
ZGG JUNIOR-KATERN VAN PAULUS

Stuur jij 
weleens een 

kaart naar een 

zendingswerker? 

Of een mooie 

tekening of leuke 

kleurplaat?

Post
De Kinderkrant over:

‘Klepperdeklep!’ doet de 
brievenbus. Je rent snel 
naar de voordeur, want 

vandaag ben je jarig. Kijk 
eens, er liggen wel vijf 
kaarten. Kinderen van 

zendingswerkers vinden het 
ook leuk als ze post krijgen. 

Dat vertellen ze in deze 
Kinderkrant. Lees je mee?



KINDERKRANT

ALBANIË

GUINEE

Kalenderpost
Geschreven door familie Kardol

Geschreven door Arianne van Ojen-Geluk

‘Mam, wanneer komt er weer post?’ 
Het is Sara die deze vraag stelt. Ze 
vindt het altijd erg leuk als er iets 
uit Nederland komt. ‘Aan het eind 
van deze week’, is het antwoord. 
Komt er dan een postbode langs in 
ons dorp Garama? Nee, dat gebeurt 
niet. Er zijn hier geen straatnamen, 
nummers en postcodes. Ook een 
brievenbus zie je nergens. Maar hoe 
komen wij dan aan onze post? 

De post wordt eerst in Nederland 
verzameld en daarna één keer in 
de maand opgestuurd naar de 
hoofdstad van Guinee. In Conakry, 

vijf uur rijden bij ons dorp vandaan, 
is een afhaalpunt. Het is altijd weer 
een verrassing wat er bij de post zit: 
kaarten, kleurplaten, puzzelboekjes, 
tijdschriften, enzovoort. Post ont-
vangen is leuk! Het geeft verbon-
denheid met Nederland. 

Krijgen de mensen in Garama dan 
nooit post? Jawel, elk jaar bezorgen 
we kalenders bij de mensen. Daar 
staan bijbelteksten in. De mensen 
zijn er erg blij mee. En wij bidden 
of God het zegent, want zulke post 
kan levens veranderen!

Smikkelen van post

Waar woon jij? In welke straat en op welk huisnummer? 
Wij wonen in Albanië. Onze straat heeft wel een naam, 
maar er zijn geen huisnummers. Dit maakt het best lastig 
als je ons huis wilt vinden, helemaal als je postbode zou 
zijn. Maar in Albanië zijn geen postbodes! Onze post 
halen we bij het postkantoor op. We hebben twee postkan-
toren. Het ene is voor brieven, het andere is voor pakketjes. 
Eens in de paar weken gaan we naar het brievenpostkantoor, 
ongeveer een kwartier verderop in het centrum. Daar is een 
heel grote kast met allemaal vakjes. Een van deze vakjes is voor 
ons. Met onze sleutel maken we het kastje open en kijken we of 
er post is. Vaak ligt er niks, maar soms opeens een hele stapel. 
Omdat de post een langere reis moet maken, komen verjaar-
dagskaarten soms veel te vroeg of juist veel te laat binnen. Maar 
dat maakt ons niet uit, want post is altijd leuk! Pas kwam er zelfs 
een half jaar na onze verjaardag nog een hele stapel binnen, dat 

was echt 
een ver-
rassing! 
In het 

andere 
postkan-

toor worden 
de pakketjes bezorgd. 
De postbode belt ons als 
er een pakketje binnen-

komt. We proberen het 
dan altijd gelijk op te halen, omdat we natuurlijk erg nieuws-
gierig zijn wie er aan ons heeft gedacht. We gaan er dan met z’n 
allen gezellig voor zitten om alles open te maken. Vaak smikke-
len we daarna van Hollandse koekjes of snoepjes. Mmm!



De postbode gaat verjaardagskaarten bezorgen, maar hij 
weet niet zo goed wie in welk land woont. Kun jij de postbode 
helpen? Trek een lijntje van de kaart naar het goede huis.

Puzzel

Geschreven door Truus Verweij

Een kraampakket

Ik stel wat vragen over post aan  
Maryléne Dekker (12 jaar, Ecuador).

Hoe vaak krijg je post? 
Helaas kunnen wij in Ecuador niet zomaar post 
ontvangen omdat het postbedrijf failliet is. Dat 
betekent dat het bedrijf geen post meer bezorgt. 
Ik krijg post als er familie op bezoek komt of 
als iemand anders uit Nederland iets voor ons 
meeneemt. Als er post komt, gaan we er met z’n 
allen voor zitten en kan onze dag niet meer stuk. 

Welk pakketje was om nooit te vergeten?
Het kraampakket dat opa en oom Elbert van 
den Bosse meebrachten. Er zaten cadeautjes in 
voor tien dagen. De meeste cadeautjes waren 
voor mijn broertje Lawrence, maar er was ook 

wat leuks 
voor ons als 
gezin.

Hoe houd je 
contact met 
familie en 
vrienden in 
Nederland?
Ik heb via 
Skype contact met mijn opa en mijn familie. 
Ook mail ik met mijn vriendinnen en mijn 
nichtje. Of ik schrijf brieven naar familie in 
Nederland. Deze post wordt meegenomen als 
er iemand bij ons op bezoek komt. Soms app ik 
naar mijn nichtje. Post ontvangen is altijd leuk! 
Bedankt voor de post die je ons stuurt!

ECUADOR

Tip: Stuur echt een 
kaartje naar deze 
mensen! Stuur de post 
naar het zendingsbureau 
(Houttuinlaan 7, 3447 
GM in Woerden). Schrijf 
ook de persoon voor 
wie de kaart is op de 
envelop. Dan zorgen wij 
dat hij goed bezorgd 
wordt!

Maryléne 

Dekker
Sara 

Kardol Benjamin 
van Ojen

Mevr. Wyneke 

van Horssen



UIT DE BIJBEL 

Post voor Filemon
De apostel Paulus heeft veel brieven geschreven. We 
weten dat uit het Nieuwe Testament. Soms vermaant 
of bestraft hij een gemeente, bijvoorbeeld in de brief 
aan de Galaten. Soms schrijft hij heel persoonlijke 
brieven, zoals de brief aan Filemon. Zoek die brief eens 
op in je Bijbel.

We lezen over drie personen: Paulus, Filemon en Onesimus. 
Paulus veranderde van een vervolger in een apostel van de 
Heere Jezus. Filemon was een rijke, christelijke man. De 
derde persoon is Onesimus. Hij was een slaaf van Filemon. 
Hij vluchtte naar Rome nadat hij Filemon waarschijnlijk had 
bestolen. In Rome gebeurt het wonder. Onesimus krijgt een 
nieuw hart. Vanaf dat moment werkt hij voor Paulus. Paulus 
wordt een goede vriend van Onesimus. Hij zou hem wel altijd 
bij zich willen houden.

Maar er is een probleem. Onesimus was gevlucht en Filemon 
mag hem volgens het Romeinse recht zwaar straffen. Daar-
om gaat Paulus pleiten voor Onesimus. Filemon, Onesimus 
en Paulus hebben alle drie genade ontvangen van de Heere. 
Daarom durft Paulus aan Filemon te vragen of hij Onesimus 
terug wil nemen als een geliefde broeder en het weer goed wil 
maken. Zou dat misschien ook Gods bedoeling zijn geweest 

met de vlucht van Onesimus? Zou dat de reden zijn geweest 
dat Paulus Onesimus moest laten vertrekken?

Paulus herinnert Filemon aan de bijzondere vriendschap 
tussen hen beiden. Hij vraagt Filemon om ook met Onesimus 
een bijzondere vriendschap aan te gaan nu de slaaf bekeerd is. 
Trouwens, als Onesimus aan Filemon nog iets verschuldigd is, 
dan zal Paulus die schuld betalen. 
Genade maakt dat je soms van je rechten afstand moet doen, 
Filemon. Genade maakt dat je soms afscheid moet nemen van 
iemand die je dierbaar is, Paulus. 
En jij, hoever ben jij bereid te gaan?

Geschreven door Dick Korpel

Kun jij alle verborgen woorden 
vinden in deze woordzoeker?

broeder
gehoorzaamheid
geschreven
liefde
onnut
Filemon
geloof
gestolen

metgezel
Paulus
gebeden
genade
gevangen
Onesimus
schuldig

PUZZEL

Woordzoeker

1  Onesimus had gestolen van Filemon. Mag 
Paulus daarom wel vragen aan Filemon om 
Onesimus als medegelovige te ontvangen? 
Moet hij hem niet straffen?

2  Hoe zou Onesimus zich gevoeld hebben toen 
hij van deze brief hoorde? Waarom denk je dat?

Vragen voor jou

KINDERKRANT
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