken. De GJRP
(Gereja Jemaat Reforma
si di Papua) is de
kerk in Papoea
die ontstaan is uit
het zendingswerk
van ZGG. Om deze
posten wel te bereiken
, zijn de helikopters
van Helimission
en MAF onmisba
ar. Evangelisten worden
ermee
posten gebracht.
naar afgelegen
In noodgevallen worden
mensen met spoed
naar een ziekenhuis
gevlogen. Ook voor
vervoer van bouwma
terialen voor kerkbou
w of een water- of
bruggenproject zijn
een uitkomst.
ze

Bijbelvertalers Andy en Debbie Abbott en Dick en Margreet Kroneman werken

Vraag voor de redactie
:
Waarom zijn de landings
banen nodig? Waarom
voldoen
de helikopters niet?

op Papoea. Ze ervaren de moeilijkheden van het bijbelvertaalwerk, maar zien
Thema

Boodscha
ppen
doen
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Verhuizen naar het zendingsveld brengt veel
verandering met zich mee.
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U leest ook over onze zuster op Papoea.
Na vele jaren volhardend vertaalwerk
zijn daar grote delen van de Bijbel in
de stamtalen beschikbaar gekomen. En
nog is het werk niet af! Ondertussen
wordt ook veel aandacht besteed aan
het daadwerkelijk gebruik van Gods
Woord. In een land zonder leescultuur
is dat geen geringe opgave! Hoewel de
situatie in zoveel opzichten anders is, is
ook in Nederland sprake van ontlezing.
En niet alleen onder jongeren…
Natuurlijk is in deze Paulus over nog
veel meer onderwerpen te lezen. Als
redactie hopen we voor elk wat wils te
bieden. Op de laatstgehouden zendingsdag werd de band op het thuisfront ervaren. Wat doet dit meeleven
goed. We hopen dat het ook door deze
Paulus wordt versterkt. Verbonden aan
elkaar, verbonden aan onze zusterkerken en gemeenten op het zendingsveld.
Verbonden aan de Koning van de Kerk.
Uit genade.

Op de voorpagina ziet u
Santa Ana, een wijk van de
Ecuadoraanse stad Guayaquil.
In deze stad begon het werk van
ZGG in Ecuador.
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Op pagina 28 leest u hoe Peter Fris de overgang van

ook dat het vertaalde Woord van God vrucht draagt in levens van mensen.

Benthuizen naar Quevedo heeft ervaren.

Lees meer op pagina 10

ZELFSTANDIG EN VERBONDEN
Afgevaardigden van ZGG bezochten een conferentie van de
Nigeria Reformed Church, waarbij nagedacht werd over de thema’s
zelfvoorzienend, zelfregerend en zelfverbreidend. Wederzijds blijkt
dat de gezamenlijke bezinning op deze thema’s de relatie met de
zusterkerken verder verdiept.
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IN ZICHT

Op de Theologische Hogeschool
Johanes Calvin te Bali wordt
onder leiding van dr. Jan van
Doleweerd voor de bacheloren masteropleiding een serie
lesboeken Gereformeerde Dogmatiek geschreven. De methode
draagt de naam Gezonde Leer. De
bedoeling is om acht lesboeken
te schrijven. Een lesboek voor
één semester is goed voor zestien
lessen van honderd minuten.

Het projectteam bestaat uit twee
Indonesische docenten dogmatiek, twee afgestudeerde studenten, twee huidige studenten,
een logistiek medewerker, een
illustrator en een projectleider.

Het gaat om een methode voor
studenten in het klaslokaal.

De docenten dogmatiek schrijven
om de beurt een kerntekst van
maximaal duizend woorden.

In de dogmatiek
klopt het hart
Hoe het nieuwe studieboek
tot stand kwam op Bali
Door J.H. van Doleweerd en Jacoline van den Dool (red.)
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Op de voorkant is een tekening afgedrukt met daarin een hart, een
zwaard, een kerk en een schild. De tekening symboliseert dat in de
dogmatiek het hart klopt van het theologisch onderwijs en dat zij het
zwaard van het Woord hanteert. Verder is dogmatiek belangrijk voor
de kerk om zich te beschermen (schild) tegen dwalingen.

eerDaarna ontwerpen de afgestud
s.
casu
che
ktis
pra
een
de studenten
de
uit
s
casu
een
ds
stee
eft
Het betr
gemeente of uit het onderwijs.

ische
De twee studenten schrijven krit
debat.
stukjes met tegenwerpingen en

Het eerste lesboek voor dogmatiek is
af. De studenten aan de Theologische
Hogeschool op Bali kunnen ermee
aan de slag. Hoe is het boek eigenlijk
tot stand gekomen? Veel mensen hebben er hard aan gewerkt. Docenten
hebben geschreven, studenten hebben casussen bedacht, iemand heeft
getekend. Het is samengevoegd tot
een geheel, gecontroleerd en gedrukt.
De foto's laten het proces van begin
tot eind zien. De Gezonde Leer kan
verspreid worden.

S E P T E M B E R
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Na diverse controles gaat het boek
naar de kopieershop. De oplage is
klein omdat er eerst met de nieuwe methode geëxperimenteerd
wordt.

Mia, een van de
studenten, maakt bij
elke les een of meerdere illustraties.

De projectleider maakt er een geheel
van. Dan bespreekt de werkgroep
het eerste concept van de les die
uiteindelijk uit zeventien verschillende onderdelen bestaat. Daarna
neemt ieder lid van de werkgroep de
tekst nauwkeurig door.

Het is 3 juni 2017. Het lesboek wordt gepresenteerd. Studenten en docenten krijgen uitleg over de opzet en inhoud.
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ZGG ACTUEEL

ONDER DE AANDACHT

IN HET LAND

KOMEN
EN GAAN

OPBRENGST
ZENDINGSDAG

Ecuador
Terug na verlof
Familie D.K. Korpel
Vertrek 5 september

Albanië
Terug na verlof
Familie T.M. de Jong
Vertrek 8 november

AFSCHEID
PETER VAN OLST
Eind juli heeft Peter van Olst
afscheid genomen van ZGG. Na
10 jaar als evangelist te hebben
gewerkt in Ecuador, was hij nog een
jaar als algemeen medewerker aan
ZGG verbonden. We danken hem
voor zijn inzet. In het laatste jaar
heeft hij zich vooral bezig gehouden
met coördineren van de nieuwe
zendingspublicatie, Onverhinderd.
We wensen hem samen met zijn
gezin Gods zegen voor de toekomst.

cert
Groot korenconZGG
voor

Grote Kerk Sliedrecht

Nieuwe CD met liederen uit
Ecuador
Bueno es Alabarte is de naam van de CD die Jan
Knapen, Levis Guerrero, Edison Moran, Geerke
Knapen en Julissa Tamayo hebben opgenomen. Het
zijn liederen zoals ze op het zendingsveld in Ecuador
gezongen en gespeeld worden. De verkoop van deze
cd heeft maar liefst € 1.060,- opgeleverd.

Najaarscollecte 2017
In veel gemeenten wordt binnenkort weer de
diaconale najaarscollecte van Bijzondere Noden en
Zending Gereformeerde Gemeenten gehouden. Wilt u
meer lezen over deze collecte? Kijk dan op
www.zgg.nl/najaarscollecte. Alvast dank voor uw
bijdrage!

PRACHTIGE OPBRENGST
GOEDE DOELENMARKT
De goede doelenmarkt in Westkapelle
leverde voor Cambodja € 1.010,- op.
Hartelijk dank
voor dit prachtige
bedrag!

september
Zaterdag 2319.00
uur
aanvang:

Jongerenkoor Matthanja uit Goes
Jong Mannenkoor Salomo uit Zeeland
Jeugdkoor Asaf uit Werkendam
Kinderkoor Lois en Deo Juvante
o.l.v. Peter Wildeman

Joost van Belzen, Anton de Raad en
Gerhard Murre:
orgel en piano

Algehele leiding: Dhr. J.W. van Toor
voorlichter ZGG
entree: € 7,50 en € 2,50 (-12 jaar) Gezinskaarten:

reserveren: www.peterwildeman.nl
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€ 20,=

Bestel uw
fotokaarten online
In september 2015 is er een webshop
gestart voor de verkoop van fotokaarten.
De netto-opbrengst van het eerste kwartaal
van dit jaar is € 4.317,25. Dat is een prachtig
bedrag dat bestemd is voor het zendingswerk.
U wordt hartelijk uitgenodigd de website te
bezoeken en zo uw steentje bij te dragen aan het
zendingswerk! www.fotokaarten-zending.nl.

P A U L U S

S E P T E M B E R
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Op zaterdag 17 juni 2017
werd de 61e zendingsdag
gehouden. Tijdens deze
drukbezochte dag
stonden predikanten
en zendingswerkers stil
bij het thema 'Tot Uw
dienst bereid'. Het aantal
bezoekers bedroeg 3.800.
Op www.zendingsdag.
nl kunt u de meeste
toespraken naluisteren.
We zijn blij dat ook uit de
collecte de betrokkenheid
op het zendingswerk bleek.
In totaal bracht deze
namelijk het grote bedrag
van € 85.500,- op. De
eerstvolgende zendingsdag
zal worden gehouden op
D.V. zaterdag 16 juni 2018.

ZGG benoemt
evangelist voor
Ecuador
Zending Gereformeerde
Gemeenten heeft de heer
C.D. Dekker uit Middelburg
benoemd als evangelist
voor het zendingsveld
in Ecuador. Cristian
Dekker (30) heeft de PABO
opleiding en de CGO- E
gedaan en is momenteel
werkzaam als docent
godsdienst op het Calvijn
College in Goes. Zijn vrouw
Annelien (30) heeft de
opleiding SPH gevolgd. Het
echtpaar Dekker- van den
Bosse heeft drie kinderen
in de leeftijd van 4 tot 6
jaar. De familie Dekker is
lid van de Gereformeerde
Gemeente Middelburg-Zuid,
waar Christian ouderling is.

Aan de slag voor
de zending
Louise Wilbrink en Sofieke
Wilbrink uit Beekbergen
zijn actief geweest voor
de zending in Oost-Azië. Zij
hebben kaarten gemaakt
en verkocht, daarnaast
hebben zij lege flessen verzameld. Zij
bezorgden de opbrengst van € 45,00 bij een
werker die juist met verlof was.

Wartburgschool in actie
voor familie Hakvoort
De kinderen van de
Wartburgschool in Woudenberg
hebben een actie gehouden voor
familie Hakvoort. Ze hebben een
maand lang spullen verkocht en
klusjes gedaan. Ook werd een
markt georganiseerd. Een deel van
de opbrengst was voor de school

zelf (om een nieuw schoolplein
in te richten) en een deel voor
het zendingswerk in Guinee. Het
bedrag voor Guinee is € 4000,-!
Het is tijdens de weekopening
symbolisch overhandigd aan de
heer Hakvoort in het bijzijn van
de voorzitter van de TFC. Wat
mooi dat jullie ook aan jullie
zendingsgezin denken!

We ontvingen postzegels
van:
Zendingscommissies:
Aalburg, Capelle a/d IJssel, Dirksland,
Dordrecht, Emmeloord, Gouda, ’s
Gravenzande, Hardinxveld-Giessendam,
H.I. Ambacht, Kampen, Krimpen aan den
IJssel, Leiderdorp, Nieuwe Tonge, Oude
Tonge, Ridderkerk, Rotterdam IJsselmonde,
Waardenburg, Waarde, Wageningen,
Zoetermeer
Vrouwenverenigingen:
Wees een Zegen – Capelle a/d IJssel,
Klein in kracht – Klaaswaal
Scholen:
Jhr. W. Versluijsschool Aagtekerke,
Ds. Fraanjeschool Barneveld, EbenHaëzerschool Elspeet, Rehobothschool
Geldermalsen, Haarschool, Banisschool,
Brekeldschool, In den Climtuin, De Ronde
Maat Rijssen, Groen van Prinstererschool
Scherpenisse
Overig:
Inloophuis “In de Gouwstraat”, verzameling
uit Voorschoten, zendingswinkel Benthuizen,
Evangelisatiepost “Het Kruispunt” Tilburg

ZENDINGSDIENSTEN
Dinsdag 26 september
Dirksland, 19.30 uur
Ds. J.M.D. de Heer

Woensdag 27 september
Gouda, 19.30 uur
Ds. C. Hogchem

Jonge zendingsreizigers

ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN

De dochter van de
familie Hardenbol is al
vroeg op zendingsreis
geweest, naar haar
vriendin Gerdieneke de
Jong in Albanië. Met
het maken en verkopen
van creatieve artikelen
heeft ze een mooi bedrag
opgehaald voor het werk
van familie De Jong:
€ 235,-. Heel hartelijk
bedankt!

Zangavond
15 september 2017, Julianakerk
te Dordrecht. Aanvang 19.45 uur.
Organist: Jan Peter Teeuw met
medewerking van mannenkoor
Tehillim.

Psalmzangavond met
bovenstem
30 september 2017, Noorderkerk,
Molenstalweg 19 te Rijssen. Aanvang
19.00 uur. Organist: Dick Slagman.
Meditatie door S.W. Janse. Collecte
voor ZGG.

In kilo’s:
173

Najaarsverkoping
30 september 2017, 9.30 uur
Petrakerk, Hendrik Ido Ambacht

Ook verzamelingen munten, bankbiljetten
en kaarten met stads- en dorpsgezichten
van vóór 1960 zijn hartelijk welkom!

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

IN MEMORIAM

Maak in zes avonden
kennis met de zending

In memoriam
H. van Rossum
(14 december 1919 - 17 juni 2017)

Wilt u zich met anderen bezinnen op zending?
Denkt u erover of u geroepen wordt om voor de
zending uit te gaan? Dan heeft u nu een unieke
mogelijkheid om met het zendingswerk kennis te
maken. Voor geïnteresseerde gemeenteleden biedt
ZGG dit najaar namelijk een oriëntatie op zending.

Ontmoeten, uitwisselen,
informeren en motiveren

Plaatselijke commissieleden komen samen op PZC-dag

Eens in de twee jaar
organiseert ZGG een
PZC-dag. Op deze
dag verwelkomt ZGG
steeds zo’n honderd
commissieleden uit
haast alle delen van
het land. Tijdens
deze bijeenkomst
staan steeds vier
kernwoorden
centraal: ontmoeten,
uitwisselen,
informeren en
motiveren.
Door Just van Toor

Ontmoeten
PZC-leden ontmoeten graag andere
commissieleden. Het zijn allemaal
betrokken vrijwilligers die hetzelfde
doel hebben. De een is actief in een
commissie in een grote gemeente die
veel activiteiten ontplooit, de ander
is lid van een commissie in een kleine
gemeente. Ook de ontmoeting met
zendingswerkers met verlof wordt
gewaardeerd.

Motiveren

Uitwisselen
Tijdens een tweetal workshoprondes
vindt actieve uitwisseling van
kennis en ervaring plaats. Tijdens
een workshop over het betrekken
van kinderen en jongeren bij
het zendingswerk noemden
commissieleden concrete voorbeelden
uit de praktijk. Deze uitwisseling is erg
leerzaam.

Informeren
Al het werk op het thuisfront is
gericht op het werk op de velden.
Daarom zijn er ook steeds bezinnende

8

workshops. Zo vertelde een
zendingswerker hoe het is om met
een gezin te worden uitgezonden, te
dienen op het veld én terug te keren.
Een andere workshop ging over
communicatie met Oost-Azië.

P A U L U S
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Het mag duidelijk zijn dat een
interactief programma ook motiverend
werkt. Commissieleden gaan naar
huis met nieuwe ideeën. Ook is het
mooi om vanuit Gods Woord te horen
waarom zending zo belangrijk is. Zo
mediteerde ds. G. Clements tijdens
de laatstgehouden PZC-dag over de
wonderbare spijziging (Lukas 9). Jezus
vermenigvuldigde de vis en het brood.
De discipelen mochten het uitdelen.
Het was ook een aansprekend beeld
voor het zendingswerk op het veld én
op het thuisfront.

Tijdens zes avonden denkt u
onder begeleiding van deskundige
inleiders na over onderwerpen als
‘kerkelijke zending’, ‘zending in
de Bijbel’ en ‘het Evangelie in een
andere cultuur’, maar ook over
persoonlijke thema’s als ‘zending
en roeping’.

Waar
De avonden worden gehouden in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente van
Woerden. Deze centraal gelegen
locatie is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Wanneer
Per avond worden twee
lezingen over hetzelfde thema
gehouden. Er is ook ruimte voor
uitwisseling. De zes avonden
beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.55 uur. Het betreft de
volgende data: D.V. 19 oktober,
2 november, 16 november, 30
november en 14 december. De

De heer ir. H. van
Rossum was van
1971 tot 1998
zendingsdeputaat.
Hij heeft voor ZGG
veel betekend. Met
de hem geschonken
gaven zette hij zich
helemaal in voor het zendingswerk. Wij
herinneren ons vooral zijn hartelijke
en praktische betrokkenheid op de
uitbreiding van Gods Koninkrijk. Daarbij
ging zijn belangstelling altijd bijzonder
uit naar het werk in Nigeria, Igede, waar
zijn zus - die thans op hoge leeftijd is
gekomen - werkte. Zijn grote kerkelijke
en maatschappelijke ervaring bracht hij
niet alleen naar voren in de algemene
bestuursvergaderingen, maar ook als
lid van de toen betekenisvolle SociaalEconomische Commissie. Deze commissie
functioneerde als klankbord voor het
deputaatschap bij de vele economische,
technische en sociale vragen die
opkwamen uit het medische, technische
en landbouwkundige werk waarbij
ZGG toen nog volop betrokken was.
Inmiddels zijn deze zaken voor een deel
overgenomen door het deputaatschap
Bijzondere Noden.
Met gevoelens van dankbaarheid
denken wij terug aan zijn hartelijke
en broederlijke optreden binnen het
deputaatschap. Op de hem kenmerkende
en nauwkeurige manier mocht hij
dienstbaar zijn. Wij geloven dat hij zijn
wens verkregen heeft en nu de Heere
volmaakt mag dienen. Ons medeleven
gaat uit naar de rouwdragende familie.
Zij moeten in hem een lieve vader, opa,
overgrootvader en broer missen.

datum van de zesde avond wordt
in overleg met de deelnemers
afgesproken in januari 2018.

Wie
De inleiders zijn ds. G. Clements, dr. J.H. van Doleweerd,
drs. P. Eikelboom, ds. W. Harinck, drs. J.H.C. Kooijman, drs.
C.J. van der Maas, ds. G.W.S.
Mulder, drs. P.C. van Olst en J.W.
van Toor

Kosten
De kosten bedragen € 90,00
per persoon, inclusief het cursusmateriaal (waaronder de nieuwe
uitgave Onverhinderd). Heeft u dit
boek al in uw bezit? Dan kunt
u bij de boekentafel gratis een
andere ZGG-uitgave kiezen. Voor
echtparen hanteren we de gereduceerde prijs van € 150,00. Per
echtpaar ontvangt u één exemplaar van Onverhinderd.

Inschrijven &
informatie
Omdat ZGG werkt met kleine
groepen, is het aantal plaatsen
beperkt. Meld u dus snel aan via
www.zgg.nl/orientatie
of bel het zendingsbureau:
0348-489950.

Ontmoeten, uitwisselen, informeren
en motiveren. Opgeladen om weer aan
het werk te gaan.
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Ds. W. Harinck
Secretaris
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D E P R A K T I J K N A B I J B E LV E R TA L I N G

Wat geeft het blijdschap
als een bijbelboek vertaald
is! Blijdschap bij de
vertalers. Blijdschap bij
hen die nu de Bijbel kunnen
gaan lezen in hun eigen
taal. Maar hoe krijg je deze
mensen aan het lezen? En
hoe zorg je ervoor dat ze
de Bijbel blijven lezen? Ook
hier ligt een taak voor de
zendingswerkers.
Door Liesbeth de Jongste

A

ndy Abbott werkt voor Wycliffe Bijbelvertalers onder de Papoea’s in het Moskona-gebied. Hij vertelt dat hij probeert
te bereiken dat de Papoea’s zoveel mogelijk de Bijbel lezen in hun eigen taal.
‘Soms wordt tijdens de kerkdiensten
nog gelezen uit de Bijbel in de nationale
taal, het Indonesisch. We proberen er echter voor
te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt gelezen en
gepreekt in het Moskona. Ook bij het bijbelonderwijs wordt de Moskona-vertaling gebruikt. Verder
hebben we bijbelteksten in het Moskona op grote
posters gedrukt, zodat mensen ze aan hun muur
kunnen hangen. Ook hebben we een aantal boekjes
over bijbelse onderwerpen en boekjes met liederen
in het Moskona uitgegeven.’

Een Bijbel,
en dan?
Zendingswerkers willen bereiken dat
Papoea’s Gods Woord (blijven) lezen.
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Gebruik maken van stamtaal
Margreet Kroneman is betrokken bij de vertaling
van de Bijbel in de Una-taal. Ze geeft aan dat ook bij
onze zusterkerken in het Una-gebied zoveel mogelijk
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ook naar de vele huisgodsdiensten waar uit de Bijbel
gelezen wordt ter gelegenheid van een verjaardag of
begrafenis. Een begrafenis duurt meestal vier dagen
en er wordt zeker vier keer gepreekt. Verder gaat
de Bijbel open tijdens doordeweekse diensten. Ook
bespreken studenten met elkaar de Bijbel tijdens gezamenlijke bijbelstudies. Wat mensen privé doen weet
ik natuurlijk niet. Ik zie echter geregeld een Bijbel
liggen bij het bed van de studenten die bij ons in huis
wonen.’
Andy haakt hierop in: ‘In ons gebied is het de
gewoonte dat mensen hun Bijbel meenemen naar de
kerk. De mensen die leesklassen gevolgd hebben, zijn
er heel trots op dat ze kunnen lezen. Ze doen tijdens
de kerkdienst hun Bijbel open en proberen mee te
lezen met de voorganger. We hebben gemerkt dat het
maken van kleine boekjes met schriftgedeelten goed
werkt. Er staan veel plaatjes in deze boekjes. Zo is het
Evangelie naar Markus gedrukt in vier kleine boekjes.
Op deze manier kunnen de mensen hun ‘hapklare’
gedeeltes van Gods Woord gemakkelijk overal mee
naartoe nemen. De plaatjes, grote letters en ruime
opzet maken deze boekjes populair. Pas namen we
een stapeltje boekjes mee naar een aantal dorpen.
De boekjes waren in een paar minuten uitverkocht
of uitgedeeld. De mensen willen het Evangelie leren
kennen. Ze willen ook weten hoe het een positieve
invloed kan hebben op hun dagelijks leven. Ze willen
beslist niet leven met de constante angst voor boze
geesten.’

ZGG JUNIOR
Wat zijn de mensen
op Papoea blij dat
zendingswerkers de
Bijbel vertaald hebben
in hun eigen taal! Nu kunnen ze zelf de Bijbel lezen. Toch is dit
voor veel mensen erg moeilijk. Sommige mensen kunnen niet
lezen. Anderen hebben zulk zwaar werk dat ze te moe zijn om
te lezen. De zendingswerkers proberen ervoor te zorgen dat ook
deze mensen het Woord van God horen. Ze laten de mensen
bijvoorbeeld naar de Bijbel luisteren op hun telefoon.

In de kerkdiensten wisselen noodgedwongen
de stamtaal en het Indonesisch elkaar af.

gebruik wordt gemaakt van de stamtaal. ‘Er wordt in
het Una gepreekt en gebeden. Ook wordt er zoveel
mogelijk uit de Una-vertaling gelezen. De vertaling
van het Oude Testament is helaas nog niet klaar. In
veel kerken hangen de wet en de geloofsbelijdenis in
de stamtaal voor in de kerk. Ze worden altijd gezamenlijk opgezegd. Ook is er een liturgie in het Una
beschikbaar voor de predikanten en ouderlingen.
Verder zijn alle kerkelijke formulieren voor doop,
huwelijk en avondmaal vertaald.’
Net als in het Moskona zijn ook in het Una boekjes
over bijbelse onderwerpen verschenen. Verder zijn er
boekjes verspreid met geïllustreerde bijbelverhalen en
zijn er psalmen en gezangen vertaald.
Mensen kunnen de Una-vertaling van het Nieuwe
Testament ook op hun telefoon lezen. Margreet: ‘Je
kunt hem als app op je telefoon downloaden. Binnenkort komt er een audioversie bij, zodat mensen het
bijbelgedeelte kunnen beluisteren op hun telefoon.
Deze versie zal ook op MP3-spelers in het binnenland
verspreid worden.’

Struikelblokken
De vertaling van de Bijbel is door de Papoea’s met
vreugde ontvangen. Andy: ‘De Moskona mensen vinden het heel fijn om de Bijbel in de taal van hun hart
te horen. Ze realiseren zich daardoor dat het Woord
van God de ‘kracht tot zaligheid’ is. Het staat als een
paal boven water dat de vertaling tot grote zegen is
voor de harten van de Moskona.’
Ook de Una-mensen zijn erg blij met hun verta-
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ling. Margreet vertelt: ‘Tijdens de ingebruikname van
het Nieuwe Testament werd door de mensen gevraagd
of ze zo gauw mogelijk ook het Oude Testament in
hun taal konden krijgen. Dit duurt helaas nog even.
Voor de vertaling van het Nieuwe Testament was
twaalf jaar nodig. Het Oude Testament is drie keer zo
lang. De Una-vertalers zijn nu ongeveer halverwege.
Inmiddels is er wel een bloemlezing met zo’n veertig
vertaalde hoofdstukken uit verschillende boeken van
het Oude Testament uitgedeeld in elke gemeente. Van
het Una Nieuwe Testament zijn nu bijna tweeduizend
exemplaren in gebruik.’

‘Zelfs veel kerkleiders begrijpen
niet alles wat in de Bijbel staat.’

Ook al zijn de meeste Papoea’s erg blij met de
vertaalde Bijbel, toch zijn er ook mensen die moeite
hebben om er daadwerkelijk in te lezen. Andy vertelt
waardoor dit komt: ‘We merken dat het animistische
wereldbeeld van de Moskona ervoor zorgt dat ze het
moeilijk vinden om in de Bijbel te geloven. In het
animistische wereldbeeld zijn alle geesten slecht en
boos. Je moet ze te vriend houden en zoveel mogelijk tevredenstellen. Het feit dat er een goede God en
goede geesten als engelen bestaan is voor de Moskona
daarom heel moeilijk te geloven. Zelfs mensen met
een echt en sterk geloof worstelen hier soms mee.’
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Gebrekkig lezen
Een ander struikelblok is dat nog veel mensen ongeletterd zijn of gebrekkig lezen. Zelfs veel kerkleiders
begrijpen niet alles wat in de Bijbel staat. Sommigen
kunnen zelf niet goed lezen.’
Margreet herkent dit. ‘Voor veel Una-mensen in
het binnenland is de ongeletterdheid ook een bezwaar
om de Bijbel te lezen. Verder is er in dit deel van de
wereld helemaal geen leescultuur. De mensen wonen in vieze rokerige hutten zonder elektriciteit. ’s
Avonds is het donker, dus kan er niet gelezen worden.
Het zware bestaan van de mensen nodigt sowieso niet
uit tot lezen. Horen is veel belangrijker. Het is daarom
erg fijn als er in de dorpen wat mensen zijn die de
Bijbel kunnen voorlezen. Helaas verhuizen de meeste
jonge mensen die slim zijn en goed kunnen lezen naar
de stad om daar te studeren. Velen komen nooit meer
terug.’
In de steden wonen minder ongeletterde mensen.
Daar zijn echter weer andere verhinderingen om
het Woord te lezen. Margreet: ‘Ik denk hierbij aan
rondhangen in de stad, voetballen of voetbal kijken,
studeren en natuurlijk de telefoonspelletjes. De Bijbel
schriftelijk of via audio op de telefoon verspreiden
past dus goed in dit beeld.’

Levensverandering
Het Woord van God werkt iets uit in het leven
van mensen. Dat zien Margreet en Andy om zich
heen. Andy geeft een voorbeeld. ‘Een vrouw die onze
leesklassen bezocht, las thuis elke avond voor uit het
Evangelie naar Johannes. We hebben een grote en
indrukwekkende verandering gezien in haar gezin.
Haar man raakte betrokken bij het controleren van de
Moskona-vertaling. Net als zijn vrouw was hij in het
verleden compleet ongeletterd. Hij stond bekend als
iemand die rookte en vaak dronken was. Pas vertelde
hij dat een vrouw uit het dorp geprobeerd had hem
te verleiden. Toen ik hem vroeg wat hij toen deed,
zei hij: ‘Ik help jou met het vertalen van Gods heilig
Woord. Hoe zou ik dan zo’n verschrikkelijke zonde
als overspel kunnen doen tegenover God?’ Dit is een
opmerkelijke levensverandering, want overspel is voor
veel Moskona heel gewoon. Deze man heeft aangege-

Hapklaar
Ondanks al deze struikelblokken ziet Margreet
met blijdschap dat er regelmatig uit de Bijbel gelezen wordt, juist door jongeren. Ze vertelt: ‘Een groot
gedeelte van hen komt trouw naar de kerk. Ze gaan
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Dick en Margreet Kroneman.

Andy en Debbie Abbott.

Onderwijs

SAMEN MET WYCLIFFE NAAR
(BETERE) VERTALINGEN
Dick en Margreet Kroneman zijn dertig jaar
geleden door ZGG, in samenwerking met Wycliffe,
uitgezonden naar Papoea. De eerste twintig jaar
hielden ze zich bezig met taalkundig onderzoek,
alfabetiseringswerk, het ontwikkelen van bijbels
leesmateriaal en het opleiden van lokale vertalers.
Samen met lokale vertalers vertaalden ze het Una
Nieuwe Testament. Deze vertaling is in 2007 in
gebruik genomen. Daarna is het alfabetiseringswerk
overgenomen door de GJRP (onze zusterkerk). De
lokale vertalers die nu het Una Oude Testament
vertalen werken geheel zelfstandig. Ze zijn in dienst
van de GJRP.
Dick werkt momenteel als vertaalcoördinator voor
Wycliffe op internationaal niveau. Margreet is
vertaalcoördinator op Papoea. Ze controleren en
begeleiden vertaalwerk dat gedaan wordt, zowel in
de GJRP als daarbuiten. Verder leiden ze mensen in
Azië op om vertaalwerk te controleren.
Andy en Debbie Abbott zijn collega’s van Dick en
Margreet. Ook zij werken voor Wycliffe op Papoea.
Ze zijn afkomstig uit Zuid-Afrika. Het echtpaar werkt
onder de Moskona-stam in het westen van Papoea
waar door een andere kerk zending is bedreven. Andy
en Debbie zijn bezig met het herzien van de vertaling
van het Nieuwe Testament in de Moskona-taal. De
bestaande vertaling was moeilijk te begrijpen en
werd daarom niet veel gebruikt. Verder houden ze
zich bezig met alfabetiseringswerk en bijbelgebruik
onder de Moskona-stam.
Moskona stam
GJRP
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ven dat hij graag een theologische opleiding wil gaan
volgen. Hij wil predikant worden voor zijn eigen
mensen.’
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Het geeft blijdschap als de zendingswerkers zien
dat mensen de Bijbel gaan lezen. Hoe proberen ze te
bereiken dat mensen in de toekomst de Bijbel blijven
lezen? Andy: ‘Bijbelonderwijs is erg belangrijk. We
hebben gemerkt dat mensen er meer naar verlangen
om de Bijbel te lezen als ze de heilsgeschiedenis op
chronologische wijze kennen. Naar mijn mening is
het houden van zondagscholen voor kinderen de
meest effectieve manier om het lezen van de Bijbel
ook voor de toekomst aan te moedigen. We hebben
testen gehouden onder jongeren die als kind jaren de
zondagschool hebben gevolgd. Uit de resultaten bleek
dat zij de inhoud van het Evangelie heel goed begrepen, ook moeilijke theologische begrippen en zaken
als het doel van de offers en het priesterschap. Een
aantal van deze jongeren verlangt ernaar om meer
over God te leren. Sommigen hebben zelfs gevraagd
of wij hen willen helpen om op een theologische
hogeschool aangenomen te worden.’

‘Op een begrafenis wordt
zeker vier keer gepreekt.’
Margreet herkent dat onderwijs erg belangrijk
is. ‘De gemeenten van de GJRP houden ook zondagschool voor de kinderen. Verder wordt er jongeren-,
doop- en huwelijkscatechisatie gegeven. Tijdens de
activiteiten rond de verjaardag van de GJRP op 25
juni en in de maand voor kerst worden vaak ‘Bijbelvoorleeswedstrijden’ gehouden. We hebben ook
gemerkt dat je mensen aan het lezen krijgt door ze
te betrekken bij het controleren van een vertaald
Bijbelgedeelte.
Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor ons om
ervoor te zorgen dat mensen de Bijbel gaan lezen. We
zien ernaar uit dat de Heilige Geest door het gelezen
Woord zal werken in de harten van de Papoea’s.’
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U heeft vast wel een Bijbel in huis. Helaas blijkt dat er in onze gemeenten steeds minder
uit de Bijbel gelezen wordt. Daarom is het erg belangrijk om onze jongeren al vroeg
te leren hoe ze de Bijbel moeten lezen. Hier proberen de jeugdwerkadviseurs van de
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) zich voor in te zetten. Dirk-Jan Nijsink is
één van hen. Hij beantwoordt enkele vragen over dit onderwerp.
Merk je dat het Woord van
God een plaats heeft in het
leven van onze jongeren?

ons leven. We moeten bij onze jongeren niet de
indruk wekken dat achter de boodschap van de
Bijbel een diepere boodschap verborgen gaat die
‘Dat merk ik zeker! Veel jongeren
alleen heel bijzondere mensen maar verstaan.
laten de Bijbel dicht. Dat is heel erg. We
In de Bijbel maakt God Zijn werk duidelijk en
moeten deze jongeren steeds aanmoeopenbaart Hij Zichzelf in Zijn Zoon. Hij laat
digen toch de Bijbel te openen. Maar er
zien dat Hij ons behoud op het oog heeft. Hij
zijn juist ook veel jongeren die oprecht
kan en wil ons het leven geven, vrede, rust en
omgaan met Gods Woord. Ik denk aan
blijdschap. We willen graag dat jongeren dat
onze conferenties en de bijbelstudies
gaan zien. Dat begint bij het gebed. Wie anders
tijdens Koers-vakanties. Ik merk dan
dan God kan het hart van jongeren openen
Dirk-Jan Nijsink:
dat jongeren vragen hebben. Ik merk
voor Zijn Woord?
dat ze zoeken naar de betekenis van
Verder leren we leidinggevenden en
‘Jongeren ervaren een
Gods Woord in hun eigen leven. Met
jongeren altijd om eerst te luisteren naar het
diepe kloof met de Bijbel
blijdschap en dankbaarheid zie ik
Woord. Wat staat er precies? Wat betekent
in tijd, cultuur en taal.’
dat jongeren hongerig zijn naar het
dat? Wat zegt de Bijbel tegen ons?
Woord en geraakt worden door het
Wij leven in een individuele cultuur. Dit
Woord.’
betekent dat we bijbellezen ook als iets heel individueels
zien. Jongeren hebben bij het bijbellezen echter juist beWelke belemmeringen ervaren jongeren om
hoefte aan voorbeelden. We moeten daarom samen met de
de Bijbel te lezen?
jongeren lezen. De beste aanmoediging voor jongeren om
‘Jongeren krijgen dagelijks zoveel prikkels! Tussen alles
de Bijbel te gaan lezen is het hebben van levende gelovigen
wat op hen afkomt en hen bezighoudt, gaat de Bijbel open.
in hun omgeving die uitstralen wat David zingt in Psalm
Probeer met een vol en druk hoofd maar eens iets echt
63: ‘Uw goedertierenheid is beter dan het leven.’
goed tot je door te laten dringen. Dat gaat niet. Dit is niet
Jullie zijn bezig met het project ‘Filippus’.
alleen de schuld van onze jongeren. Zeker niet! We moeten
Kun je daar iets over vertellen?
hen helpen om in deze tijd en deze cultuur Gods Woord te
‘Het doel van dit project is het toerusten van jeugdweropenen. Jongeren ervaren een diepe kloof met de Bijbel in
kers om samen met jongeren de Bijbel te kunnen lezen. De
tijd, cultuur en taal.
leidinggevende moet hierbij niet tussen het Woord en de
De belangrijkste belemmering is echter een geestelijke
jongeren in staan. We benaderen bijbelstudie vanuit een
belemmering. Wij staan vanuit onszelf met de rug naar God
grondhouding. Waar het Woord van God opengaat, wortoe. Juist het lezen van de Bijbel gebruikt de Heilige Geest
den wij allemaal leerlingen. Lezen van de Bijbel begint met
om jongeren te vernieuwen.
luisteren naar wat de Schrift zegt. Tijdens de cursus richten
Een laatste struikelblok voor jongeren is oppervlakwe ons op vaardigheden die bij deze basishouding horen.
kig geestelijk leven bij Gods kinderen om hen heen. Deze
We leren de jeugdwerkers hoe ze goede vragen kunnen stelmensen zouden eigenlijk hun voorbeelden moeten zijn. Als
len tijdens een bijbelstudie, zowel tekstvragen als toepashet goed is leven Gods kinderen door Zijn genade uit het
singsvragen. Daarnaast trainen we luistervaardigheden en
Woord. Dit moeten jongeren aan hen merken!’
gespreksvaardigheden. Een goede relatie met de jongeren is
Hoe proberen jullie te bereiken dat jongeren
namelijk een voorwaarde om samen uit de Bijbel te kunnen
de Bijbel gaan lezen of blijven lezen?
lezen en hierover te praten. Deelnemers aan deze cursus
‘Veel jongeren ervaren het lezen van de Bijbel als iets dat
geven steeds aan dat de cursus verdieping geeft aan hun eimóet. En ze moeten al zoveel… Dit moeten mag óntmoegen bijbellezen. Ook zeggen ze dat de cursus hen echt heeft
ten worden. De Bijbel brengt een boodschap van God in
geholpen om bijbelstudie te doen op de vereniging.’
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Compleanos feliz!

Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben,
en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns,
dat wij niet vergingen.
Jona 3:9

Verjaardag vieren in Ecuador
niet vanzelfsprekend

Ecuadoraanse verjaardagen worden graag
groots gevierd. Soms worden ze verzwegen, als
er geen geld is voor taart. De zendingsgemeente
in Ecuador viert jaarlijks ook haar aniversario.
Door Marianne Thomassen

V

erjaardag vieren, mag dat
wel? Een vraag die JanHenry Seppenwoolde
regelmatig behandelt tijdens
de belijdeniscatechese. Een
begrijpelijke vraag wanneer je
beseft dat Jehova’s Getuigen
zeer actief zijn in Ecuador. Ecuadoranen
wijzen predikers niet graag de deur en
luisteren beleefd naar hun uitleg. Jehova’s
Getuigen zijn van mening dat verjaardagen
verboden zijn. In de Bijbel wordt immers
alleen de verjaardag van Farao en Herodes
genoemd. Zijn dat geen ongelovige mannen?
Jan-Henry: 'We praten erover
met de mensen. Herdenken
voor het aangezicht van de
Heere, in dankbaarheid en
met blijdschap is geen zonde.
Wel wanneer het samenzijn
ontaardt in werelds,
lichtzinnig gedrag. Kan onze
manier van verjaardag vieren
rekenen op de goedkeuring
van de Heere?'

Confrontatie
Als een Ecuadoraan de
middelen ervoor heeft,
wordt de verjaardag vaak
groots gevierd. Andere verhalen
zijn er ook: 'Men heeft geen geld voor een
cadeau of taart. Verjaardagen van kinderen
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worden daarom maar liever verzwegen of
zogenaamd vergeten. Regelmatig komt het
voor dat we de eersten zijn die de jarige
feliciteren en Gods zegen toewensen op zijn
of haar verjaardag. Het zorgt soms voor een
ongemakkelijke situatie. Men kijkt dan op
met een blik van: ‘O ja, dat is waar ook’,
gevolgd door een mompelend ‘dankjewel’.
Onvergetelijk was het moment dat we voor
een hermana (vrouwelijk gemeentelid) van
ergens in de vijftig een taart hadden gekocht.
Na het cumpleanos feliz (welgefeliciteerd) dat
we zongen, zei ze met gebroken stem: 'Dit is
de eerste keer in mijn leven dat er voor mij
gezongen wordt op mijn verjaardag, dank
jullie wel!'

De oproep van de
koning van Ninevé

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

Gebed
De vierde aniversario (verjaardag) van de
zendingsgemeente viel het afgelopen jaar
samen met de afronding van de belijdeniscatechisatie en bevestiging van nieuwe leden.
Gebed, volharding en geduld is blijvend
nodig voor de jonge gemeente. Het werk van
de Heere binnen de gemeente gaat door. 'Het
is bemoedigend dat diverse nieuwe bezoekers uit zichzelf de kerkdiensten komen
bezoeken. We zien er de hand van de Heere
in. Het ontslaat ons en de gemeente echter
niet van de roeping om mensen te blijven
opzoeken en aan te moedigen de Heere te
zoeken.' Jan-Henry doet de oproep: 'Bid dat
de gunnende en zoekende liefde voor medemensen blijft branden. Dat de blik niet al te
veel naar beneden en naar eigen problemen
wordt gericht. Want daar zijn voldoende
redenen voor te noemen. Het omzien naar
de naaste is en blijft onze roeping!'

2 0 1 7

‘De Heere
Jezus stelt de
Ninevieten aan
de Farizeeën en
Schriftgeleerden
ten voorbeeld en
waarschuwing.’

W

ie weet! Hoe vaak gebruiken wij die twee woorden: wie weet! Het
is een uitdrukking die van onzekerheid getuigt. We kunnen het niet
bekijken, maar… misschien valt het mee, komt het goed.
In de Bijbel vinden we het boek van de profeet Jona. Jona is door God,
de HEERE, naar de stad Ninevé gezonden. Ninevé is de hoofdstad van Assyrië.
Het is een heidense stad, zonder kennis van de waarachtige God en Zijn dienst.
De inwoners leven zoals zij willen: naar het goeddunken van hun hart, met alle
gevolgen van dien. Ontucht, geweld, bedrog, wetteloosheid in de huizen, in
families en in de maatschappij. Het is zó erg, dat Jona in Gods Naam de Ninevieten de boodschap moet gaan brengen: ‘Nog veertig dagen, dan zal uw stad
worden omgekeerd.’ Ontzettend. Er zal een grote ramp plaatsvinden, de huizen
zullen omgekeerd worden, velen zullen omkomen. Nog maar veertig dagen, dan
zal het oordeel van de God van Israël komen (Jona 3: 4).
Nog veertig dagen… Tenzij, tenzij… de inwoners van de stad hun boosheden
stoppen, hun leven veranderen. Deze boodschap klinkt nog heden ten dage. Ook
in ons land! ‘Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven?’
En wat gebeurt er in Ninevé? Lachen de inwoners om deze plotselinge, ernstige
boodschap? Hoevelen in ons eigen land lachen om de goddelijke boodschap! Zelfs
vele kerkmensen geloven die niet!
Zo niet in Ninevé. Er komt beweging onder de mensen daar, Gods Woord raakt
de harten, zelfs van de koning van de stad (vers 5). De koning gelooft en erkent
het gezag van de God van Israël om hem en zijn volk te straffen voor hun zondige levenswandel (vers 6 t/m 9). Hij zegt niet: ‘Wie is de HEERE, Wiens stem
ik gehoorzamen zou’, zoals Farao eens reageerde (Exodus 5: 2a). Maar de koning
vernedert zich met zijn volk. Hij laat een indrukwekkende boodschap uitgaan:
Mensen en beesten moeten met zakken bedekt worden, enige tijd niet eten en
drinken en sterk tot God roepen!
‘Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen.’
En God zag, dat zij zich bekeerden van hun boze, zondige levenswandel. Toen
keerde Zijn toorn van hen af en Hij strafte hen niet!
De Heere Jezus stelt de Ninevieten aan de Farizeeën en Schriftgeleerden ten
voorbeeld en waarschuwing: ‘Voorwaar, Ik zeg u, de mannen van Ninevé zullen
opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en ziet, meer dan Jona is hier.’
Het is nóg zo, zoals Jezus sprak: ‘Die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben.’ Dat geldt voor kerkmens én heiden.
Dan zal de Heere hún oordeel dragen op het kruis van Golgotha. Door Zijn sterven en opstanding zal hij hen vrede met God geven en de vernieuwing van hun
leven. En God zal ontvangen de dank en de eer.

J A A R G A N G
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Kinderkrant
Herrie op de markt in Guinee. Dat vindt Joseph niet

Helikopters onmisbaar
voor afgelegen posten

altijd leuk, maar gelukkig krijgt hij wel een lolly. Lees

pagina 3.

Je kunt boodschappen
doen op de markt, in de
supermarkt of via internet.
Waar kopen zendingswerkers
eigenlijk hun boodschappen?
Lees snel verder…

Door Marianne Thomassen

I

n het GJRP-gebied in Papoea zijn nog veel evangelisatieposten die niet over een landingsbaan beschikken. De GJRP (Gereja Jemaat Reformasi di Papua) is
de kerk in Papoea die ontstaan is uit het zendingswerk van ZGG. Om deze posten wel te bereiken,
zijn de helikopters van Helimission en MAF onmisbaar. Evangelisten worden ermee naar afgelegen posten
gebracht. In noodgevallen worden mensen met
spoed naar een ziekenhuis gevlogen. Ook
voor vervoer van bouwmaterialen voor
kerkbouw of een water- of bruggenproject zijn ze een uitkomst.
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Hoe is dat op het zendingsveld?

BOODSCHAPPEN
DOEN IN OOST-AZIË
EN ECUADOR
Je gaat vast weleens mee om
boodschappen te doen. Misschien moet
je wel helpen om de boodschappen te
dragen. We gaan eens kijken hoe het is
om boodschappen te doen in OostAzië en Ecuador.

RUZIE!
Geschreven door een werker uit Oost-Azië

I

n Azië gaan we naar de supermarkt om wat
vlees in een zakje. Achter de toonbank staat
iemand die het voor je afweegt. Als ik daar
aankom, zijn een meneer, die ook kip wil kopen,

en de mevrouw achter de toonbank aan het ruzie
maken. De meneer is boos, omdat hij vindt dat de

Geschreven door familie Seppenwoolde

I

mevrouw achter de toonbank het zakje niet netjes
heeft aangegeven. Volgens hem heeft ze het zakje

We gaan ongeveer één keer in de maand
naar een echte supermarkt in de havenstad.
Dat is wel een poosje rijden. We halen dan
bijvoorbeeld pakken cruesli, jam, gehakt of
yoghurttoetjes. Boodschappen doen vinden
we een leuk uitje, want meestal gaan we
daarna naar het zwembad. Mama stuurt
elke week onze hulp Djakaridjao naar de
markt om vis, aardappels en groenten te halen. Hij gaat met de motor, dus moet hij alle
boodschappen op zijn motor vastbinden.

Nee, want het is daar zo’n herrie! Verkopers roepen heel hard dat ze dingen te
koop hebben. Bijvoorbeeld: ‘Coyah bien
glacé!’ Dat betekent: zakjes met koud water
te koop! Soms word je aan de kant geduwd,
omdat er zoveel mensen zijn. De grond
is heel vies, er ligt allemaal rommel op de
grond. Soms zijn er plassen van de regen.
Ook lachen mensen mij uit en roepen ‘forté’ (blanke) tegen mij. Dat vind ik helemaal
niet leuk. Als ik toch meega naar de markt
krijg ik altijd een lolly, dat vind ik wel
lekker.

Ga jij ook weleens mee naar de markt?
Soms. Als we naar de stad Boké gaan. Ik
ga dan met papa op de markt gereedschap
of beltegoed halen. Mama gaat dan voor
kleren en groenten kijken,
samen met mijn zusje
Miriam.

mevrouw achter de toonbank! Zij pakt de zak op en
gooit hem weer terug. Oeps, tegen die buitenlandse
mevrouw aan...! Iedereen kijkt verschrikt naar mij
ben ook een beetje boos en zeg, in hun eigen taal:

buurtwinkeltjes die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

‘Nu stoppen jullie, allebei!’ Nu zijn die meneer en

open zijn. Veel mensen in Ecuador kopen per dag wat ze nodig

mevrouw erg verbaasd. De meneer loopt snel weg

hebben. Vaak hebben ze niet genoeg geld om boodschappen

en de ruzie is gelukkig over!

te doen in de grote supermarkt. De buurtwinkeltjes zijn erg handig!
Je kunt er snel even suiker of eieren halen om een appeltaart
te bakken. In de stad zijn er ook verschillende markten. Daar is

supermarkten. Maar

Vind je het leuk om mee te
gaan naar de markt?

het zakje met kippenpoten en gooit het naar de

en er wordt gefluisterd: ‘Het is een buitenlander.’ Ik

kopen bijna al ons eten in één van de grote

Joseph, waar doen jullie boodschappen?

schelden. Maar wat gebeurt er nu? De meneer pakt

meerdere keren per dag. In de wijken zijn veel kleine

en vis. Wat een lucht soms! Zelf kopen we daar liever niet. Wij

Geschreven door familie De Niet

naar hem gegooid. Ze beginnen steeds harder te

n Ecuador doen we elke dag boodschappen. Soms wel

het vooral op zondag druk. Overal zijn kraampjes met kip, vlees

NAAR DE MARKT

op de markt.

In Guinee, in het dorp Garama, woont Joseph de Niet.
Hij woont daar samen met zijn vader, moeder en zusje
Miriam. De vader van Joseph helpt bij het vertalen
van de Bijbel.

kipfilet te kopen. Bij de toonbank doe je zelf wat

EEN PAAR KEER PER DAG
BOODSCHAPPEN DOEN

Joseph en zijn vader

Een kleine
buurtwinkel in de wijk.

Wat kun je op de
markt kopen?
Vis, brood,
groenten, fruit,
aardappels, slippers,
lappen stof, emmers,
wastobbes en nog een
heleboel andere dingen.

Hoe moet je betalen op de markt?

We hebben stapeltjes briefgeld bij ons.
Je hebt briefjes van 500, 1.000, 5.000,
10.000 en 20.000 Guineese Francs. Een brood kost 2.000 GNF.
Nieuwe slippers ongeveer
'Boodschappen
10.000 GNF. Omgerekend
doen vinden we
is 10.000 GNF ongeveer 1
een leuk uitje,
euro. Je kunt hier niet met
een pinpas betalen. Zelfs
want meestal gaan
niet als je wilt tanken.
we daarna naar
Soms moet papa voor een
het zwembad'.
volle tank wel 800.000 GNF
betalen. Hoeveel briefjes van
10.000 GNF zijn dat?

Guinee…
●

●

●
●

In Guinee…
●

●

●

soms lopen we naar
het buurtwinkeltje

●

om nog iets te kopen
wat we vergeten
zijn. Leven bij de dag
is best prettig!

is een land in Afrika met
als hoofdstad Conakry
i s zeven keer groter dan
Nederland
heeft veel mooie natuur
heeft minder inwoners
dan Nederland

●

wordt vooral Frans
gesproken
geloven de meeste
mensen in Allah
is het erg warm en soms
heel droog
regent het heel hard
tijdens de regenperiode
zijn veel rijstvelden en
pindavelden

H
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HISTORIE

Uit de Bijbel

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

rpel

Dick Ko
Geschreven door

DE MARKT VAN
VRIJE GENADE
Heb jij weleens over deze markt gehoord? In
de kerk misschien? De dominee zegt soms: 'In
de kerk zijn wij op de markt van vrije genade.
'Wat bedoelt hij daarmee? Pak je Bijbel erbij.
We gaan lezen uit Jesaja 55.

Op het zendingsveld ontmoeten wij mensen die een
ander geloof hebben. Zij geloven in andere goden.
Goden voor wie je iets moet doen. Pas dan zullen de
goden jou helpen en zorgen dat je gelukkig wordt.

wijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.’
Op de markt van vrije genade schenkt de Heere genade.

Vrije genade betekent dat het
gegeven wordt, zonder dat je er
iets voor hoeft te betalen of te
doen.
Je krijgt het voor niets. Onze zonden en opstand kunnen
worden vergeven door de Heere. Weet jij waarom? Lees
vers 4 eens. Daar gaat het over de Heere Jezus Die Die gegeven is tot een Profeet en een Koning voor de heidenen.
Door Hem kunnen verloren mensen behouden worden.
Bij Hem vinden ongelukkige mensen rust. Zoek jij vrede?
Zoek die dan op de goede plaats. Kom naar de kerk, de
markt van vrije genade. Luister naar de woorden van de
Heere in de Bijbel.

Vragen voor jou

Maar nu gaan we naar de markt van vrije genade. Lees
Jesaja 55 vers 1 en 2 maar. Jesaja schrijft dat mensen die
dorst hebben mogen komen tot de wateren. Zonder geld
of iets anders om mee te betalen. Op deze markt die Jesaja bedoelt, hoef je niets te betalen. In vers 6 wijst hij aan
naar Wie deze mensen dorsten: ‘Zoekt den HEERE, ter-

Een spannend boek voor jou!
Het boek is geschreven door Alie Buijert

I

n het spannende kinderboek

tig pagina’s en is voorzien van

ontmoeten we Chimobi, een

tekeningen die het Nigeriaanse

meisje uit het Izi-gebied waar

platteland nog dichterbij brengen

onze zusterkerk te vinden is.

en het kost slechts € 8,90.

Ze komt tot de ontdekking

dat haar juf Agnes in de gevange-

Waarom heeft Aunty vroeger in de

nis heeft gezeten. Ze begrijpt niet

cel gezeten en wat zal de vader

wat daarvan de reden is. Haar juf,

van Chimobi doen als hij haar

die altijd vrolijk is en haar extra

slechte rapport ziet? Zal hij haar

helpt met haar schoolwerk…

slaan?

Het boek telt tweeënnegen-

Bestellen: www.zgg.nl/webshop
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 W
 aar is de markt
van vrije genade?
 Wat kun je kopen
op de markt van
vrije genade?
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 Waarom hoef je
niets te betalen
op deze markt?

John MacDonald

(1807-1847)

Uitgeput, maar
dienstbaar
Geroepen worden voor zendingswerk is een geschenk. Dat betekent
niet dat de praktijk van het werk eenvoudig is. Integendeel. De Schotse
zendeling John MacDonald heeft dat duidelijk ervaren. Het werk in India
putte hem uit. Toch wist hij het: Hierheen heeft de Heere me geroepen.
Daar, in India, stierf hij ook. Ruim negen jaar was hij dienstbaar geweest.
Door ds. J.M.D. de Heer

J

Eigen onkunde

ohn MacDonald groeide op in de Schotse hooglanden. Zijn vader betekende als predikant veel voor
de kerk in Schotland. Zeven jaar was John toen hij
zijn moeder verloor. Hij was ook nog jong toen de
Heere hem riep om Zijn dienaar te worden.
John ging theologie studeren, maar had het erg
moeilijk. Overtuigingen van de wet en innerlijke aanvechtingen slingerden hem heen en weer. Zijn dagboek
getuigt van de zielenworstelingen van de student. Maar
de Heere stelde hem in de ruimte die in Christus is.

Ook in India ontdekte de Heere Zijn kind aan zichzelf. ‘Ik vrees te moeten ontdekken dat ik niet geheiligd
ben zoals het wel behoort. Ik ben in het bijzonder tot
hoogmoed en buitengewone opstand tegen God geneigd’,
zo schreef hij in zijn dagboek. En: ‘Ik ben hier nu vier
jaar en waarin ben ik meer toegenomen dan in een gevoel van eigen onkunde en gebrek?’
Het geestelijke leven in de Indiase stad Calcutta, ook
dat van de zendingswerkers, viel MacDonald tegen. Hij
hoorde heidenen spreken over hun bekering tot het
christelijke geloof, maar kon er vaak niet verblijd over
zijn. Hij miste de overtuiging van zonde en een verlangen om heilig voor God te leven. Ook begon hij te
merken dat de Schotse kerk meer zocht naar algemene
ontwikkeling van de bevolking dan naar verbreiding van
het Evangelie.

Verlangen
De Heere schonk nog meer, namelijk een betrekking
op hen die Gods Woord niet kenden. Toen John een toespraak hoorde van de eerste zendeling namens de Schotse
kerk, brandde zijn hart van verlangen om ook uit te gaan.
In het bijzonder woog het volk van India op zijn ziel.
Later kwam hij tot de ontdekking dat er ook vleselijke
ijver bij zat.
Juist door bestrijdingen en aanvechtingen rijpte de
Heere hem om uit te gaan. Tijdens een classisvergadering
van 24 januari 1837 las MacDonald staande zijn verantwoording voor waarom hij een beroep voor het zendingswerk aanvaardde. Daarin benadrukte hij dat hij zich
geheel aan de Heere had overgegeven en geen menselijke
bijbedoelingen had nagestreefd.
In het najaar werd MacDonald uitgezonden, om op 17
september naar India te vertrekken. Vier maanden later
kwam hij aan, samen met zijn vrouw. De dertigjarige
predikant wist toen nog niet dat hij nog maar tien jaar
zou leven.

J A A R G A N G
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Moe
Het klimaat in India viel MacDonald ook zwaar.
Zijn geest was fris, maar zijn lichaam was moe, soms
intens moe. Daar kwam een uitzien bij naar de eeuwige
heerlijkheid, al was hij nog jong en al was het huwelijk
gezegend met vier lieve kinderen.
Het jaar 1847 begon de zendeling met nieuwe moed.
Er was nog veel werk. Juist de hoeveelheid werk, gepaard
met blijvende innerlijke strijd en het hete klimaat braken
zijn krachten af. Op 1 september kwam het levenseinde.
Niet onverwacht, niet onvoorbereid. Ruim negen jaar
had de Heere hem willen gebruiken, in al zijn strijd en
moeite. Dat vond de Heere goed. Totdat het genoeg was.
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CONFERENTIE NIGERIA

Zelfstandig en
verbonden
ZGG bezoekt conferentie in Nigeria

n de conferentie.

De deelnemers va

‘Hoe komt het dat er bij jullie geen kerken bij komen? Bij ons zijn
dat er één tot twee per jaar.’ Deze confronterende vraag stelden
predikanten, evangelisten en ouderlingen van de zusterkerk NRC
aan de Nederlandse afgevaardigden op een conferentie in Nigeria.
Door Evelien Smit en Fokeline Weerheim

V

Vijftig predikanten, evangelisten en ouderlingen
bezochten de conferentie. Ook waren er twee vrouwen
aanwezig, de directrice van het vrouwenprogramma en de
directrice van het tehuis voor baby's die (half)wees zijn of
om een andere reden de moederzorg moeten missen.

anuit Nederland brachten deputaat ds. J.B. Zippro
en missioloog Jan-Kees Kooijman namens ZGG, en
de heer A. Waaijenberg namens het deputaatschap
Buitenlandse Kerken van 30 maart tot 7 april een
bezoek aan de Nigeria Reformed Church (NRC).
Voorafgaand aan de Generale Synode was er een gezamenlijke conferentie.

Zelfverbreidend
Tijdens de conferentie hield ds. Zippro een inleiding
over een kerk die zelfverbreidend is. Deze term ziet op de
verspreiding van het Woord en het zich voortplanten van

Ontmoeting
In 1974 startte ZGG met zendingswerk in Izi, Nigeria.
Dit leidde in 1988 tot het institueren van de NRC, een
zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten. Vanaf 2014
zijn er geen werkers van ZGG meer in Nigeria. In de loop
van de jaren ontwikkelden de relatie en de correspondentieband zich naarmate de NRC zelfstandiger werd. Zowel
ZGG als NRC vonden de correspondentieband te veel in
het teken van de financiële steun en de afspraken daarover staan. Er was door alle betrokkenen behoefte om het
anders te doen. Het is juist waardevol dat beide kerken
zich samen bezinnen op inhoudelijke thema’s. Daarom is
in 2014 besloten om gezamenlijk conferenties te beleggen.
Tegelijkertijd wordt de financiële steun langzaam afgebouwd en heeft de NRC veel meer zelfbeschikking in de
manier hoe ze de gelden besteedt. Ook is de verantwoording aan ZGG eenvoudiger geworden. Deze andere manier
van omgaan met elkaar is in 2017 geëvalueerd. Van beide
kanten wordt het als positief ervaren.
We spraken met missioloog Jan Kees Kooijman over
de inhoud van de conferentie en zijn ervaringen tijdens
het bezoek: ‘De eerste gezamenlijke conferentie werd in
oktober 2015 in Nederland gehouden. Deze conferentie
had ‘Zending en evangelisatie in Nederland en Nigeria’ als
thema. Toen waren vier predikanten van de NRC aanwezig.
Ditmaal was Nigeria gastland, maar ook de bezoekers uit
Nederland verzorgden op verzoek van de NRC een bijdrage.’

Zusters onder elkaar…
erentie
In april van dit jaar heb ik de conf
ontmoeting
bezocht in Nigeria. Het ging om een
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Maar mijn ervaring
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van een jongere zus veel

Het thema van de conferentie bestond uit de zogenoemde ‘drie zelven’ van een zelfstandige kerk, namelijk
zelfvoorzienend, zelfregerend en zelfverbreidend.
Kooijman: ‘Deze formule is bedacht in de 19e eeuw door
Rufus Anderson en Henry Venn. Zij wilden kerkplanting
gestalte geven in de lijn van Paulus. Lokale kerken moesten
geen kopieën zijn van westerse kerken, maar aansluiten bij
de lokale cultuur en behoefte. Daardoor zou de kerk meer
wortelen in het land zelf. Het betekent concreet dat er veel
eerder wordt ingezet op de zelfstandigheid van de jonge
kerk. Het feit dat de NRC zelf dit thema voor de conferentie koos, laat zien dat ze dit belangrijk vindt.’

Ds. J.B. Zippro

Beeld Anton Dommerholt Synode GG

24

P A U L U S

S E P T E M B E R

2 0 1 7

J A A R G A N G

6 3

•

N R .

3 5 8

25

BERICHT VAN DE ZUSTERKERK

CONFERENTIE NIGERIA

de kerk. Hij ging onder andere in op de noodzaak hiervan,
maar ook op de middelen waardoor dit gestalte kan krijgen
en de hindernissen die er zijn. Tijdens de lezing van ds.
Zippro klonk door dat we in Nederland op dit gebied veel
van de NRC kunnen leren. Kooijman: ‘Een terugkerende
vraag van de NRC aan ons is: ‘Hoe komt het dat er bij jullie
geen kerken bij komen? Bij ons zijn dat er één tot twee
per jaar.’ Als je ziet welke plek evangelisatie in Nigeria
inneemt, dan is dat beschamend voor ons, terwijl de NRC
veel minder middelen heeft. Juist in deze zaken is het goed
als we onze kwetsbaarheid laten zien en een open houding
hebben om te leren. Dat past ook bij het zusterkerk zijn.’

Zelfregerend
Kooijman hield zelf een lezing over zelfregerend zijn.
‘De NRC wil in het bijbelse en gereformeerde spoor gaan
bij de kerkregering. De Dordtse Kerkorde wordt gehanteerd. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden van
kerkenraden, classes en synode duidelijk zijn en dat niet
alle ‘macht’ bij één persoon ligt. Maar de context en cultuur
zijn anders; omliggende kerken hebben vaak een hiërarchische structuur waar de leiding wel bij één bisschop ligt.
Ouderlingen en diakenen krijgen toerusting om hun ambt
goed te kunnen vervullen. Maar een concreet ‘obstakel’ is
bijvoorbeeld dat er ambtsdragers zijn die niet kunnen lezen.
Niet alles is gelijk aan hoe de Gereformeerde Gemeenten
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Ds. Zippro en de heer
Kooijman bezochten
predikanten en gemeenten
in Nigeria. Ze spraken over
het werk van de Heere en over alles wat belangrijk is voor
een gemeente. De gemeenten in Nigeria en hier in Nederland
kunnen van elkaar leren. De Heere is overal Dezelfde. Hij
werkt en geeft dat de kerk in Nigeria, die is ontstaan uit
zendingswerk, groeit.

Niet de mensen,
maar de Heere
dienen

ZU
N DE STERK
VA

ERK

ZGG JUNIOR

zijn georganiseerd. Als in Nederland de Generale Synode is
ontbonden, dan is ook het moderamen beëindigd, terwijl
er in de NRC nog een dagelijks bestuur blijft in de periode tussen de synoden in. Daadwerkelijk zelfregerend zijn
kan alleen als je geheel zelfvoorzienend bent. Steun tast de
autonomie altijd aan. ZGG bouwt de financiële steun de
komende jaren daarom geleidelijk verder af.’

BERICHT

In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord. Deze keer ds. P. Nekwek.
Hij is voorzitter van de hogere reformatorische theologische school (STTR) in Wamena.

EJA
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Zelfvoorzienend
De derde lezing verzorgde de NRC zelf. Een speciale
commissie onder leiding van ds. N.I. Ude had een rapport
geschreven dat op de synode werd gepresenteerd. Daarin
kwamen de volgende vragen aan de orde. Hoe kan de kerk
zelfvoorzienend worden? Wat betekent dit voor collecten?
Het gebied is arm, hoe gaan we daar mee om? Aan welke
doelen besteden we de middelen? En welke prioriteiten
moeten we dan stellen? De lijn kreeg bijval vanuit de
conferentiebezoekers. Jan-Kees vertelt: ‘We waren positief
verrast over de grondigheid van de doordenking en de
eensgezindheid in de bespreking van dit onderwerp. En
dan moeten we bedenken dat de Nigeriaanse economie in
zwaar weer verkeert, met steeds weer stijgende prijzen,
waardoor het levensonderhoud duurder wordt. De afgevaardigden stelden ook kritische en terechte vragen aan
ons. Zo heeft de kerk soms moeite om door ZGG opgezette
programma’s blijvend te financieren, nu de NRC zelf voor
de middelen moet instaan. Daarvoor is in het verleden te
weinig oog geweest. Dat is een les die we zeker meenemen.’

Heilig Avondmaal
Tijdens de conferentie en ook in de dagen voorafgaand
aan de synode werd een grote verbondenheid ervaren. Ds.
Zippro was gevraagd een kerkdienst te leiden en daarin
ook het Heilig Avondmaal te bedienen. Dat getuigt van
veel vertrouwen. En er werd geestelijke gemeenschap ervaren. Kooijman kan zich de bidstond voorafgaand aan de synode ook nog goed herinneren: ‘De bidstond was indrukwekkend. Het thema was ‘Zie toe dat u niemand verleide’
uit Mattheüs 24 vers 4. Er zijn vele vijanden, vanbinnen
in ons eigen vlees zoals trots, hoogmoed en verdeeldheid
en van buiten in de vorm van het islamitisch fundamentalisme, maar ook in het welvaartsevangelie. Maar Christus
waakt. Hij is de enige hoop en verwachting voor Zijn kerk.
In Nigeria en in Nederland. Tijdens het gebed voor de synode knielden alle aanwezigen voor hun zitplaats neer. Dat
maakt elke keer weer indruk.’
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In laatste maanden heb ik
regelmatig gemediteerd
over wat Gods Woord zegt
over de kerk.
Door Ds. P. Nekwek

D

e bange discipelen kregen moed om het
evangelie te verbreiden. Ze lieten de
wereld kennismaken met Jezus Christus
als Verlosser voor de zondige wereld. De
vrucht was een snelle groei van het aantal
gelovigen, van 12 discipelen naar 120. Een week
later op de Pinksterdag tot 3.000 volgelingen,
dat al snel 5.000 werd (Hand. 4: 4). Daarna lezen
we geen aantallen meer, maar we weten dat er
velen bijkwamen, waaronder zelfs van de priesters
(Hand. 6: 7). Deze ontwikkeling was het werk van
Gods Geest Die de discipelen leidde, discipelen die
de vreze des Heeren hadden en Gods wil volgden.

ten afhankelijk zijn van de overheid en zodoende
de wereldlijke overheid naar de mond praten. We
moeten opletten dat we de Heere dienen en niet
de mensen.
Op 28 juli 2017 hebben we de grote nieuwe kerk Jerusalem in Ulunikma (Pass Valley) in
gebruik genomen. Duizenden mensen waren gekomen om samen deze dienst bij te wonen en daarna
samen de kookputmaaltijd te nuttigen. Ik preekte
uit Mattheüs 16: 13-20 met als thema: ‘De bouw
van een gezonde kerk’. Steeds moet ik denken
aan de bekende spreuk van de Reformatie: Ecclesia
Reformata et Semper Reformanda secundum verbum Dei.
Die spreuk betekent: ‘De kerk die al gereformeerd
is, moet steeds opnieuw vernieuwd worden overeenkomstig Gods Woord.’ De spil van de vernieuwing is Gods Woord, niet ons menselijk denken
of een verlangen om prachtige kerkgebouwen te
hebben. Ik hoop dat de GJRP zo een steeds grotere
bijdrage gaat leveren in het verkondigen van Gods
Woord, ondersteund door het werk op de theologische school STT Reformasi in Wamena.

Als het goed is, laten knechten van God zich
in alles leiden door de Heilige Geest. Het is echter
regelmatig het geval dat ook Gods knechten vooral
naar hun omgeving luisteren in plaats van het
Woord en de leiding van de Heilige Geest. In de
kerk zijn mensen die de Heere oprecht dienen. Er
zijn echter ook mensen die niet oprecht in Jezus
geloven (corpus mixtum). Ik waak ervoor dat de
GJRP het op een akkoordje gooit met de overheid
om geld te kunnen krijgen. Het gaat immers ten
koste van het profetisch getuigenis als predikan-
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VAN HET ZENDINGSVELD

GOED TEAMFUNCTIONEREN
VERGT ZELFKENNIS
eigen plaats. Peter Fris: ‘We hebben
een vaste voorzitter in de persoon van
Jan-Henry Seppenwoolde, een teamsecretaris in de persoon van Dick Korpel
en een penningmeester, dat is Wim
Knapen. Daarnaast zijn er nog wat
reservefuncties, zoals tweede penningmeester. Ook is er een veiligheidscoördinator die zorgt dat de veiligheidsplannen in orde zijn en die bij een eventuele
calamiteit de coördinatie op zich neemt.’

Ontspanning

Team Ecuador.

Ecuador
Officiële taal
Spaans

Starten op
het zendingsveld

Hoofdstad
Quito
Regeringsvorm
Republiek
Staatshoofd
Lenin Moreno

Religie
Rooms-katholiek
(95%)
Oppervlakte
257.217 km2
(Nederland: 41.54
3
km2)
Inwoners
16 miljoen

Opleiding

Peter Fris over de introductieperiode
in Ecuador
Steeds zichtbaarder wordt de grote
stad. Mooie wijken. Indrukwekkende
gebouwen. Maar ook sloppenwijken.
Armoede. Een eerste indruk van wat
voor de komende tijd het nieuwe
werkterrein wordt. Hoe lang? Hoe
zal het gaan? Gelukkig staat een
zendingsteam klaar. Voorbereid op
de komst van een nieuwe werker.
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I

edere zendingswerker die voor het eerst aan de slag mag
maakt het mee. Vanuit een overbekende en vertrouwde
omgeving kom je na een lange reis in een compleet andere
wereld. Niet alleen het werk is nieuw. Ook de collega’s zijn
nieuw. En, ook de verhouding met hen is anders dan bij een
doorsnee baan in Nederland. Iedere persoon reageert anders op de
schok bij het landen in een vreemde cultuur. Iedereen heeft zijn
of haar eigen karakter. Maar je bent wel op elkaar aangewezen
in een omgeving die vaak ver afstaat van de westerse cultuur.
Hoe functioneert een zendingsteam? Peter Fris, evangelist in de
Ecuadoraanse stad Quevedo, vertelt hierover.

Georganiseerd

Door Leendert-Jan de Visser

Op dit moment bestaat het team in Ecuador uit vijf werkers.
Ook is er een onderwijsvrijwilliger. Ieder heeft in het team een

P A U L U S

In Ecuador heeft het team ook
aandacht voor teambuilding. Hoe wordt
daar vorm aan gegeven? ‘We proberen
allereerst op regelmatige basis contact
met elkaar te hebben,’ vertelt Peter. ‘De
afspraak is bijvoorbeeld dat elk teamlid
een informeel contactmoment heeft met
elk ander teamlid tussen de teamvergaderingen. Eén keer per jaar hebben
we als teamleden een activiteit na de
teamvergadering. Voor de vrouwen van
de werkers is er elk jaar een vrouwenuitje. Ook is er het ene jaar een teamconferentie, waarbij we bezinnend en
ontspannend met elkaar bezig zijn. Het
andere jaar is er een teamuitje.’

S E P T E M B E R
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Al voor de uitzending krijgt het
teamwerk aandacht tijdens de opleiding
van de zendingswerkers. Voor Peter ligt
dit nog vers in het geheugen. Hij is in
juli 2016 met zijn vrouw Marije en hun
vier kinderen uitgezonden vanuit de gemeente van Benthuizen. ‘ZGG besteedt
in de voorbereiding veel aandacht aan
het werken in een team. Eén van de
modules betreft een cursus teamfunctioneren waarbij allereerst in kaart wordt
gebracht wat de sterke en zwakke kanten van iemands persoonlijkheid zijn.
In deze module onderzoeken we hoe
we deze eigenschappen in teamverband
kunnen inzetten en hoe we rekening
kunnen houden met elkaar.’

Praktisch
Na de opleiding vindt de uitzending
plaats. Het is een gewichtig ogenblik

als in de uitzendingsdienst het jawoord
klinkt. En dan ligt het oude vertrouwde achter je en het nieuwe onbekende
voor je. Alle opgedane theorie moet nu
in de praktijk worden ingezet. Peter
vertelt hoe een nieuwe zendingswerker
wordt opgevangen: ‘Er is iemand verantwoordelijk voor het onderhouden
van contact met de nieuwkomer als
deze nog in Nederland is. Een andere
collega zorgt ervoor dat alle officiële
documenten voor de overheid op orde
zijn. Daarnaast gaat het team bijvoorbeeld op zoek naar een woning voor
de taalstudieperiode. De eerste week
maakt een ervaren collega de nieuwe
werker wegwijs in Quito. Deze collega
regelt ook zaken als de kennismaking
op de taalschool, visumregistratie, het
openen van een bankrekening en de
aanvraag van een telefoonnummer.
Ook maakt de nieuwe werker kennis
met de verschillende kerken in de
hoofdstad. Veel van de activiteiten
heeft het team ondergebracht in een
draaiboek, om de voorbereiding en eerste opvang zo soepel mogelijk te laten
verlopen.’

Verschillen

Jan-Kees Kooijman, missioloog

Toch is niet alles in draaiboeken en
procedures vast te leggen. Er is weleens
verschil van inzicht. Volgens Peter levert het boeiende gesprekken op. ‘Voor
wat ik er tot nog toe van heb meegekregen zoekt het team vaak het compromis als dat mogelijk is. Belangrijke
kwesties bespreken we op de teamvergadering en niet daarbuiten. Tijdens de
vergadering krijgt iedereen de ruimte
om zijn mening te geven, en bezien we
wat de meerderheid van de vergadering
vindt. Het kan ook gebeuren dat het
team niet tot een compromis of tot
een eenduidig standpunt kan komen.
In zo’n geval is het heel waardevol dat
er een veldoverleg van deputaten in
Nederland bestaat dat meedenkt en
eindverantwoordelijk is. Ook visitatieen werkbezoeken leveren een belangrijke bijdrage aan deze gezamenlijke
bezinning.’
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In de opleiding besteden we goede
aandacht aan de beleidslijnen die
het deputaatschap heeft uitgezet.
Van groot belang is dat werkers
weten binnen welke beleidskaders
zij moeten opereren. De door
het deputaatschap uitgezette
beleidslijnen worden door de teams
in de praktijk uitgewerkt. Dit
vereist een goede samenwerking
tussen deputaatschap, bureau en
team. Daarom hecht ZGG belang
aan goed teamfunctioneren op de
verschillende velden, inclusief de
functies van voorzitter, secretaris
en penningmeester.
Goed teamfunctioneren vereist
naast een helder beleid ook
vaardigheden, mensenkennis
en zelfkennis. Om dat te
stimuleren wordt door ZGG
expertise van buiten ingebracht.
Nieuwe zendingswerkers
volgen bijvoorbeeld een
meerdaagse cursus over werken
in een team met aandacht
voor persoonlijkheden en
conflicthantering.
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Omgaan met persoonlijkheidsverschillen
Verschillen in persoonlijkheid
kunnen irritatie opwekken en
in het ergste geval een team
zelfs kapotmaken, terwijl die
verschillen juist zinvol zijn om
een team sterker te maken.
Door een goed inzicht in de
persoonlijkheidsverschillen kunnen
irritaties veranderen in begrip voor
elkaar; en begrip kan overgaan in
waardering voor elkaars unieke
bijdrage aan het team.
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GEMEENTEVORMING

Guayaquil is
nog steeds
vacant

Gemeentevorming in
Ecuador vraagt geduld

E

l Amparo is de naam van de oudste
zendingsgemeente in Ecuador; het
betekent toevlucht. Gods Woord mag
iedere week worden verkondigd in
Guayaquil, evenals in de Ecuadoraanse steden Quevedo, Portoviejo en
Machala. In 1993 viel het besluit om
een nieuw zendingsterrein te openen in Ecuador
en wel in Guayaquil. Voor ZGG was het werken
in een stad een nieuwe ervaring. De stad groeide
aanzienlijk vanwege de trek van het platteland
naar de grote stad. Mensen werden er geconfronteerd met armoede en criminaliteit. De bewoners
van de achterstandswijken waren veelal in naam
rooms-katholiek.

enkele jaren later drie ouderlingen werden aangesteld. In 2005 ontwikkelde El Amparo zich tot
een zendende gemeente toen een Ecuadoraanse
broeder in een naburige wijk als evangelist ging
werken.
Maar soms lopen zaken anders dan verwacht.
De kerkenraad kreeg te vroeg verantwoordelijkheid en uiteindelijk bleef één ouderling over.
Daarom richtten de betrokkenen een kerkelijk
comité op, waarin de resterende ouderling samen
met ZGG-medewerkers, participeerden. Anno
2017 bestaat het comité weer uit drie Ecuadoraanse broeders (waaronder de voormalige ouderling), aangevuld met twee ZGG-medewerkers.
Sinds theologisch toeruster Dick Korpel en zijn
vrouw Marja in Guayaquil wonen, gaat Korpel
regelmatig voor in de diensten. Momenteel heeft
de gemeente 24 leden en 35 vaste bezoekers. Ook
bezoeken meer dan 100 kinderen de zondagsschool en de zaterdagse jeugdbijeenkomsten
trekken 25 deelnemers.

Veel vrouwen

In de stad Guayaquil is de Woordverkondiging
een lichtpuntje in een omgeving vol armoede
en criminaliteit. Het vormen van een gemeente
verloopt echter niet zonder hindernissen.
Door Jacoline van den Dool en Evelien Smit

In 1994 benoemde ZGG de eerste werkers
voor Ecuador: mevrouw M. Altena voor medisch
werk en J.H. van Doleweerd als evangelist. Iedere
zondag werd Gods Woord in een eenvoudig
kerkgebouw tijdens twee diensten verkondigd
in de jonge zendingsgemeente. In Paulus stond
te lezen dat veel vrouwen naar de diensten
kwamen, maar dat de mannen vaak wegbleven. Een bijzonder moment was toen er
in 2000 in de gemeente acht bezoekers
openbare geloofsbelijdenis aflegden.
De gemeente leek meer en meer
zelfstandig te worden, zodat

Macho
Korpel vertelt over de bijeenkomsten van
de gemeente: ‘Op zondag komt de gemeente
twee keer samen. ’s Ochtends gaat de preek
over een tekst uit de Bijbel. ’s Middags krijgt
de gemeente aan de hand van de belijdenisgeschriften onderwijs over de gereformeerde
leer. Het is helaas nog steeds zo dat het aantal
mannen aanzienlijk achterblijft bij het aantal
vrouwen. Blijkbaar heeft een echte man, hier
ook wel een macho genoemd, geen behoefte
aan Gods Woord. Je ziet hoe de cultuur de
toegang tot de Bijbel in de weg kan staan.
Maar over het algemeen vinden de mannen
het geen probleem dat de vrouwen naar
de kerk gaan. De kinderen mogen de
zondagsschool bezoeken. In de
middagdienst komen veel

Zondagsschool in Guayaquil.
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GEMEENTEVORMING

Liever naar de
zondagsschool
dan moederdag
vieren

minder bezoekers. Men beschouwt de middagdienst
toch meer als iets voor de liefhebbers, ondanks alle
inspanningen om daar verandering in te brengen.
Waarschijnlijk wreekt zich hier de rooms-katholieke gewoonte dat het voldoende is om op zondag één
keer de mis te bezoeken. Dus ook traditie kan de
voortgang van het Evangelie verhinderen.’
Iedere donderdagavond komt een trouwe groep
bezoekers samen tijdens de bijbelstudie. Aan de
hand van een bijbelboek krijgen zij uitleg en denken
zij samen na over de Bijbel. Verder is er ruimte voor
zang, dankzegging en gebed.
Er wordt bewust gewerkt aan een band met de
andere gemeenten in Ecuador. De neiging van de
Ecuadoraanse protestantse kerken is om op zichzelf te blijven. ZGG stimuleert dat onze gemeenten
onderling samenwerken, bijvoorbeeld waar het de
zangbundel en het jeugdwerk betreft. Ook wordt er
samengewerkt met andere kerken van gereformeerd
belijden in Ecuador.

Het is zondagmorgen
14 mei, moederdag.
Ondanks dat dit een
heel belangrijke dag
is voor Ecuadoranen,
zijn er om kwart over
negen toch al meer
dan vijftien kinderen
naar de zondagsschool
gekomen! Dat ervaren
we als een wonder.
Vanmorgen vertelt
Erica, een van de
leidsters, over de
verschijning van de
Heere Jezus aan de
discipelen (Lukas 24).
De kinderen luisteren
aandachtig. Wanneer de juffrouw
iets vraagt, weten zij meestal het
antwoord. Erica wijst hen op vers
48: ‘Gij zult getuigen zijn van deze
dingen’. Zij legt de kinderen uit dat
zij ook getuigen kunnen zijn. Meestal
bezoeken hun vader en moeder de
kerk niet. Maar wanneer de kinderen
thuiskomen dan kunnen zij vertellen
wat ze gehoord hebben vanmorgen.
Ze kunnen de liederen zingen die ze in
de kerk leren. Ze kunnen bidden voor
hun familie.
Wanneer de kerkdienst om tien uur
begint zijn er heel wat kinderen
gebleven om naar de preek te
luisteren. Een gebed stijgt op: ‘Heere,
wilt U deze kinderen in het hart raken
met Uw genade?’
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Veilig
Op zaterdag is het druk in El Amparo. De jeugdbijeenkomsten worden trouw bezocht. Dick Korpel
vertelt dat het heel belangrijk is dat er voor de jeugd
een eigen plek is. ‘De sfeer in de wijk Isla Trinitaria is bedreigend en crimineel. Denk daarbij aan
drugs, zedendelicten en diefstal. Het is waardevol
dat er een plaats en moment is waar tieners zich

‘De afwezigheid van een
zendingspredikant wordt
iedere dag ervaren.’
veilig voelen en in alle rust kunnen samenkomen
en nadenken over de Bijbel. Sinds april van dit jaar
krijgen de jongeren aan de hand van eenvoudig
catechisatiemateriaal uitleg over de boodschap van
zonde en genade. Wilt u bidden voor deze jonge
mensen, zodat zij niet alleen hoorders zijn maar

P A U L U S

S E P T E M B E R

2 0 1 7

ook daders van het Woord worden? Helaas haakt
het merendeel in de loop van de jaren af, maar
wat zou het een wonder van genade zijn wanneer de Heere deze jonge mensen aan Zich bindt.
Verder is er op zaterdag belijdeniscatechisatie, de
vrouwenvereniging vergadert, het kerkgebouw
krijgt een schoonmaakbeurt en de muziekgroep
oefent de psalmen en geestelijke liederen voor de
volgende zondag.’
Bezoekers verzamelen zich voor El Amparo.

Hoop en teleurstelling
De leiding van de gemeente ligt bij het kerkelijk comité. De comitéleden preken op zondag en
verzorgen samen met een aantal andere mannen
de bijbelstudie. In de prediking klinkt de boodschap van zonde en genade door. De comitéleden
houden de gemeente voor dat niet alleen het
horen van het Woord maar bovenal het zaligma-

en bezoekers vertellen buren en vrienden wat ze
horen in de kerk. Daarnaast zijn de wekelijkse
jeugdbijeenkomsten en de zondagsschool belangrijk. Ecuadoraanse moeders laten hun kinderen
meestal niet alleen over straat gaan. Dit kan
gevaarlijk zijn. De positieve keerzijde hiervan
is dat het daardoor mogelijk is om voorafgaand
en na afloop van de bijeenkomsten de moeders
(en soms vaders) uit te nodigen voor de kerkdiensten. Regelmatig zijn er ouders die op deze
uitnodiging ingaan.
Verder zijn er jaarlijks door Bijzondere Noden
gefinancierde projecten zoals het uitdelen van
kerstpakketten, medische controles en het uitdelen van schoolartikelen. Het kerkelijk comité
belegt dan een speciale dienst en legt daarin uit
dat onze geestelijke nood groter is dan onze
dagelijkse zorgen.

‘Gods woord geeft hoop
en verwachting.’

kende geloof nodig is om behouden te worden.
Ondanks alle inzet blijft er veel werk liggen. Dat
komt omdat iedereen een drukke baan heeft om
het gezin te onderhouden. Bevriende Ecuadoraanse predikanten met wie een goede band is
opgebouwd, bedienen de sacramenten. Het moet
Korpel van het hart dat de afwezigheid van een
zendingspredikant iedere dag wordt ervaren:
‘Telkens wanneer een beroep wordt uitgebracht,
vlamt de hoop op, maar de teleurstelling is groot
wanneer er weer een bedankbrief komt. Ook
hiervoor vragen wij gebed, of de Heere harten
wil neigen en mogelijkheden wil geven zodat
er een predikant bereid wordt gemaakt om de
gemeente in Guayaquil te gaan dienen.’

Lichtpuntje
Ondanks de zorgen is Korpel niet zonder
hoop: ‘In de grote stad Guayaquil is er te midden
van alle armoede en zorg een lichtpuntje. In de
gemeente El Amparo klinkt telkens weer Gods
Woord. Dat geeft hoop en verwachting. De Heere
wilde dat ZGG hier namens Hem zendingswerk
verricht. Maar dit wil niet zeggen dat alles als
vanzelf gaat. Er zijn veel zorgen in de gezinnen,
het proces van gemeentevorming loopt niet vanzelf en er zijn teleurstellingen. Wilt u deze gemeente, maar ook de andere zendingsgemeenten
in Ecuador in uw gebed aan de Heere opdragen?’

Van mond tot mond
Is de gemeente El Amparo een wervende
gemeente voor buitenstaanders? Korpel: ‘Het antwoord is negatief wanneer je expliciete evangelisatiecampagnes telt. Het positieve is echter dat
mond-tot-mondreclame blijkt te werken. Leden
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ONDERWEG

Het hoort
er gewoon
bij

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 reis als deputaat

Ds. De Heer en zijn
gezin over ambtelijke
werkbezoeken
De jongste telt dagen af, haar
zus blijft er nuchter onder,
terwijl een andere zus weleens
mee zou willen. De kinderen
van ds. J.M.D. de Heer zijn
eraan gewend geraakt dat
hun vader op reis is voor de
zending. ‘Maar je denkt wel
meer na over de gevaren.’
Door Jeanet Zuidweg

I

n 2008 kwam ds. De Heer in het Deputaatschap
voor de zending. ‘In 2009, 2010 en 2011 reisde ik
naar Ecuador. Daarna twee keer naar Albanië en
twee keer naar Guinee. Tijdens het werkbezoek
aan Albanië ging mijn vrouw mee.’ Dominee De
Heer legt uit: ‘Een visitatiereis duurt gemiddeld tien
dagen. Dat is te lang om een moeder uit een gezin te
halen. Dit bezoek was korter.’ Mevrouw De Heer: ‘Ik
vond het heel interessant. Andere landen en andere culturen boeien mij. We hadden veel informele
gesprekken met zendingswerkers. Je ervaart wat het
voor hen is om op het zendingsveld te zijn. Daardoor
begrijp je veel meer van hun leven.’

Onmisbaar
Wat betekent het voor de predikant om op reis te gaan? ‘Het is
voor mij ambtelijk werk. Wanneer
je tijdens een deputatenvergadering
of een veldoverleg besluiten moet
nemen, is het een groot voordeel als
je het zendingsveld van binnenuit
kent. Een reis naar het zendingsveld
is daarvoor onmisbaar. Tegelijkertijd
laat je veel los als je op reis gaat. Je
laat je gezin tien dagen achter en je
laat de gemeente los. Eenmaal op het
zendingsveld is thuis even een stukje
verder weg, omdat het werk op het
zendingsveld je in beslag neemt.’

Het hoort erbij
Als het gaat over het gezin achterlaten, zegt mevrouw De Heer: ‘Het
maakt voor mij in principe geen
verschil of mijn man een week of
tien dagen weg is. Ik stel mij in op
de afgesproken periode.’
Voor de kinderen uit het gezin
van de zendingsdeputaat hoort het
reizen van hun vader er gewoon bij.
Ze weten niet beter of hun vader
maakt minstens een keer per jaar een
reis. Dominee: ‘In de periode dat ik
bij het Reformatorisch Dagblad werkte,
was ik al vaak op pad. Kort nadat ik
in 2004 predikant werd, reisde ik
regelmatig voor het Deputaatschap
Israël. De bezoeken aan Zuid-Afrika,
nadat ik daar beroepen was, waren
het meest ingrijpend, omdat het over
twee zondagen ging.’

Gevaren
Hoe is het voor de kinderen? Ton
(18): ‘Ik miste de groet van mijn
vader vanuit de studeerkamer als
ik naar school ging en uit school
kwam. En ik miste hem bij het eten.
Nu speelt dat minder, omdat ik op
kamers zit. Ik besef nu veel meer dat
er van alles kan gebeuren. De aanslag
op Zaventem kort voordat mijn vader vanaf dat vliegveld naar Guinee

zou vertrekken, maakte dat wel heel
concreet. Door zulke gebeurtenissen
denk je wel meer na over de gevaren.
Mijn vader reist ook wel naar landen
waar het verkeer onveilig is.’ Ben
(17) herkent veel van wat zijn broer
zegt. Hij onderstreept: ‘We vonden
het altijd gezellig wanneer pa weer
thuis was.’ Alieke (14) zou het best
leuk vinden om eens mee te gaan
met haar vader. Coriena (19) vertelt:
‘Ik ben nogal nuchter. Echt spannend
vind ik het reizen niet.’ Jacoline
(12) zette een paar jaar geleden nog
streepjes, waarmee ze de dagen
aftelde tot haar vader weer thuiskwam. Alieke: ‘Als papa thuiskomt,
laat hij ons foto’s zien. Hij vertelt
er een verhaal bij. Dat vind ik mooi.
Meestal brengt papa ook een souvenirtje mee...’

mij is de tijd voor het vertrek van
mijn man eigenlijk het spannendst.
Als hij eenmaal vertrokken is, is er
rust. Ik weet dan dat anderen de
taken in de gemeente overnemen.
Tot het moment van vertrek blijft
het spannend wat er in de gemeente
gebeurt.’ Sterfgevallen vlak voor of
tijdens de reis zijn voor de predikant en zijn vrouw het ingrijpendst.
‘Twee keer is mijn reis een dag
uitgesteld, zodat ik de begrafenis van
het overleden gemeentelid nog kon
leiden. Het is meermalen gebeurd
dat er een gemeentelid overleed
tijdens mijn afwezigheid en begraven was voordat ik terug was. De
families hebben begrip, maar voelen
wel dat hun eigen predikant afwezig
is in deze droevige dagen.’

Steun
Ds. De Heer merkt dat zijn
kerkenraad het zendingswerk van
harte steunt. ‘Het is erg mooi dat
de kerkenraad mij één zondag per
jaar geeft die ik voor de zending
mag besteden. Dit past bij de warme
belangstelling die er vanuit de Middelburgse gemeente altijd al voor de
zending was en die er tot op heden
nog steeds is. Meestal probeer ik de
zondag dat ik weg ben de consulent
te vragen voor een derde dienst in
de gemeente. Tijdens mijn reizen is
de kerkenraad ook van harte bereid
taken van me over te nemen. Het
werk gaat gewoon door als ik weg
ben.’

‘We vonden het altijd
gezellig wanneer pa
weer thuis was.’

Contact
Alieke herinnert zich dat ze een
aantal jaar terug nog via de gewone telefoon met haar vader mocht
praten. ‘Maar niet te lang, want dat
was te duur.’ Ton, Coriena en Ben
herinneren zich dat ook nog goed.
Tegenwoordig blijf je als reiziger
vanuit Ecuador en Albanië via Skype
makkelijk in contact met de thuisbasis. ‘Alleen door het tijdsverschil
is het soms even zoeken naar een
handig moment’, zegt mevrouw De
Heer. ‘In Guinee is de infrastructuur
nog niet optimaal’, legt de dominee
uit. ‘Maar met een Guineese simkaart is contact met het thuisfront
goed mogelijk.’

Voorbereiding

Ingrijpend
Mevrouw De Heer vervolgt: ‘Voor

‘We hebben een heel goed zendingsbureau’, vervolgt ds. De Heer
als het gaat over de zakelijke voorbereiding van de reis. ‘Zij regelen
alles, ticket, verblijfplaatsen, vervoer,
je hoeft daar geen hand naar uit te
steken! Dat is fijn want dan kun je je
zelf helemaal richten op de inhoudelijke voorbereiding van de reis.’

Albaniëreis in 2011.
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ZGG-WEBWINKEL

FINANCIEEL

Samen-werken

Inkomsten

Inkomsten uit de gemeenten
Periode
Gemeenten in classis Goes
Gemeenten in classis Middelburg
Gemeenten in classis Tholen
Gemeenten in classis Dordrecht
Gemeenten in classis Ridderkerk
Gemeenten in classis Rotterdam
Gemeenten in classis Amsterdam
Gemeenten in classis Gouda
Gemeenten in classis Utrecht
Gemeenten in classis Barneveld
Gemeenten in classis Kampen
Gemeenten in classis Rijssen
Gemeente onbekend / diversen

april/mei
2017
€8.133
€24.498
€15.786
€9.521
€9.927
€6.069
€18.035
€12.063
€20.699
€7.873
€15.294
€12.235
€5.511

juni/juli
2017
€40.055
€37.901
€23.902
€51.604
€24.945
€9.438
€21.014
€26.066
€28.241
€42.574
€29.697
€31.735
€11.265

€165.653 €378.436

Landelijke en regionale inkomsten
Giften bedrijven
Opbrengsten postzegels/munten e.d.

€150
€403

€5.150
€755

Opbrengsten oud papier:
Bodegraven
Classis Goes
Nieuwerkerk
Werkendam
Zwijndrecht

€2.500
€38.000
€805
-

€22.000
€382
€656
€2.104

Kringloopwinkels:
Noordenweg, Ridderkerk
De Mors, Rijssen
Het Pakhuus, Sommelsijk
Ramsjburg, Middelburg
Goed & Gebruikt, Goes

- €28.500
€14.000 €15.000
€1.000
€60.000 €60.000
€48.000 €50.000

Nalatenschappen:
Legaat mw. K.
Legaat dhr. P.
Afrekening nalatenschap dhr. W.
Voorschot op nalatenschap mw. L

€2.000
€25.000
€382
-

€23.300

€7.878
€50
-

€1.813
€94.926
€7.392

Vorig jaar besteedde ZGG bijna 6%
(€ 153.000) van de totale bestedingen aan
ondersteuning van het zendingswerk van
derden. Waar gaat dit geld naar toe en wat
gebeurt er mee?
Door Steven Baan

H

et ondersteunen
van het zendingswerk van derden
door ZGG heeft een
lange geschiedenis.
Met zowel Mission Aviation
Fellowship (MAF) als Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN) heeft ZGG een jarenlange
relatie omdat het werk van deze organisatie sterk aan elkaar verwant
is. Daarbij kunt u denken aan het werk dat zowel MAF als ZGG
verricht op Papoea en de gezamenlijke doelstelling die zowel WBN
als ZGG hebben in het vertalen van Gods Woord, in bijvoorbeeld
Nigeria en Tsjaad. Er zijn diverse personen vanuit de Gereformeerde
Gemeenten uitgegaan voor WBN en MAF. Zij ontvangen van ZGG
financiële steun om hun werk te kunnen doen. Met deze via MAF
en WBN uitgezondenen wordt een goede werkrelatie onderhouden.
Daarnaast past het in het beleid van ZGG om voor samenwerkingsprojecten financiële middelen beschikbaar te stellen. ZGG geeft
bijvoorbeeld financiële steun aan het vertalen van het bijbelcommentaar van Matthew Henry in het Indonesisch. Dit vertaalproject
loopt al enige jaren en heeft als doel om een complete Indonesische
versie van de bijbelverklaring te maken. Ook krijgt ZGG van andere
stichtingen soms verzoeken om projecten te ondersteunen die het
zendingswerk bevorderen.

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

Voorjaarsactie
Zendingsdag
Veluwse Zendingsmiddag

€199.168 €312.977
Totaal inkomsten periode
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€384.811 €691,413
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hoofdlijnen. Op www.zgg.nl/verantwoording worden de hiergenoemde
totalen gespecificeerd naar gemeenten of andere herkomst, zoals oud

Nu verkrijgbaar
5

€ 12,9

De kronkelweg
naar het dorp

Kees Jan
van Linden

Kees Jan, een paar jaar geleden
heb je het boekje ‘Een boomstam
wordt geen krokodil’ geschreven.
Recent schreef je opnieuw een boek:
‘De kronkelweg naar het dorp’. Wat
is het verschil tussen beide boekjes?

doen. Alleen dan kun
je Gods Woord laten
spreken waar de ander
zich bevindt. Op een
manier die aansluit bij
de diepste vragen van het hart.
De tweede les is: ook van moslims die de
Bijbel lezen kunnen wij lessen leren. Ik heb
van hen verrassende inzichten gekregen, omdat hun cultuur in veel opzichten veel dichter
bij de Bijbel staat dan onze westerse cultuur.
En als laatste: het is juist goed als het zendingswerk langzaam gaat: dan heeft het de tijd
om in te dalen in de cultuur en het eigendom
van de Mogofin te worden.'

'In Een boomstam wordt geen krokodil heb ik
beschreven hoe het is om als zendingswerker
te midden van Afrikaanse moslims te leven. En
welke mogelijkheden er zijn om het Evangelie
met hen te delen. Ik heb toen weinig over het
bijbelvertaalwerk zelf geschreven. Dat heb ik
in het tweede boek gedaan.'

In je laatste boekje beschrijf je
het bijbelvertaalwerk voor Guinese
moslims. Wat is kenmerkend voor
het vertaalwerk ten dienste van
deze doelgroep?

Wie het boekje leest, ontdekt dat
bijbelvertaalwerk een taak van lange adem is. Je hebt ruim twaalf jaar
in Guinee gewoond en gewerkt en
ondertussen is Peter de Niet bij dit
werk betrokken. Hoe werd je in het
werk bemoedigd om door te gaan?

'Er staat geen kerk in het Mogofin-gebied
die om een Bijbel heeft gevraagd, zoals in veel
andere vertaalprojecten wel gebeurt. En toch
hebben we ervaren dat God de weg ernaartoe
gebaand heeft en nog steeds voortdurend deuren opent. Het werken onder moslims vraagt
wel meer inspanning om de Bijbel een boek
van en voor hen te laten zijn.'

'Door Gods roeping en door Zijn belofte, de
twee brandpunten van de bijbelse zekerheid.
God riep ons heel duidelijk om Zijn Woord
in Guinee te helpen vertalen. En bij onze uitzenddienst beloofde Hij dat Zijn Woord niet
ledig zal wederkeren (Jes. 55: 10, 11).'

Welke belangrijke lessen wil je
door middel van dit boekje meegeven aan het thuisfront?

De kronkelweg naar het dorp bevat 169 pagina’s
en kost € 12,95. Wanneer u het bestelt via
ZGG komt 40% van de opbrengst ten goede
aan het zendingswerk.

'De eerste is: het is niet verstandig om de
boodschap van Gods Woord eenzijdig te ‘droppen’. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren
is wat een zendingswerker allereerst moet

papier. Uw plaatselijke zendingscommissie of het zendingsbureau kan u
desgewenst de specificatie van uw gemeente verstrekken. Ontvangsten
worden anoniem in onze administratie vastgelegd.
w
 ww.zgg.nl/verantwoording
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VAN HET ZENDINGSVELD

COLOFON

Paulus is een periodieke
uitgave van Zending
Gereformeerde
Gemeenten

OUD-EVANGELIST JOHAN COMMELIN

‘Gabriel, een
teken van
Gods genade.’

Het leven van Gabriel Diassy
Hoe God een moslim Zijn kind en knecht maakte

Johan Commelin werkte van september 1991 tot en met augustus
1998 in Guinee als evangelist. Na zijn terugkeer is hij nog een enkele
maal in Guinee op bezoek geweest. Hij heeft Gabriel persoonlijk
gekend en heeft zijn levensverhaal opgeschreven. Een levensverhaal
waarin de genade van God schittert.

Verspreiding vindt plaats via de zendingscommissies van de plaatselijke gemeenten
en beperkt via postverzending.
Oplage: 35.400 exemplaren. Verschijnt vijf
keer per jaar. ISSN: 0167-2428.
Kostenindicatie per jaargang € 5,00 en bij
postbezorging € 7,00. Voor alle data geldt D.V.
© 2017 Zending Gereformeerde Gemeenten

DROMEN BIJ MOSLIMS
Veel moslims die door de Heere bekeerd worden, getuigen van dromen.
We moeten ons daarbij realiseren dat deze mensen geheel verstoken
zijn van het Woord van God.
De Heere is vrij in de wijze waarop Hij mensen bij Zijn Woord brengt. De
geschiedenis van Gabriel laat zien dat dromen niet tot bekering leiden,
maar het horen van het Woord van God. De droom heeft de Heere
dus als een middel gebruikt om Gabriel bij Zijn Woord te brengen. En
dat bleef niet zonder zegen. Eens getuigde hij: ‘Geen mens heeft mij
bekeerd, maar God heeft gesproken. Daarom leef ik nu voor Hem.’

Redactie
Hoofdredacteur: ds. J.M.D. de Heer
Eindredacteur: J.W. van Toor
Redactiesecretaris: J.S. Baan
Redactieleden: J.C. van den Dool-Jobse, M.
van Emous, E. de Jongste-Ruit, J.E. Smit,
H.W. Westerbeke, J.C. Zuidweg

Ontwerp en realisatie
BladenMakers, www.bladenmakers.nl

Postadres redactie
Postbus 232, 3440 AE Woerden

Bezoekadres ZGG

Geen land en geen volk is voor de Heere
onbereikbaar. Het levensverhaal van Gabriel
Diassy laat zien dat de Heere ook werkt in Guinee.
Op een wonderlijke wijze brengt de Heere een
moslim bij Zijn Woord en Zijn gemeente. En nu
mag hij tot zegen voor anderen zijn.
Door J.M. Commelin

G

abriel werd geboren omstreeks
1956 in Tantoli, een dorpje
dichtbij Boké in het westen van
Guinee. Omdat hij goed kon
leren, studeerde hij aan een gerenommeerde school in Boké. Daarna werd hij
als een van de beste studenten uitgekozen om een universitaire opleiding voor
landbouw te volgen in Moskou. Guinee
had in die tijd banden met Rusland. Hij
studeerde daar vijf jaar en keerde met
grote verwachtingen terug naar Guinee.
Hij zou nu wel een mooie baan vinden!
Maar dat viel bitter tegen. Er was geen
plaats voor hem te vinden. Van armoede moest hij elders zijn geluk gaan zoe-
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ken en dat dacht hij wel te vinden door
goud te gaan zoeken in de rivieren,
zoals vele anderen. Ondertussen was
hij getrouwd en had hij een dochtertje gekregen. Hij moest dus voor zijn
vrouw en kind zorgen. Maar dat lukte
niet; hij vond geen korreltje goud. Een
tijd lang probeerde hij zijn gezin nog
in het leven te houden door het maken
van houtskool, dat hij op zijn rug naar
de markt droeg voor de verkoop.

Droom

voorbijdreef. Mensen riepen: ‘Jezus!
Jezus!’ Een volgende nacht droomde hij
weer van Hem en nu beschermde Jezus
hem tegen Russische bandieten, die het
op zijn leven gemunt hadden. ‘Luister
naar Mij’, hoorde hij Zijn stem zeggen.
De droomde herhaalde zich. Steeds
weer zag hij dat beeld van Jezus. ‘Als ik
niet naar Hem luister, zal Hij mij straffen’, dacht hij. ‘Ik moet naar de christenen gaan om Jezus te leren kennen’.
De volgende zondag zocht hij een
kerkje op waar christenen samenkwamen, maar hij durfde niet naar binnen
te gaan. Gelukkig zag iemand hem
staan die hem naar binnen leidde. Daar,
in dat kleine kerkje met het rieten dak,
gebeurde het: God werd hem te sterk!
Gabriel viel op de knieën zei: ‘Jezus, ik
zal U volgen; ik zal christen worden!’
Voorheen had hij steeds gezegd:
‘Niemand zal mij ooit kunnen bewegen
om christen te worden!’ Nu was het
totaal anders. Hij zei: ‘Nu ik de Heere
Jezus heb leren kennen, zal niemand mij
ooit weer terug kunnen brengen naar de
islam. Want God heeft het gedaan!’

Toen, in zijn troosteloze toestand,
greep de Heere in. Hij droomde en zag
het gezicht van Jezus in een wolk die

P A U L U S

S E P T E M B E R

Levende concordantie
Gabriel werd kort daarna gedoopt.

2 0 1 7

Hij wilde naar de bijbelschool in het
oosten van het land, maar de directie
adviseerde hem om eerst nog meer
ervaring als christen op te doen in zijn
geboorteplaats. Zo kwam hij weer in
Boké terecht. Omdat hij christen was
geworden, wilde zijn vrouw niet langer
bij hem blijven. Ze scheidde van hem.
Gabriel kreeg een plaats in het onderwijs in het naburige dorp Kolabui en
daar ontmoette ik hem. Ik had gehoord
van een bekeerde moslim in Kolabui
en was naar hem op zoek gegaan. We
hadden een goed gesprek en besloten
vrienden te worden en elkaar van tijd
tot tijd op te zoeken.
Met zijn bijzonder heldere geest,
leerde hij in korte tijd heel veel bijbelgedeelten uit zijn hoofd, zodat hij nu
bekend staat als ‘de levende concordantie van de Bijbel’. Maar dat niet alleen,
zijn leven is nu verweven met Christus,
voor Wie hij openlijk uitkomt, te midden van de moslims. Het is zijn diepste
wens dat het Evangelie ook geloofd zal
worden in zijn dorp Tantoli, waar zijn
familie woont. Maar tot nu toe is dat,
tot zijn droefheid, niet het geval. Steeds
vraagt hij ons om voor zijn dorp te
bidden.

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

Lijden
Jarenlang heeft hij gewacht om een
christenvrouw van de Heere te krijgen.
Enkele jaren terug kreeg hij Kadiatou als
vrouw, maar helaas slechts voor korte
tijd. Tot zijn grote verdriet stierf ze in
het afgelopen jaar onverwacht. Gabriel
is nu weer alleen verantwoordelijk
voor de zorg voor de drie kinderen van
Kadiatou, uit haar eerste huwelijk en de
twee kinderen van haar dochter Jenaba.
Ook de drie kinderen van zijn overleden
broer zijn voor zijn verantwoording.
Zijn eigen dochter, uit zijn eerste huwelijk, stierf. Het lijden is hem dus niet
bespaard gebleven. Toch blijft hij trouw
aan zijn Heere en Heiland. Ondanks alle
tegenslagen, is hij een getuige van Zijn
Meester en verkondigt hij het Evangelie op zondag in de samenkomst in het
gastenhuis in Boké. Wekelijks besteedt
hij ook een dag in de leeszaal. Daar
voert hij gesprekken met voorbijgangers
in het Frans, Pular, Soso of Landouma
en beveelt hij hen de Bijbel aan. Gabriel,
een teken van Gods genade en macht in
het donkere, islamitische land Guinee.
Laten we voor hem en de andere
christenen daar bidden! Ze hebben ons
meeleven zo nodig!
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Uitgave op cd-rom
Dit tijdschrift wordt ten behoeve van
iedereen die niet op de gebruikelijke
manier kan lezen uitgegeven op cd-rom.
Informatie en opgave:
CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo
T 0341-565499.

Giften
Bank: NL44 INGB 0000 39 76 07 of
NL63 RABO 0322 4013 13 ten name van
Zending Gereformeerde Gemeenten, onder
vermelding van woonplaats. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code:
RABONL2U.
ZGG is een ANBI-instelling en valt onder
de groepsbeschikking van de
Gereformeerde Gemeenten
(RSIN: 820967257).
Giften zijn
FSC C018185
dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Meer informatie: www.zgg.nl/anbi.
®

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

Vrucht op ‘mijn’ zendingswerk?

Als zendingswerkers
zijn we iedere keer
weer blij als er post
uit Nederland komt.
Zo ervaren we het
meeleven van het
thuisfront. De kaarten
komen uit het hele
land, vaak met
vriendelijke groeten
en wensen erop. Eén
vraag komt vaak terug:
Mag er al vrucht op je
werk zijn?

A

l peinzend en mijmerend denk ik
hierover na. Mag er al vrucht zijn
op het werk? Als we het woordenboek opslaan, lezen we als betekenis
van vrucht: resultaat of winst. Wat
zullen we terugschrijven aan de
gemeenten in Nederland? Nee, in de eerste periode in Tepelenë zijn er geen mensen gedoopt.
Ook zijn er geen nieuwe belijdende leden
bijgekomen. Vrucht op het werk?

Ik moet denken aan een trouwe kerkganger die
al jaren vanuit een klein dorpje met zijn twee
kinderen naar Tepelenë komt om het Woord
te horen. Steeds heeft hij er de lange rit voor
over. Vrucht op het werk?

Ik denk aan al die jongeren die trouw de clubs
en de kerkdienst bezoeken. Vaak hebben ze
een moeilijke thuissituatie, hun ouders zijn
gescheiden en willen niets van het geloof weten. Toch komen deze jongeren trouw naar de
kerkdienst en daar luisteren ze naar het Woord
van God. Vrucht op het werk?
Ik denk aan het gezin waarvan niemand wist
dat er een God bestond. Van dat gezin komen
nu drie kinderen naar de club en de moeder
komt naar de vrouwenbijeenkomst. De liederen en de bijbelteksten worden in huis gezongen en uit het hoofd geleerd. De vader van dat
gezin stond onlangs onzeker dicht bij de kerk,
om zich heen kijkend en toen niemand het
zag, ging hij naar binnen en zat hij onder het
Woord. Vrucht op het werk?
Elke zondag wordt een dienst belegd waarin
het Woord opengaat. De boodschap van zonde
en genade mag klinken. Elke week komt een
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trouwe groep bezoekers om naar het Woord te
luisteren.
Mensen die er helemaal niet bij opgegroeid
zijn, zijn nu onder het Woord. Vrucht op het
werk?
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Is er een handvol koren
in het land op de hoogte
der bergen, de vrucht
daarvan zal ruisen als de
Libanon; en die van de
stad zullen bloeien als het
kruid der aarde.
Psalm 72: 16
Nee, in het zendingswerk gaat het niet om grote aantallen en mooie verhalen. Zendingswerk
gebeurt in de verwachting dat de vrucht erop
zal volgen. Waarom? Omdat zendingswerk niet
een zaak van mensen is, maar omdat het de
zaak van God Zelf is. Deze wetenschap geeft
rust aan de zendingswerker. Het is tenslotte
niet zijn zaak en het is zeker niet zijn verdienste als iets van de vrucht zichtbaar wordt.
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