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T
rouw. Een kort woordje 
waarin veel ligt opgesloten. 
Het geeft verbondenheid 
weer. Ik las ergens als defi-
nitie: ‘Zich houden aan een 
verbintenis, band of ver-
plichting.’ Trouw is dus iets 

van de langere termijn. En trouw kan 
dus niet zonder verbondenheid.

Aan het woord trouw moest ik 
denken toen ik de kopij voor Paulus 
doornam die nu voor u ligt. In bijna elk 
artikel kunt u erover lezen. Gewoon-
tegetrouw doen we in Paulus van maart 
verslag van onze inkomsten in het 
afgelopen jaar. In het openbaar vragen 
we om financiële steun, dus over de 
besteding van onze financiële middelen 
willen we ook graag transparant zijn. 
Uit de ontvangen giften, in het groot of 
in het klein, blijkt trouw meeleven met 
het zendingswerk. Trouwens, wanneer 
is een gift groot of klein? Trouw blijkt 
ook uit de inzet van vrijwilligers die 
zich soms vele jaren inzetten op het 
thuisfront van de zending.

Trouw en vertrouwen zijn nauw aan 
elkaar verbonden. Ook in het zendings-
werk. In deze editie leest u over de 
werkers in Oost-Azië die zoeken naar 
mogelijkheden om iets door te mogen 
geven van het Woord van God. Het is 

voor werkers een bemoediging te er-
varen dat het ten diepste niet gaat om 
hun trouw, maar dat de Heere getrouw 
is. Hij, Die hen riep om uit te gaan, zal 
voor hen zorgen. Ook op momenten 
dat ze dat zelf niet verwachten.

Aan trouw dacht ik ook toen ik het 
interview met collega Arie Elshout las. 
Veertig jaar lang dient hij het zendings-
werk op het zendingsbureau. Als een 
schakel tussen het thuisfront en de 
velden. Het spreekt voor zich dat hij 
in al die jaren het nodige heeft meege-
maakt. En wie zijn levensloop bij ZGG 
doorneemt, krijgt gelijk een boeiend 
doorkijkje in veertig jaar zendingswerk 
namens onze gemeenten!

Als redactie hebben we geprobeerd 
u weer een keur aan onderwerpen aan 
te bieden. In het vertrouwen dat het 
lezen van deze Paulus uw betrokken-
heid bij het zendingswerk bevordert. 
Zendingswerk dat ZGG ook namens 
u verricht. Over betrokkenheid bij de 
zending gesproken: staat de aanstaande 
zendingsdag op 16 juni 2018 al in uw 
agenda? 

Trouw KinderkrantKinderkrant
ZGG Junior

Precies in het 
midden van deze 

Paulus

Ds. J. IJsselstein in gesprek 
met enkele jonge monniken. 

Door Just van Toor

'Trouw en 
vertrouwen zijn 

nauw aan elkaar 
verbonden.'
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HUWELIJK ALS 
OUDEDAGSVOORZIENING
Je ouders bepalen met wie je trouwt en hoe je trouwdag eruit ziet. Je 

verloving wordt gepland en je hebt de ander nog steeds niet ontmoet. Wij 

kunnen ons hier weinig bij voorstellen. In sommige oosterse landen is

dit heel normaal...

 Op pagina 28 leest u hier meer over.

Inkomsten ZGG 2017 
Op pagina 8 nemen Arie Elshout en Anton Herrebout u mee in het verhaal 

achter de cijfers.

OMZIEN NAAR DE 
NAASTE IN OOST-AZIË
Op pagina 10 leest u hoe zendingswerkers in Oost-Azië 

mensen helpen die arm zijn en bijvoorbeeld weinig 

kleding hebben. Zo kunnen ze laten zien dat christenen 

zorgen voor mensen om hen heen, hun naasten.

Theologie in de  
eigen taal

Het is belangrijk dat een kerk beschikt over 

geschriften in de taal van het hart. Dat geldt ook 

voor de zendingsgemeenten in Albanië. Daarom is 

dit jaar ‘Theologie in de eigen taal’ het thema voor de 

voorjaarsactie. 

Op pagina 32 leest u hier meer over.
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Veel jongeren, maar ook ouderen 
in Albanië, worstelen met de 
vraag hoe ze Bijbel moeten lezen.  
Ze zijn niet opgevoed bij het 
Woord en hebben niet geleerd om 
elke dag persoonlijk in de Bijbel 
te lezen. 

Op de clubs proberen we de 
jongeren te helpen door dit 
samen te doen. Maar dat niet 
alleen, we hebben ook gezocht 
naar een hulpmiddel. In 2017 zijn 
twee boekjes van ds. A.T. Vergunst 
vertaald: Brug naar Markus en 
Brug naar Esther. Het derde 
boekje Brug naar Genesis wordt 
op dit moment vertaald. 

De uitgaven stimuleren de 
jongeren om elke dag hun 
Bijbel te lezen en bieden een 
stukje uitleg over het gelezen 
gedeelte. De boekjes zijn heel 
positief ontvangen en worden 
in onze zendingsgemeenten en 
daarbuiten al veel gebruikt. We 
bidden dat het een brug is die God 
wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. 

Hierbij foto’s van het ontstaan én 
van het gebruik van de boekjes.

Meer lezen over lectuurwerk in 
Albanië? Ga naar pagina 32. 

Redacteur Rudina Boce

Door Willemien van Schothorst

Bij de vrouwenclub

Vertaler Migena Adamou

Een groep meisjes in Durrës verdiept zich in 'Brug naar Esther'.

BRUGGEN BOUWEN 

P A U L U S      M A A R T  2 0 1 84

I N  Z I C H T



Exemplaar van Brug naar Markus, op de 

achtergrond enkele andere uitgaven.

Drukker Lee en Cathy Church

Een groep meisjes in Durrës verdiept zich in 'Brug naar Esther'.

Bij de meisjesclub in Tepelenë.
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O N D E R  D E  A A N D A C H T

KOMEN 
EN GAAN

Guinee
Repatriëring 

Familie L. de Wit
1 mei 2018

Ecuador 
Verlof

Familie D.K. Korpel 
25 april t/m 6 juni 2018

Albanië
Werkbezoek

Van 15 t/m 20 maart 2018 
bezoeken Arie Elshout 

en Anton Herrebout de 
teamleden in Albanië.

Werkbezoek
Van 20 t/m 23 april 2018 

bezoeken P. Eikelboom 
en ds. S. Maljaars de 

teamleden in Albanië.

Uitzenddiensten
Mevrouw M. ten Voorde
Op zaterdag 7 april 2018 zal de uitzending plaatsvinden 

van mevrouw M. ten Voorde vanuit de gemeente te 

Amersfoort, Waterdaal 1. Deze dienst zal geleid worden 

door ds. W. Visscher, de predikant van deze gemeente. 

De uitzending wordt verricht door zendingsdeputaat 

ds. J.B. Zippro. De dienst begint om 14.30 uur. Marlies is 

opgeleid tot vrouwen- en kinderwerker en zal worden 

uitgezonden naar Guinee. 

Familie C.D. Dekker
Op dinsdag 24 april 2018 zal de uitzending 

plaatsvinden van familie C.D. Dekker vanuit de 

gemeente te Middelburg-Zuid, Schoutstraat 1. Deze 

dienst zal geleid worden door ds. S. Maljaars. De 

uitzending wordt verricht door zendingsdeputaat ds. 

W. Harinck. De dienst begint om 19.00 uur. Familie 

Dekker zal uitgaan naar Ecuador. Na de taal- en 

cultuurstudie in de hoofdstad Quito zullen ze zich 

vestigen in Portoviejo, waar Cristian als evangelist aan 

het werk gaat. 

Z G G  A C T U E E L

Zing mee in het zendingskoor 
In het najaar start een groot 

zendingskoor dat vijf zangavonden zal 

verzorgen op diverse plaatsen in het 

land. Ook levert het koor een bijdrage 

aan het middagprogramma van het 

eindejaarsconcert in De Doelen in 

Rotterdam. De muzikale leiding is in 

handen van dirigent Peter Wildeman en 

organist Joost van Belzen. Het repertoire 

zal bestaan uit zendingspsalmen 

en bekende zendingsgezangen. De 

repetitieavonden vinden plaats op diverse 

locaties, dus vast ook bij u in de buurt. Ben 

je / bent u vijftien jaar of ouder en houdt u 

van zingen? Ga dan naar  

www.zendingskoor.nl. 

In memoriam  
ds. Hernan Alvarado
Op 9 februari jl. overleed op 82-jarige 

leeftijd ds. Hernan Alvarado aan de 

gevolgen van darmkanker. Voordat deze 

ziekte bekend werd en zelfs ver daarna, 

stond hij vanuit de IRPE-gemeenten in Quito 

onze zendingsgemeenten in Ecuador bij in 

Woord- en sacramentsbediening. De laatste 

twee jaar was reizen echt niet meer mogelijk, maar leefde hij 

op afstand mee. Naast alles wat hij mocht preken, sprak vooral 

ook zijn persoonlijk getuigenis: door genade was hij wie hij was. 

Een hartelijke, dienende en gunnende prediker met een groot 

hart voor anderen, altijd in dienst van de Koning van de Kerk. 

Met dankbaarheid denken we aan alles wat hij gedaan heeft 

ten dienste van de zendingsgemeenten in Ecuador. De Heere 

gedenke zijn achtergebleven weduwe en (klein-)kinderen.

Marilynn Keurhorst uit Barneveld is 8 jaar en ze heeft 

kaarten voor de zending verkocht. De opbrengst was 

80 euro, die ze aan de PZC van Barneveld gegeven 

heeft. Bij het geld had ze ook een mooie zelfgemaakte 

kaart gedaan waar op stond ‘Dit geld is voor de 

zending ik vond het fijn om de arme mensen te helpen’. 

Hartelijk dank Marilynn, voor dit mooie bedrag!

MOOIE OPBRENGST 
KAARTVERKOOP MARILYNN (8)
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I N  H E T  L A N D

ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN

Beurs voor tweedehands 
kinderkleding Krimpen 
a/d IJssel
Zaterdag 17 maart 2018, Sebakerk 
in Krimpen a/d IJssel, Koningin 
Wilhelminaplein 1. Aanvang: 
10.00 uur. In de Sebakerk van 
Krimpen a/d IJssel wordt opnieuw 
een beurs voor tweedehands 
kinderkleding georganiseerd.

 
Zangavond Bodegraven
Zaterdag 17 maart 2018, m.m.v. 
Ridderkerks Mannenkoor en 
Jeugdkoor de Regenboog
Plaats: Bethelkerk, Dronensingel 
2, Bodegraven. Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis (collecte t.b.v. ZGG)
Spreker: ds. G.W.S. Mulder

Zangavond Gouda
Zaterdag 17 maart 2018, ten 
bate van zendingswerk in 
Cambodja . Tijd: 19.30 uur. Locatie: 
Gereformeerde Gemeente Gouda. 
Opening, meditatie en sluiting: 
J.W. van Toor

Zendingsmarkt Gouda
Zaterdag 7 april 2018 
Grote verkoping en rommelmarkt
Tijdstip: 9.00 – 15.00 uur. Locatie: 
Ger. Gem. Gouda, Nieuwe Gouwe 
O.Z. 2b. Let op: andere locatie dan 
voorgaande jaren

Rond(j)e Hoep 
Zaterdag 7 april 2018
Een schitterde fietstocht in 

de omgeving van de Ronde 
Hoep (25km of 40km). 
Begintijd: 10.00 uur. Locatie: 
Cliffordweg 11, Waverveen. Er 
zijn stopplaatsen en activiteiten, 
o.a. een presentatie, kleine markt, 
verschillende consumpties, 
autowasserij, enz. Kortom: 
genoeg te doen voor jong en 
oud! Kosten: €5,- per persoon en 
maximaal €25,- per gezin.

Zendingsmarkt bij 
kringloopwinkel De Mors
Zaterdag 14 april 2018, van 10.00 
tot 14.00 uur. Kringloopwinkel De 
Mors, Spoelerstraat 7

Zendingsmarkt  
Hoge Hexel
Zaterdag 28 april 2018
Kulturhus Hoge Hexel, Nieuwe 
Schoolweg 5
Opening om 9.45 uur, vanaf 10.00 
uur start verkoop

Fietstocht rondom de 
Biesbosch
Zaterdag 2 juni 2018, 9.00 - 11.00 
uur. Startlocatie: Beatrixhaven 
25a, Werkendam. Kosten: € 5,- p.p. 
en max. € 25,- per gezin. 
Routes van 25 en 38 km lang

ZENDINGSDIENSTEN

woensdag 4 april 2018
Ger. Gem. Elspeet, 19.30 uur 
Ds. C.A. van Dieren

Zendingsmarkt
Ter Hoogekerk - Breewijk - Middelburg

Ruim 100 kramen

2e hands kleding

Opbod (10.30 uur)
Rommelmarkt

Demonstraties

(Kinder)activiteiten

2e hands boeken

Zat. 12 mei 2018 D.V.
9.oo – 16.oo uur

www.zendingsmarkt.nl

Neefjes en nichtjes  
in actie  

‘Omdat ome Cris en tante Annelien met 

ons nichtje Marylène en onze neefjes 

Daniël en Gilian naar Ecuador gaan, 

hebben wij hard ons best gedaan om 

geld op te halen voor de zending in dat 

land. We zijn druk kerstkaarten aan het 

verkopen geweest en hebben in totaal 

282 euro opgehaald.’ Heel erg bedankt! 

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

GEZOCHT: ONDERWIJSONDERSTEUNERS
ZGG is op zoek naar vier onderwijsondersteuners voor onderwijs aan 

kinderen van zendingswerkers in Albanië, Guinee en Ecuador. Kijk voor 

meer informatie op www.zgg.nl/onderwijs
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Zicht in zendingsinzet
Elshout en Herrebout blikken terug op inkomsten in 2017

E
lshout: ‘De laatste paar dagen 
van het jaar komen er veel 
giften binnen. Ook zendings-
commissies, kerkenraden en 
vrouwenverenigingen storten 
dan hun bijdragen. Voor ons 
is het de eerste werkdagen 

van het jaar een hele klus om alles in te 
boeken.’ Herrebout knikt: ‘We moesten 
in een paar dagen zo’n duizend transac-
ties verwerken, voordat we een voorlo-
pig overzicht op konden stellen van de 
inkomsten in 2017.’ Maar het is gelukt! 
Elshout legt uit dat de zending het heel 
belangrijk vindt om de gemeenteleden te 
informeren over waar het geld vandaan is 
gekomen en hoe het uitgegeven is. 

Vrijwilligers 
Er is bij Herrebout en Elshout vooral 
dankbaarheid voor de tijd die mensen 
geven aan het zendingswerk. ‘Hieruit 
blijkt hun grote betrokkenheid.’ Elshout: 
‘De laatste jaren zien we een mooie trend. 
Vrijwilligers vormen hierin een grote 
schakel. Een steeds groter deel van onze 
inkomsten komt uit recyclingactiviteiten. 
Het inzamelen van oudpapier levert al 

jarenlang een grote bron van inkomsten 
op. Ons past erkentelijkheid aan de vele 
vrijwilligers die trouw het oudpapier 
ophalen.’ 

Recycling 
Elshout: ‘De laatste jaren zijn er meer re-
cyclingactiviteiten bij gekomen. Door het 
inzamelen van oude metalen, frituurvet, 
cartridges, toners en kringloopartikelen 
dragen mensen niet alleen hun steentje 
bij aan duurzaamheid en het milieu, maar 
ook aan de zending. Om een voorbeeld 
te noemen: in een paar jaar tijd verdrie-
dubbelde het aantal frituurvetcontainers. 
In bijna de helft van al onze gemeenten 
is er nu de mogelijkheid om frituurvet 
in te leveren. Dit levert ZGG een extra 
inkomenspost op van zo’n € 10.000,- 
per jaar!’ Naast bovengenoemde groot-
schaligere projecten van recycling blijft 
het inzamelen van postzegels, munten, 
guldenbiljetten, airmiles en DE-punten de 
moeite waard. Ook met deze activiteiten 
leveren mensen hun bijdrage. 

Trouw en regelmaat 
We nemen de cijfers van 2017 onder de 

loep. Het blijkt dat  de helft van de totale 
inkomsten afkomstig is uit collecten, 
zendingsbusjes, plaatselijke activiteiten 
en giften. Het is dus allemaal geld dat di-
rect bij de gemeenteleden vandaan komt. 
Het laat duidelijk betrokkenheid bij het 
zendingswerk zien. Trouw en regelmaat 
in deze inkomsten worden bijzonder ge-
waardeerd. Plaatselijke zendingscommis-
sies en vrouwenverenigingen organiseren 
bijvoorbeeld oliebollenacties, geraniumac-
ties, kerstpostacties en verkoopdagen. 

Niet direct zichtbaar 
Vrijwilligers in de dertien plaatselijke 
zendingswinkeltjes leveren ook hun bij-
drage. Evenals leerlingen op de reforma-
torische scholen voor basis-, voortgezet 
en middelbaar onderwijs.

Elshout: ‘Daarnaast ontvangen we ook 
veel van bedrijven. Naast hun financië-
le bijdragen doen ze heel veel wat niet 
direct zichtbaar is in de jaarcijfers. Op 
plaatselijk niveau geven ondernemers veel 
in natura en in de vorm van sponsoring. 
Denk aan bijdragen bij zangavonden en 
fietstochten.’ 

Kringloopwinkels 
2016 € 441.000

2017 € 602.000Postzegels  
2016 € 6.000

2017 € 4.000

Frituurvet 
2016 € 10.000

2017 € 10.000

Ze hebben drukke dagen achter de 
rug. Maar nu hebben de financiële 
mannen van het zendingsbureau tijd 
om over de cijfers te spreken. Zodoende 
zitten we met Arie Elshout en zijn 
opvolger Anton Herrebout om de tafel.

Totaal  
recycling 2017: 

€ 982.000 
(31% van reguliere 

baten)

Door Jeanet Zuidweg
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Scholen

Recycling  
26% in 2016    -    31% in 2017

Zendingsdag

Kalenders, boeken, cd's etc.

Giften

Uitgaven 
Het budget voor de ZGG-uitgaven in 2017 
bedroeg € 3.890.000. Het leeuwendeel van 
dit bedrag is gemoeid met de kosten van de 
uitzending van de vijfentwintig werkers op 
de diverse zendingsvelden. Elshout: 'Je kunt 
denken aan het levensonderhoud van zen-
dingswerkers, huisvesting, vervoer, scholing 
en diverse projecten op de velden. Daarnaast 
steunen we ook een aantal uitzendingen via 
MAF en Wycliffe.’

Hoeveel geld heeft ZGG nodig in 2018? 
Elshout: ‘Om de plannen van ZGG te re-
aliseren is er € 4.000.000,- nodig. Dat is 
iets meer dan in 2017. De gestegen kosten 
hebben vooral te maken met de groei van 
het werk in Ecuador, Guinee en de start in 
Cambodja.’

2018 
ZGG hoopt vanuit de gemeenten 
€ 3.500.000,- binnen te krijgen. Herrebout 
legt uit wat gedaan wordt om inkomsten te 
verwerven: ‘Er is aandacht voor eventuele 
uitbreiding van activiteiten. Daarnaast is er 
de laatste weken gewerkt aan vernieuwing 
van de website. Het is nu nog makkelijker 
om een gift over te maken. Via iDeal is het 
zo geregeld. De afgelopen weken hebben 

velen hier al gebruik van gemaakt.’ 

Schommelingen
Als we kijken naar de cijfers van de 

achterliggende jaren zijn er wat verschui-
vingen zichtbaar, zowel aan de inkomsten 
als aan de uitgavenkant. Herrebout geeft een 
toelichting: ‘Het is te vroeg om conclusies te 
trekken. Bepaalde zaken zijn goed verklaar-
baar. Als er veel mensen worden aangenomen, 
zijn er hoge opleidingskosten. Dat zie je in de 
uitgaven. Giften kunnen het ene jaar ook veel 
hoger zijn dan het andere jaar. Het bedrag 
van de trouwe gevers is dan wel stabiel maar 
enkele incidentele, grote giften laten het be-
drag toch hoger uitkomen. Het jaar erop kan 
het dan weer veel lager zijn.

Testament
ZGG krijgt ook geld uit nalatenschappen? 

Elshout: ‘Gemiddeld gaat het om zo’n  
€ 180.000 per jaar. Het is mogelijk dat 
mensen ZGG opnemen in hun testament. 
Wanneer mensen hier specifieke vragen over 
hebben, kunnen ze informatie vinden op 
de website, maar we helpen hen ook graag 
persoonlijk.’ Het mooie is dat mensen bij het 
bestemmen van hun bezittingen na overlijden 
ook denken aan het werk in Gods Koninkrijk.

Oude metalen  
2016 € 38.000

2017 € 50.000

Oud papier 
2016 € 325.000

2017 € 315.000

 
Bovenstaande totalen zijn inclusief 
ontvangsten van nalatenschappen: 

2016   € 205.000                  2017 € 152.000     

Verschil met 

voorgaand jaar

11,4%

-1,8%

TOTAAL 
ONTVANGSTEN 
uit fondsenwerving 

2016   € 3.414.000        

2017   € 3.354.000

 2016 2017
 € 428.000   € 432.000

Collecten uit gemeenten

 2016 2017
 € 360.000   € 361.000

Zendingbusjes

 2016 2017
 € 233.000   € 186.000

 2016 2017
 € 307.000   € 284.000

 2016 2017
 € 133.000   € 137.000

 2016 2017
 € 84.000   € 95.000

 2016 2017
 € 42.000   € 40.000

 2016 2017
 € 802.000   € 685.000

Vrouwenverenigingen

Markten en plaatselijke acties

Wanneer waardeloos weer 
wat waard wordt.
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Omzien naar de naaste in Oost-Azië

Een beker 
koud water 
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‘De Heere zag naar mij om 
en Hij zorgt dag aan dag. 
Zou ik daarin een ander 
niet laten delen?’Leah en 
Carina, werkers in Oost-
Azië, vertellen over de 
mogelijkheden om door 
praktisch dienstbetoon het 
Evangelie te delen in een 
gesloten land.

Door Fokeline Weerheim

L 
eah is een van de zendingswerkers van het 
eerste uur die door ZGG naar Oost-Azië werd 
uitgezonden. Zij woont er al meer dan vijftien 
jaar. Carina woont nu drieënhalf jaar in Oost-
Azië. De omstandigheden waarin zij werken 
en leven verschillen, maar beiden zijn elke dag 
op zoek naar mogelijkheden om het Evangelie 

door te geven. Dat is niet eenvoudig in een land waar 
openlijk zendingswerk verboden is en waar de overheid 
daarnaast niet erg gesteld is op buitenlanders die langere 
tijd in het land verblijven. 

Familierelaties
In het land waar beiden verblijven, zijn relaties een 

belangrijk onderdeel van de cultuur. Leah: ‘Mensen 
beschouwen iedereen waar ze een relatie mee hebben als 
hun naaste. Dat zijn dus familieleden, vrienden, klas- en 
studiegenoten en alle andere mensen waarmee ze in ver-
binding staan. Vanuit de traditie zijn er veel gewoonten 
waaraan je je moet houden. Zo ga je bijvoorbeeld elk jaar 
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naar je ouderlijk huis, ook als je op grote 
afstand woont en de relatie niet zo goed 
is. Mensen in Azië spreken daarnaast altijd 
in de wij-vorm. Als ik alleen in de lift sta, 
krijg ik de vraag: ‘Waar komen jullie van-
daan?’ Carina ziet in haar omgeving dat 
met name familierelaties heel belangrijk 
zijn voor mensen. Familieleden worden 
in de eerste plaats als naasten gezien. De 
manier waarop mensen omzien naar hun 
naasten verschilt. Carina: ‘Mensen geven 
soms financiële hulp, maar helpen elkaar 
ook door het geven van eten of andere 
noodzakelijke dingen. Wat hier ook veel 
gebeurt, is een ander van ongevraagd 
advies voorzien. Dit is een manier om te 
laten merken dat je om de ander geeft.’ 
Leah vult aan dat mensen uit het Westen 
kunnen leren van de manier waarop de 
mensen in Azië inhoud geven aan hun 
familierelaties: ‘Ik benoem hier vaak dat 
de mensen het vijfde gebod serieus nemen. 
Zo heeft de Heere het bedoeld. Dan zijn 
wij als westerlingen nogal individualis-
tisch ingesteld.’

‘Wij als 
westerlingen 

zijn nogal 
individualistisch 

ingesteld.’

Psychische nood
Leah ziet in verband met haar werk vooral 

psychosociale nood in het leven van mensen. 
’Mensen ervaren psychische druk, stress, 
angst en tegenslagen waardoor het leven 
zwaar en moeilijk is. Het helpen van mensen 
in die nood is niet eenvoudig en is vaak een 
druppel op een gloeiende plaat. Tijd hebben 
voor mensen en een luisterend oor bieden is 
een belangrijk onderdeel in mijn ontmoeting 
met mensen. Hoewel in het hulpverlenings-
bureau de professionele hulp voorop staat, 
biedt deze setting tegelijkertijd veel mogelijk-
heden om mensen te leren kennen. Verder 
ga ik bij mensen thuis op bezoek. Vooral 
meeleven, luisteren, soms gewoon stil zijn en 
op de bank zitten. Daarnaast geef ik weleens 
een tip over wat de lijdensdruk zou kunnen 
verlichten, waarbij ik zoek naar aankno-
pingspunten om iets uit het Woord door te 
geven. Soms kan ik vertellen wat voor mij de 
enige Troost is in het leven.’ 

Carina geeft aan dat ook zij geconfron-
teerd wordt met veel psychische en gees-
telijke nood in de stad waar ze woont: ‘De 
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meeste mensen groeien bijvoorbeeld niet op 
bij hun ouders maar bij hun grootouders. 
Dat zorgt vaak voor problemen in relaties. Ik 
heb daarnaast geregeld contact met westerse 
artsen. Zij hebben soms bijna dagelijks te ma-
ken met de nood van (ongeboren) baby’s en 
kinderen die opgegeven worden. De gedachte 
heerst dat de handicap of ziekte die de baby 
heeft te veel moeite gaat opleveren.’ 

Hulpvraag
Er is ook sprake van materiële nood. 

Leah vertelt over een bezoek: ‘Als ik in 
de dorpen op bezoek ga, ontmoet ik daar 
mensen met een tekort aan kleding, een 
tekort aan schoeisel en tekort aan warmte. 
De oorzaak daarvan is niet altijd beperk-
te financiële draagkracht. Het lijkt ook 
samen te hangen met onvermogen om te 
organiseren en zich te ontwikkelen. Als 
ik kan helpen, doe ik dat graag. De gewo-
ne werkwijze is dat ik geen geld geef, maar 
zelf de benodigde aankopen doe. Dat geeft 
tegelijkertijd de mogelijkheid om opnieuw 
op bezoek te gaan. Je merkt dat er openingen 

Leah en Carina wonen 
en werken in een land 
waar zendingswerk 
verboden is. Toch 
proberen zij aan mensen om hen heen over de Bijbel te vertellen. 
Ook helpen ze mensen die arm zijn en bijvoorbeeld weinig kleding 
hebben. Zo kunnen ze laten zien dat christenen zorgen voor 
mensen om hen heen, hun naasten. 

ZGG JUNIOR voor het Woord ontstaan als mensen in de 
acute materiële nood voorzien zijn. Het is 
een moment om te verwoorden dat God voor 
hen zorgt door ons te sturen.  
Toch blijft het lastig hoe je mensen kunt 
helpen zonder hen afhankelijk te maken. 
Het is heel moeilijk in te schatten in welke 
financiële situatie mensen verkeren en wat 
de hulpvraag is. Mensen hebben een mobiel, 
maar geen stromend water in huis. Ze heb-
ben een auto, maar wassen hun kleding in de 
rivier. Graag geef ik hulp waarbij ik mogelijk 
iets kan doorgeven van de Boodschap.’ 

Zoektocht
Carina is op dit moment nog student en 

het is in haar situatie niet makkelijk om het 
omzien naar de naaste gestalte te geven. ‘Ik 
ben al maanden bezig om toestemming te 
krijgen om vrijwilligerswerk te mogen doen 
in een psychiatrisch ziekenhuis hier. Omdat 
ik student ben, is het niet toegestaan om 
daarnaast andere dingen te doen. Op kleine 
schaal probeer ik mensen die te maken heb-
ben met ziekte te bezoeken en voer ik vanuit 
mijn achtergrond als hulpverlener soms ook 
gesprekken met mensen. Ik probeer daarbij 
voornamelijk een luisterend oor te bieden 
en mensen heen te wijzen naar de Enige Die 
werkelijk rust en troost kan geven. Omzien 
naar mijn naaste betekent voor mij momen-
teel vooral het werkelijk zien van de ander. 
Dat betekent bijvoorbeeld een gesprek heb-
ben met een taxichauffeur en belangstelling 
hebben voor zijn leven. Vervolgens komt het 
vaak tot een gesprek waarin ik iets kan delen 
van wat voor mij belangrijk is in het leven.’ 
Carina komt ook in aanraking met financiële 
nood. ‘Ik heb een huisgenoot die tegen een 
kleine vergoeding bij mij in huis woont. Ik 
weet dat ze deze vergoeding eigenlijk ook 
niet goed kan missen en ik heb het niet no-
dig. Toch lijkt het me voor onze verhouding 
goed als ik deze vergoeding van haar vraag. 
Maar het blijft een zoektocht.’ 

‘Soms kan ik 
vertellen wat 

voor mij de 
enige Troost is in 

het leven.’
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Openingen 
Leah vertelt dat het steeds moeilijker 

wordt om het Evangelie te delen: ‘Jaren 
geleden hielpen wij een jonge weduw-
vrouw in een dorp en daar hebben we 
veel bijbelverhalen verteld. Het was 
gericht op de vrouw en haar familie, 
maar dorpbewoners kwamen graag 
luisteren. Het zaad van het Woord werd 
rijkelijk gestrooid. Deze tijd van vrijheid 
is echt voorbij. De aangepaste wet- en 
regelgeving geeft vergaande beperkingen. 
Als je tegenwoordig in een dorp komt, 
vraagt men eerst wat je komt doen. Ook 
tijdens werkuren op kantoor is het voor 
mij altijd van belang om voorzichtig te 
zijn met het doorgeven van het Woord. 
Hoewel er soms een opening is om het 
Woord te laten spreken kan dat niet 
door de strikte regels van de overheid. 
Het kantoor wordt in de gaten gehou-
den. Gelukkig zijn er momenten dat ik 

wel iets kan zeggen over de Toevlucht 
in noden. Maar het is altijd zoeken en 
voorzichtig zijn.’ 
Toch zijn er nog steeds openingen voor 
het Woord. Leah geeft een voorbeeld: 
‘Een zwager van de accountant van ons 
hulpverleningsbureau lag in het zieken-
huis. Wij gingen op bezoek en waren 
in de gelegenheid om richting te geven 
in de medische zorg die hij nodig had. 
Daarnaast werd het Woord gedeeld 
met de man en zijn echtgenote. Echter, 
vooral mijn bereidheid en tijdsinveste-
ring voor iemand die ik niet kende, was 
een getuigenis voor onze accountant.’ 

Levenshouding
De werkers zijn open over hun mo-

tivatie om te zorgen voor hun naasten. 
Carina: ‘Voor mij is het belangrijk om 
vanuit een oprecht hart de relatie met 
de ander aan te gaan en, ziende op 

‘Omzien naar je 
naaste is een

levenshouding.’

Vrijwilligerswerk 
Op pagina 13 vertelt Carina dat ze maanden bezig was om toestemming 

te krijgen om in een psychiatrisch ziekenhuis vrijwilligerswerk te doen. 

Kort na het interview voor Paulus heeft ze die toestemming uiteindelijk 

toch gekregen. Ze schrijft hierover in een rondzendbrief:

'De afgelopen maanden ben ik ook in contact geweest met het 

counseling centrum van het plaatselijke psychiatrisch ziekenhuis om 

te zien of ik daar vrijwilligerswerk zou kunnen doen. Zelfs het krijgen 

van toestemming voor vrijwilligerswerk is een moeizaam proces. 

Een aantal weken geleden leek de deur definitief dicht te zijn, maar 

inmiddels kan ik melden dat ik uiteindelijk (na het inleveren van een 

zoveelste formulier met indrukwekkende stempel) toestemming heb 

gekregen om hier een middag in de week mee te kijken! Dank aan 

Hem! Nu de toestemming binnen is kan ik verder met het ziekenhuis 

gaan kijken wat mijn vrijwilligerswerk concreet kan inhouden. Ik 

hoop dat het mij in ieder geval wat inzicht geeft in de manier waarop 

psychologische hulpverlening hier vorm krijgt en dat het mij ook helpt 

bij het verder uitbreiden van mijn psychologische woordenschat.' 
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‘In mijn oude woonplaats woont een heel goede 

vriendin. Het contact met haar en haar gezin heeft zich 

verdiept in de laatste jaren. We delen levensvreugde 

en levenszorgen. Toen hun derde kindje werd geboren, 

werd ik gevraagd om erbij te zijn. In die blijde dagen 

waren er verschillende momenten om goed van de 

Heere te spreken. Het persoonlijk contact met hen geeft 

ook mogelijkheden om in haar familie het Woord te 

laten spreken.

Ook merk ik in mijn werk dat mensen het belangrijk 

vinden om te weten hoe lang je in het land woont. Er 

is soms onzekerheid of je de cultuur wel begrijpt. Het 

aantal jaren van verblijf lijkt dan geruststellend te 

werken.  

Een jaar geleden heeft de staatskerk een nieuwe 

boekwinkel geopend in de stad. Het 

is de enige christelijke boekwinkel 

van de stad. Ze wilden daar ook 

graag persoonlijke gesprekken 

met mensen voeren. Tot mijn 

verwondering werd ik gevraagd 

om daaraan mee te werken. Iedere 

week mag ik aanwezig zijn en 

daar een luisterend oor bieden 

aan mensen met problemen. Daar 

kan ik met mensen praten over 

zorgen en vragen van het leven, 

waarbij pastorale aspecten tot 

hun recht kunnen komen. Wat een 

voorrecht!’

Langetermijnwerk

Leah verblijft al meer dan vijftien 
jaar in Oost-Azië. Zij laat aan de hand 
van enkele voorbeelden zien wat de 
voordelen zijn van een langdurig verblijf 
in een land.

Jezus, onvoorwaardelijk en zelfverlooche-
nend lief te hebben. Ik probeer dit bijvoor-
beeld concreet in te vullen door ruimte 
bieden aan mijn huisgenoot. Ik vind het 
soms niet makkelijk als er weer eens niet 
is schoongemaakt. Tegelijk helpt ze mij om 
de cultuur beter te begrijpen en hebben we 
goede gesprekken. Dat betekent dat het 
een kwestie is van wederzijds omzien naar 
elkaar en leren van elkaar.’ 
Leah vult aan: ‘Omzien naar je naaste is 
een levenshouding, een houding die de 
Heere van ons vraagt. De Heere zag naar 
mij om en Hij zorgt dag aan dag. Zou ik 
daarin een ander dan niet laten delen? 
Het ligt de mens, dus ook mij, wel om als 
een Martha rond te rennen en iedereen te 
helpen en ‘goed’ te doen aan alle mensen. 
Toch heb ik in de loop der jaren meer oog 
gekregen voor het stille zitten van Maria 
aan Jezus’ voeten. Onderwijs ontvangen 
en dan weer mogen doorgeven is ook een 
vorm van omzien naar de naaste. Boven-
dien is de zegen van een christen dat we 
de nood van onze naaste altijd voor de 
Heere mogen neerleggen. Een druppel op 
een gloeiende plaat kan dan worden als 
een beker koud water.’

Om veiligheidsredenen 
zijn de namen van 
werkers in Oost-Azië 
gefingeerd.
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H
et is nog niet zo lang geleden dat ik in 
gesprek was met een Albanese jongen 
van zo’n jaar of 28. Hij gaat naar een van 
de kerken in Durrës. Hij worstelt met de 
vraag wat Gods plan is in zijn leven en 

heeft het verlangen om dienstbaar te zijn in Zijn 
wijngaard. Al pratend komen wij op het onder-
werp van uitgezonden worden vanuit de kerk naar 
een plaats waar het Woord nog nooit gebracht is. 
Wat kijkt deze jongen daarnaar uit. Hij wil weten 
hoeveel mensen er door onze organisatie zijn uit-
gezonden. In gedachten ga ik snel alle landen langs 
om te tellen. ‘Ongeveer vierentwintig,’ antwoord 
ik. Een paar grote ogen kijken me aan: ‘Dat zijn er 

veel! Hoe groot is jullie gemeente 
dan?’ ‘Nou, als we de leden van alle 
gemeenten bij elkaar optellen, ko-
men we wel op ongeveer 110.000 
mensen,’ antwoord ik. 

Zijn eigen kerkelijke gemeente 
telt zo’n vijfenveertig leden. Vanuit 
die gemeente zijn twee leden 
uitgezonden. Eén naar Kosovo en 
één naar Turkije. Zij worden ook 

onderhouden door hun 
gemeente. En 

dan te 

bedenken dat dit een heel groot offer is voor de le-
den. Velen hebben geen of weinig werk en kunnen 
dus maar weinig bijdragen. 

Opdracht
De jongen vraagt door. Ik zie opnieuw een paar 

grote ogen als hij zegt: ‘Weegt in Nederland de 
opdracht van de Heere Jezus dan niet? Hij zei toch: 
‘Gaat dan heen…?’ Een confronterende vraag die 
mij niet meer heeft losgelaten. Wanneer ik door 
Albanië rijd, zie ik de vele plaatsen waar nog nooit 
het Evangelie geklonken heeft. Ik denk aan de 
landen om ons heen waar bijna geen kerken zijn. Ik 
denk ook aan al de openstaande vacatures voor de 
zending.

De jongen vervolgt: ‘De Heere Jezus was met 
ontferming bewogen toen Hij de mensen zag, 
omdat zij als schapen zonder herder waren. Hij gaf 
de discipelen toen een opdracht mee. Zij moeten 
de Heere des oogstes bidden om arbeiders, want de 
oogst is groot en de arbeiders weinig.’ Weer stelt 
hij vragen: ‘Henk, bidden de mensen wel genoeg? 
En zijn zij bereid om als arbeider uit te gaan in Zijn 
wijngaard, of is de welvaart zo diep geworteld?’ 

Vragen die mij nog meer aan het denken hebben 
gezet en die ik graag door wil geven. Want moge-
lijk heeft deze Albanese jongen de juiste vragen 
gesteld. Of … ligt het bij u of jou anders? Weegt het 
zendingswerk en heeft het een plek in uw of jouw 
dagelijks gebed? 

Lutjuni, pra, Zotit të korrave, të dërgojë punëtorë në 
të korrat e tij’; Bidt dan den Heere des oogstes, dat 
Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 
(Mattheüs. 9:38)

Albanees houdt Nederlander 
spiegel voor 

Bidden en bereid zijn
‘Zijn zij wel bereid om als arbeider uit 
te gaan in Zijn wijngaard?’ Het is een 
confronterende vraag die aan Henk van 
Bochove, evangelist in Durrës, gesteld 
wordt. Zomaar, tijdens een gesprek met 
een Albanese jongen.

Door Henk van Bochove
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‘Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo groot een 
geloof niet gevonden.’

Mattheüs 8: 10

Getuigenis van 
een centurion

De nood 
dringt hem 
en de liefde 

trekt

W
e zien in deze tekst een Romeinse hoofdman die zich met 
een vraag tot de Heere Jezus wendt. Hij doet dat niet 
rechtstreeks, maar via de ouderlingen van de synagoge van 
Kapernaüm. Hij laat vragen of de Heere Jezus zijn slaaf wil 
genezen. Bij deze man leeft diep ontzag voor God. Hij heeft 
zelfs de synagoge van Kapernaüm voor Hem laten bouwen. 

En nu legt hij de gezondheid van zijn slaaf in handen van deze Rabbi uit 
Nazareth. Een vertegenwoordiger van de Romeinse heerser toont hier zijn 
nederigheid. Het blijkt ook uit zijn woorden: ‘Ik ben niet waardig dat U 
in mijn huis inkomt’, zo belijdt hij. 

Voor het oog van de wereld is hij de belangrijkste man van Kaper-
naüm. Maar in zijn eigen ogen niet. 

Omdat hij een zondaar is, weet hij zich onwaardig. Deze vreemdeling 
is vertegenwoordiger van de Romeinse machthebber, maar levert hier 
zijn rechten in. Hier blijkt genade aan het werk te zijn. Dat komt ook tot 
uiting in zijn vraag: ‘Spreek toch slechts een woord.’ Hij kan niet zonder 
Gods woord. Daarop stelt hij zijn verwachting. Uit de woorden van de 
hoofdman spreken tegelijk ootmoed en een waar geloof. Is het niet altijd 
zo dat geloof in oefening gepaard gaat met de parel van ootmoed? 

Kunt u de God van Israël niet missen? Kunt u niet zonder Zijn ontfer-
ming, Zijn hulp, Zijn troost?

Let op deze hoofdman. Hij is arm van geest, en klein voor God. Maar 
daarin vindt hij geen rust. Hij heeft Jezus nodig! De nood dringt hem en 
de liefde trekt. Zo mogen ook nu heidenen roepen tot de Heere. Kleef 
Hem maar aan met uw hart, uw leven. Leg uw verzoek voor Christus 
neer. Laat Hem niet los. Stort uw hart voor Hem uit. 

Wanneer Christus dit woord van deze hoofdman hoort, bevestigt Hij 
diens geloof. Hij noemt het een groot geloof. Dat is omdat deze man zo 
anders is dan de andere inwoners van Kapernaüm. Die willen wonderen 
en tekenen zien, maar ze zoeken niet Christus Zelf of Diens woord. Deze 
man hoeft geen uiterlijke vertoning, maar zoekt troost voor zijn slaaf en 
voor zichzelf. En om nog iets verwondert Christus Zich. Deze hoofdman 
belijdt dat Christus macht heeft alles te gebieden. Daarmee erkent hij dat 
Jezus de Zoon van God is. En dat terwijl de kinderen van Israël hun hart 
niet voor Hem openen. Wij zijn zo vertrouwd met de woorden van de 
Bijbel. Zullen heidenen in 2018 kerkmensen voorgaan in het geloof? Dit 
geloof van deze hoofdman zal de Zaligmaker niet beschamen: ‘U geschie-
de gelijk gij geloofd hebt.’ Calvijn zegt bij dit gedeelte: Hoe geeft ons dat 
reden om sterk op de Heere te hopen! Is Hij uw enige troost en hoop? 

 In 2018 staan we stil bij ‘Jezus ontmoet 

buitenlanders’.
●    Openbaring aan een buitenstaander
●    Getuigenis van een centurion
●    Getuige in Gadara
●    Een gelovig gebed
●    Geloofsbelijdenis op Golgotha

M E D I T A T I E  – DS. H. BRONS, VLAARDINGEN
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V             
oor ontmoeting en oriënta-
tie hebben deputaat Hak en 
ik eind december Cambodja 
bezocht. Na een lange vliegreis 
stapten we uit in Phnom 

Penh, de hoofdstad van Cambodja. 
We zijn er hartelijk ontvangen door  
familie IJsselstein. Wat doen zij op 
dit moment? Vooral de taal leren. Dat 
betekent elke dag 25 nieuwe woorden 
leren; elke week dus 125, elke maand 
… De taalstudie duurt twee jaar en is 
vooral gericht op het goed spreken van 
het Khmer. Van de acht blokken heb-
ben dominee en mevrouw IJsselstein 
er inmiddels drie met positief resul-
taat afgerond. Het schrijven en lezen 
is overigens nog een verhaal apart.

Tijdens het bezoek hebben we 
nagedacht over mogelijkheden voor 
verblijf en werkgebied. In Cambodja 
zijn, verspreid over delen van het plat-
teland, (erg) kleine huisgemeenten te 
vinden. Meestal bestaat zo’n gemeente 
uit slechts één familie. Het ontdekken 

waar deze zijn, vraagt tijd. 
In de loop van volgend jaar zal het 

deputaatschap het precieze werkter-
rein bepalen.

Diverse gebieden worden ter voor-
bereiding van dit besluit onderzocht.   

Tijdens ons bezoek hebben we een 
eerste mogelijk werkterrein bezocht. 
Tenminste, totdat de asfaltweg op-
hield. Onderweg is dan al veel langsge-
komen: platteland, stadjes, sanitair, 
bedrijvigheid, school en kerk, medi-
sche zorg. En vooral: contacten met de 
bevolking. Het is mooi om te zien hoe 
dominee en mevrouw IJsselstein na 
een half jaar al in basaal Khmer com-
municeren. Want dáár zal het op aan-
komen: het gaan samenleven met de 
lokale bevolking. Eén van hen worden 
door naast hen te gaan zitten. Naast de 
monniken, op de markt, langs de weg, 
bij de tempeltjes, in de stadjes, naast 
ouderen en jongeren. Om Gods Woord 
te delen met hen die het niet kennen. 

Er is in onze 
gemeenten 
veel meeleven 
met het nieuwe 
zendingsveld. We 
krijgen vragen over 
hoe het gaat en 
soms willen mensen 
langsgaan bij familie 
IJsselstein. Dat 
laatste kan niet 
omdat zij te druk 
zijn met taalstudie. 
Maar, het meeleven 
doet hen goed! 

Door P. Eikelboom

R E I S V E R S L A G :  C A M B O D J A

Op bezoek bij
familie IJsselstein 
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ZGG Junior
KinderkrantKinderkrant

Een zusje voor Jiejie en Meimei…lees snel verder op bladzijde 3!

Een baby  
geboren!

Thema

J U N I O R - 
K A T E R N  V A N  

P A U L U S

Beschuit met muisjes 
of baklava. Wat vind 

jij lekker?



FGGGGGHHoe is dat op het zendingsveld?

BABY’S  
IN ALBANIË

Wat is het leuk als er een baby 
is geboren! Misschien eet je wel 

beschuit met muisjes of koop je een 
mooi cadeautje. Wat zijn eigenlijk de 

gewoontes in het buitenland 
als er een baby wordt 

geboren?

fggggggh

BAKLAVA IN PLAATS  
VAN BESCHUIT
Geschreven door familie De Jong

B
en jij thuis of in ziekenhuis geboren? 
In Albanië worden bijna alle baby’s 
in het ziekenhuis geboren. Alleen in 
moeilijk bereikbare dorpen worden 
kindjes soms thuis geboren. De 

vaders zijn er meestal niet bij. De oma en 
tantes helpen de mama die een baby krijgt. 

Er is na de geboorte geen 
kraamverzorgster zoals in 
Nederland. Natuurlijk komen er 
familieleden en vrienden op bezoek als er 
een baby’tje geboren is. Zij worden bij de 
kraamvisite niet op beschuit met muisjes 
getrakteerd, maar ze krijgen baklava of 
llokum. Dat zijn Albanese zoetigheden. 

Ook spreekt het bezoek altijd een wens uit 
voor het kindje. Ze zeggen dan: ‘Dat het 
lang mag leven!’ Of: ‘Dat het gezond mag 

blijven.’ Mensen in Albanië zijn 
vaak bang voor boze geesten 
en het boze oog. Daarom laten ze 
de baby vaak een speldje of armbandje met 
een blauw oogje eraan dragen. Ze denken 
dat het speldje of armbandje de baby 
beschermt. Geloof jij dat ook?

BROERTJE  
MICHA
Interview met Wouter de Jong

Familie De Jong woont in Albanië. Een tijdje geleden  
werd er bij hen een baby geboren. We stellen Wouter  
hier een paar vragen over.

1   Wanneer is jouw broertje 
Micha geboren? 
Op 29 september 2017. 

2   Waar is hij geboren? 
Hij is in Nederland geboren. We waren 

toen met verlof. 

3   Wat gaat er anders als je in 
Albanië woont en een klein 
broertje hebt gekregen? 
In Albanië zijn mensen heel bezorgd 

voor kleine kindjes. Ze kleden ze heel 

dik aan. Ook als het warm is. Onze 

buurvrouw, die op bezoek kwam, 

stopte geld in Micha’s omslagdoek. 

Dat vond ik wel een beetje raar.

4   Hoe heten kinderen in 
Albanië? 
Kinderen in Albanië worden vaak 

vernoemd naar opa en oma. Jongens-

namen eindigen bijna altijd op een i. 

Bijvoorbeeld: Davidi, Raili of Xheli. 

Meisjesnamen eindigen bijna altijd op 

een a. Bijvoorbeeld: Jonida, Markela 

of Melina.

5   Zijn er veel kinderen in 
Albanië? 

Ja, hier in Tepelenë wonen best veel 

kinderen. Alleen hebben de mensen 

niet zoveel kinderen per gezin. Vaak 

twee of drie. Als we vertellen dat wij 

zes kinderen hebben, vinden ze dat 

heel bijzonder!

Hartelijke groet van Wouter!



E
igenlijk zou er geen baby meer 
mogen komen. De regering 
van hun land heeft gezegd dat 
twee kinderen in een gezin 
genoeg is. Als er meer kinderen 

komen, krijgen ouders een boete 
en moeten ze veel geld betalen. 
Gelukkig zijn vader en moeder blij 
met het kindje dat ze verwachten. 
Ze hopen dat het een jongetje wordt. 
Samen met moeder hebben Jiejie en 
Meimei de kleertjes voor de baby 
gewassen. Ook het bedje 
is klaargemaakt. Het is 
zo’n mooi bedje. Je 
kunt het wiegen. 
Jiejie weet precies 
hoe het moet. 

Als de baby 
bijna wordt gebo-
ren, gaat moeder 
naar het ziekenhuis 
in de grote stad. Er 
zijn zorgen over de 
baby en er is een keizersne-
de nodig. Vader en moeder zijn 
wel bezorgd, want de kosten 
voor het ziekenhuis moeten zij 
zelf betalen. Een derde kindje 
is immers een kindje te veel, 
volgens de regering.  

Het is een meisje! Wat zijn de 
zusjes blij. Ook vader en moeder zijn 
blij. Het is een gezond meisje. Vader 
zegt: ‘Nu heb ik een derde prinsesje 
erbij!’ Pas acht dagen na de geboorte 
krijgt het kleine zusje haar naam. 
Zachtjes fluisteren vader en moeder 
de naam in het oor van de baby. Jie-
jie en Meimei weten wat er gebeurd 
zou zijn als de baby een jongetje was 
geweest. Bij jongetjes is er 100 dagen 

na de geboorte een feest: de 
verjaardag van 100 dagen 

wordt dan gevierd. 
Het is een belang-
rijke dag, waarop 
de hele familie 
komt eten. Nu 
gebeurt dat niet, 
maar toch zijn 
ze blij met een 

prinsesje erbij!

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

EEN  
PRINSESJE  
ERBIJ!

Jiejie en Meimei zijn zusjes. Wat zijn ze blij! Mama 
krijgt al bijna een baby. Meimei wil graag een zusje. 
Ze weet ook dat de grote mensen hopen op een 
jongetje. Er zijn in hun gezin al twee meisjes.

Wist je dat
●      …jongetjes in Oost-Azië 

vroeger belangrijker 

waren dan meisjes?
●     …meisjes in Oost-Azië 

nu ook worden gewaar-

deerd?
●     …er in sommige dorpen 

in Oost-Azië een lampi-

on wordt opgehangen 

als er een jongetje is 

geboren?
●     …in Oost-Azië eerst je 

achternaam en dan 

je voornaam wordt 

gezegd?
●     …kinderen in Oost-Azië 

voor hun ouders moeten 

zorgen als ze oud wor-

den? 
●   …moeders in Oost-Azië 

na de geboorte van een 

baby een maand lang 

niet uit huis gaan?
●     …ze dan een speciaal 

dieet volgen om tegen-

spoed te voorkomen?
●     …ze dit vaak doen om-

dat er veel bijgeloof is?

'Pas acht 
dagen na de 

geboorte krijgt 
het kleine zusje 

haar naam'

Jiejie en Meimei zijn zusjes.



Vragen voor jou

1          Waarom zoekt 

Nicodemus de 

Heere Jezus 's 

nachts op?

2          Vraag iemand 

je te helpen met 

het begrijpen 

van vers 5. 

Wat bedoelt de 

Heere Jezus met 

Zijn antwoord?

3          Wat denk jij... Zal 

de Heere Jezus 

blij zijn geweest 

met het bezoek 

van Nicodemus?

Nicodemus
Zoek Johannes 3 eens op. Wat lezen we 

daar? De Heere antwoordt op een manier die 

Nicodemus niet begrijpt: ‘Voorwaar, voorwaar zeg 

Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, 

hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’ Waarom 

antwoordt de Heere Jezus Nicodemus op deze 

manier? Hij wil iets belangrijks aan hem duidelijk 

maken. En dat dit nodig is, zien we aan het 

antwoord van Nicodemus. Hij snapt er niets van. 

Hij vraagt (vers 4): ‘Maar een mens kan toch 

geen tweede keer geboren worden?’

Wat wil de Heere uitleggen? Jezus antwoordt: 

‘Nicodemus, je Joodse afkomst bepaalt niet dat 

je in het Koninkrijk van God binnengaat. En ook 

niet het feit dat jij veel van de Bijbel weet. Wat 
jij nodig hebt, is wat ieder mens nodig 
heeft. Je moet bekeerd worden. 

In vers 5 zegt de Heere het met iets andere 

woorden: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik U. Zo 

iemand niet geboren wordt uit water en Geest, 

hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.’ 

Zoals water het vuil van ons lichaam wast, moet 

de Heilige Geest ons reinigen van onze zonden. 

Wanneer dat niet is gebeurd, kun je het Koninkrijk 

van God niet ingaan. Nicodemus snapt het nog 

steeds niet (vers 9): ‘Hoe kunnen deze dingen 

geschieden?’ Daar zorgt de Heere Zelf voor. Lees 

vers 16 en 17 eens heel aandachtig door. Welke 

belofte doet de Heere Jezus?

OPNIEUW 
GEBOREN 
WORDEN

Geschreven door Dick Korpel

Nicodemus zoekt contact met Jezus. Hij is onder 

de indruk van Zijn wonderen. Hij bezoekt Jezus 

op een rustig moment. Nicodemus heeft respect 

voor deze Rabbi. Hij erkent dat Hij een Leraar 

is Die van God gekomen is. Wat is de reactie 

van de Heere? Is Hij blij? Voelt Hij Zich 

geprezen?

FGGHfgghUit de Bijbel

De kleurplaat die de vorige 
keer op de voorkant van de 
kinderkrant stonden zijn 
prachtig ingekleurd. Hieronder 
zien jullie de kleurplaten van 
Annemarie Kok (5 jaar), Mariëlle 
van Lit (6 jaar) en Judith Peeman 
(7 jaar).

Ingestuurde kleurplaten

Annemarie KokMariëlle van Lit

Judith Peeman



Zingende martelaren

W
illiam Blair werkte 42 jaar lang als zendeling 
in Korea, net als zijn schoonzoon Bruce Hunt. 
Het boek De opwekking in Korea en het lijden dat 
volgde bevat de geschiedenis van de Koreaanse 
kerk. De eerste protestantse zendeling was 

Charles Gützlaff, die in de zomer van 1832 Korea bezocht, 
maar al snel door de autoriteiten werd weggestuurd. Het 
duurde meer dan dertig jaar voor opnieuw een zendeling 
Korea bezocht. De Heere zegende het zendingswerk dat 
in de loop van de 19e eeuw steeds meer toenam. 

Opwekking
Begin  twintigste eeuw werd Korea overspoeld door 

Japanners. Veel christenen haatten de Japanners. De zen-
delingen voelden dat niet alleen berouw nodig was over 
die haat, maar over alle zonden. Meerdere kerken hielden 
een week van bijbelstudie en gebed. God verhoorde de ge-
beden. Er ontstond een grote opwekking. Een ooggetuige 
schreef: ‘De een na de ander beleed zijn zonden. Mensen 
stonden als schuldige zielen in het licht van het oordeel. 
Ze ontvingen vrede met God. En dat droeg vrucht: velen 
brachten gestolen spullen terug of vroegen anderen om 
vergeving van verkeerde daden.’

Schrijnen
Onder de Japanse bezetting ontstond een zeer zware 

christenvervolging. Iedereen moest eer bewijzen aan de 
Japanse keizer door te buigen voor zogenaamde schrijnen. 

Schrijnen zijn kleine heiligdommen van het shintoïsme, 
de oorspronkelijke religie in Japan. De Japanners mar-
telden en doodden christenen die weigerden te buigen. 
Kim was zo’n weigeraar. Hij was volkomen uitgeput na 
maanden gevangenis. Bijna duizend gevangenen hoorden 
echter zijn dagelijkse gezang over de heerlijkheid die hij 
verwachtte. Na vijftien maanden van de opgelegde vijftien 
jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten, stierf hij in 
vrede met uitzicht op zijn Zaligmaker. 

Na 1945 werd Korea verdeeld. Noord-Korea stond 
aanvankelijk onder Russische regering. In 1950 besloten 
communisten om honderden gevangen christenen te 
doden. Per vier werden ze een tunnel ingeleid. Aan het 
einde schoot een soldaat hen door het hoofd, waarna ze 
op gestorvenen voor hen vielen. De christen Han bleef 
ongedeerd. Hij lag in de stapel lijken en hoorde hoe 
achter hem de een na de ander werd gedood. Tot het stil 
werd. De communisten bliezen de ingang van de tun-
nel op. Hij leefde nog, maar kon er niet uit. Door Gods 
voorzienigheid sloegen Amerikaanse bommen een gat in 
de tunnel. Han overleefde, maar 289 
anderen niet. 

Alle duivelse tegenstand ten spijt 
zijn er door Gods genade in Zuid- én 
in Noord-Korea ook nu nog christenen. 

De opvarenden van het Amerikaanse 
schip The General Sherman die in 1866 
Pyongyang bereikten, werden allen 
gedood. Eén man, ds. R.J. Thomas, 
verdedigde zich niet. Hij kwam uit het 
water strompelen met zijn armen vol 
Bijbels. Die gaf hij de Koreanen, terwijl ze 
hem neerknuppelden tot hij stierf. 

Door Evelien Smit

O V E R  D E  G R E N S

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

Korea

De informatie in dit artikel is 

grotendeels ontleend aan De 

opwekking in Korea en het lijden 

dat volgde, geschreven door 

ooggetuigen W. Blair en B. Hunt 

(De Banier, 978 94 6278 5298, 185 pag.). Het boek geeft 

een goed overzicht van de periode dat de Koreaanse kerk 

bestaat. Aangrijpend en ontroerend zijn de getuigenissen 

van Koreanen die in intens zware vervolging staande 

bleven en zich verlieten op hun God. 

De historie van de Koreaanse kerk 
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I N T E R V I E W

Arie Elshout blikt terug op 
veertig jaar in dienst bij ZGG

Betrokken op de 
kleine beetjes

Arie Elshout

Teamvergadering Papua in 1996.

Arie Elshout stopt na veertig jaar 
dienst bij ZGG. Wat gaat hij het meest 
missen? Daarover hoeft hij niet lang na 
te denken: ‘Mijn contacten.’ Hoewel zijn 
werk voor een groot deel cijfermatig van 
aard is, ziet hij vooral de wereld en de 
mensen achter de cijfers. 
Door Evelien Smit
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D
e vacature van boekhouder van ZGG liet Arie 
Elshout veertig jaar geleden niet los. ‘Ik was bezig 
met een opleiding tot accountant, maar altijd al bij 
zending betrokken, onder andere omdat mijn vader 
zendingsdeputaat was. Omdat ik zeven jaar in de 
VS had gewoond, kende ik goed Engels. Zo sollici-
teerde ik en werd ik aangenomen.’ Inmiddels viert 

hij zijn veertigjarig jubileum in 2018 en gaat hij dit jaar met 
pensioen. 

Boekhouding
Elshout deed niet alleen de boekhouding in Nederland. ‘Ik 

heb het ontzettend leuk gevonden om zendingswerkers te leren 
hoe ze de boekhouding van hun team op orde konden houden 
en hen er ook wat plezier in te geven. In Papoea en Nigeria 
ging alles contant. Dat is een geweldige 
uitdaging, zeker als ook corruptie op de 
loer ligt. Moet je je voorstellen dat per 
dag honderden bezoekers van het zieken-
huis contant hun consult en medicijnen 
afrekenden.’ 

Daarnaast ondersteunde hij lokale 
organisaties en zusterkerken in het op-
zetten van een goede boekhouding. Els-
hout is overtuigd van de meerwaarde van 
een goede administratie: ‘Administratie 
is geen noodzakelijk kwaad, maar een 
prima instrument om inzicht te krijgen 
in wat er allemaal gebeurt.’

Elshout was niet alleen met financiën bezig: ‘Veel van mijn 
werk heeft bestaan uit zorg voor uitgezondenen op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden, veiligheid, gezondheid en repatri-
eringen. Ik regelde ook de visa. Vroeger onderhield ZGG goede 
relaties met ambassades en ging ik bijvoorbeeld op bezoek bij 
de consul van Nigeria. We hebben zelfs een keer voor zijn zoon 
in Nigeria medische zorg kunnen regelen in de kliniek van Izi. 
Inmiddels vragen we visa digitaal aan via een visumbureau.’ 

Gebroken 
Werken voor de zending heeft ook nadelen. Elshout: ‘Het 

is natuurlijk werk dat heel dicht bij je hart ligt. Ik ben er met 
huid en haar bij betrokken. Dat kan een voordeel én een nadeel 
zijn. Werk je bij een algemene organisatie dan leg je je bij 
bepaalde zaken wat makkelijker neer dan wanneer er zaken 
misgaan in kerken. Ook dit werk vindt plaats in een gebroken 
wereld, door gebroken kerken, waarvan ik ook een gebroken 
onderdeel ben. Er staan echter ook zoveel mooie dingen 
tegenover.’ 

Er vonden ook droevige gebeurtenissen plaats. Elshout 
vertelt: ‘Heel aangrijpend heb ik de drie sterfgevallen gevon-

den die in Nigeria plaatsvonden. In de eerste plaats wel dat van 
mijn eigen vader in 1991. Vier jaar eerder was Hielke Visser bij 
een auto-ongeluk omgekomen en in 2003 vond de moord op 
Jan-Peter Baan plaats. De impact hiervan op gezinnen, teams en 
lokale partners was ontstellend.’

Ontwikkelingen
Landen ontwikkelden zeer snel. Geleidelijk kwamen er 

betere wegen, kwam de handel op, werd bellen mogelijk en ook 
op het zendingsveld is de computer niet meer weg te denken. 
Voor zendingswerkers betekent dit dat de enorme afgesloten-
heid uit de beginjaren er niet meer is. Ook het werk verander-
de. Elshout: ‘In de tijd dat ik begon, was veel zendingswerk nog 
uitvoerend van aard, zoals van zendingszusters, landbouwers 
en bouwkundigen. Tegenwoordig is de inzet veel meer gericht 

op toerusting en kennisoverdracht.’
 ZGG is in die veertig jaar ook sterk ge-

groeid en veranderd. Processen zijn niet meer 
te vergelijken met toen Elshout begon. De 
zendingsorganisatie werd opgebouwd en is 
steeds professioneler geworden. Op vrijwillige 
basis voldeed de zending aan de kwaliteitsei-
sen die het CBF aan goede doelenorganisaties 
stelt voordat dit wettelijk verplicht werd. 
‘Als goede doelenorganisatie kun je niet meer 
zeggen: ‘Vertrouw ons’, zo geeft Elshout aan. 
‘Nee, leg verantwoording af. Wees transparant. 
Hoe groot het vermogen van ZGG was, was 
jarenlang een gevoelig geheim. Tegenwoordig 

leggen we uit waarom een buffer nodig is en zijn we er open 
over. Het staat in ons jaarverslag.’ 

Kluis
‘Op het veld dachten 

partners soms dat 
de oplossing 
van veel 

‘Je dient mensen 
meer met een spiegel 
voorhouden dan met 
het overnemen van 
een verlanglijstje.’

Chief Elshout 
‘Er waren drie bijbelvertalingen in Nigeria herzien 

en deze werden in 2009 gepresenteerd. Geheel 

onverwacht moest ik bij de ceremonie naar voren komen. 

Ik kreeg een veel te kleine muts op. Ook werd me een 

Nigeriaans gewaad omgehangen van heel dikke kunststof, 

en dat bij veertig graden... Wat was het geval? Ik had veel 

gedaan rond de bekostiging en dat werd erg gewaardeerd. 

Zo werd ik tot chief ‘gebombardeerd’, zeg maar dat ik een 

Nigeriaans lintje ontving.’ 
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problemen in de kluis van ZGG in Nederland lag,’ vertelt 
Elshout. ‘Dat is niet goed en het brengt je als zending in 
een nare positie, omdat er een afhankelijkheidsrelatie 
ontstaat. Je dient mensen meer met een spiegel voorhou-
den en het gesprek aangaan over hoe ze zelf zaken kunnen 
oplossen dan met het overnemen van een verlanglijstje. 
Zo’n gesprek kun je alleen aangaan als je een goede relatie 
hebt met elkaar.’  
Elshout was vaak verwonderd over de manier waarop 
mensen met armoede omgingen: ‘Als ik zie hoe mensen 
ondanks moeilijke omstandigheden een stuk levensmoed 
en levensvreugde weten te bewaren en afhankelijkheid 
van de Heere laten zien, is dat een heel groot goed. Dan 
zijn wij veel kwijtgeraakt.’ 

Stokpaardje
Elshout heeft in al die jaren ook de achterban én de 

manier van inkomsten verwerven zien veranderen. Maar 
ook gezien wat stabiel bleef. ‘De kracht van de achterban 
is dat je niet een groep van 100.000 individuen hebt, maar 
160 gemeenten. De hoofdstroom van de baten komt nog 
steeds uit collecten, busjes, van scholen en vrouwenver-
enigingen. De groei van de inkomsten komt voornamelijk 
uit nieuwe zaken zoals de kringloopwinkels. Een groot 
deel van onze inkomsten  komt met hele kleine beetjes 
bij elkaar. Dat is echt een stokpaardje van me. Ik heb 
heel veel bewondering voor mensen die vaak in alle stilte 
jarenlang heel trouw bezig zijn voor de zending en nooit 
Paulus of de krant halen. Daar draaien we op.’ 

Relaties
Elshout participeerde tot 2012 namens ZGG in over-

koepelende organen die subsidie van de overheid ontvin-
gen. Hij volgde de trends in ontwikkelingssamenwerking 

Structuur? 

Elshout houdt van structuur. Toch was hij niet 

altijd gestructureerd. ‘Iets wat door collega’s nog 

vaak met veel hilariteit wordt opgehaald is dat 

ik in 1993 het begin van mijn vakantie verkeerd 

in m’n hoofd had. Toen kwam ik er vrijdagavond 

achter dat we de dag erna op vakantie zouden 

gaan. Dat was schrikken! Uiteindelijk zijn we 

maandagavond weggegaan, nadat ik de nodige 

afspraken had verzet.’ 

I N T E R V I E W

Meneer Elshout zorgt 
er al veertig jaar 
voor dat het geld dat 
jullie ophalen voor de 
zending goed wordt bewaard en gebruikt. Hij stuurt het 
aan zendingswerkers zodat zij ervan kunnen leven en in 
andere landen uit de Bijbel kunnen vertellen. Hij is blij dat 
zoveel kinderen met zendingsbusjes langs de deur gaan of 
karweitjes doen voor de zending! 

ZGG JUNIOR

en had veel contacten met andere organisaties die mensen 
uitzenden. Naast deze contacten is de band met zijn bu-
reaucollega’s in Woerden erg belangrijk voor hem. Als we 
Elshout vragen hoe hij is als collega wordt het even stil: 
‘Ik houd wel van een stukje humor. Ik hecht heel veel aan 
persoonlijke relaties. Terwijl ik ook veel waarde hecht aan 
structuur, afspraken en regelingen, want die voorkomen 
misverstanden.’ Medio juni zal Elshout afscheid nemen 
van het zendingsbureau. Elshout: ‘Ik vind het heel dubbel 
om binnenkort met pensioen te gaan. Tegelijk vind ik 
het een voorrecht dat ik mijn baan op deze manier kan 
afronden. Ik heb ook mensen zien wegvallen. Het was 
destijds zeker niet mijn intentie dat ik hier vele jaren 
zou blijven zitten. Maar zo is het wel gegaan en ook echt 
geleid. Ik ben blij en dankbaar voor de plaats die ik al die 
jaren gekregen heb.’ 

Elshout bezocht verschillende keren 

het zendingsveld in Nigeria. 
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In deze rubriek laten we predikanten van de zusterkerken aan het woord. Deze keer Benjamin Nwite, literatuurwerker

Bijbellezen in de 
taal van het hart

Er zijn in Nigeria zorgen geweest 
of de jongeren de Izi-Bijbel nog 
wel zouden kunnen lezen, omdat 
de voertaal op de scholen Engels 
was. Nu komt de aandacht voor 
de Izi-taal terug en wordt het op 
school weer geleerd. 

Door Benjamin Nwite

B E R I C H T  V A N  D E  Z U S T E R K E R K

D
e Izi-Bijbel betekent veel in het leven van jonge 
mensen. Lang hebben ze gebruik gemaakt 
van de Engelse Bijbel, waarvan de meesten de 
betekenis niet volledig konden begrijpen. Het 
begrip van Gods Woord was vooral gebaseerd op 

wat de predikanten zeiden. Aan God zij de eer dat ze nu 
de Bijbel in hun eigen moedertaal kunnen lezen en zo 
veel dieper kunnen doorgronden. Ze kunnen de Bijbel 
nu ook gebruiken om aan anderen te getuigen over 
Gods liefde en redding, bijvoorbeeld in ontmoeting met 
andere jongeren. De Engelse Bijbel wordt nu nog maar 
weinig gebruikt, omdat ze die vaak niet goed kunnen 
begrijpen.

De meeste Izi weten nu wel dat de Bijbel niet alleen 
voor westerse mensen is, maar voor iedereen. Eerder 
werd vaak gedacht dat de Bijbel gebruikt werd door 
westerse mensen om hun cultuur te veranderen, maar 
nu de Bijbel er is in Izi-taal kunnen de mensen pas echt 

de boodschap van verlossing begrijpen, omdat in de 
taal van hun hart wordt gesproken en er geen vertaling 
meer nodig is. Zowel jonge als oude mensen nemen nu 
deel aan onze literatuurklassen en raken zelfverzekerd 
in het lezen in eigen taal. 

Tegenwoordig is er ook een Bijbel-app. Deze app 
heeft al veel mensen geholpen in hun bijbelstudie, 
zowel persoonlijk als in groepen. De app hebben ze op 
hun telefoon en gaat altijd met hen mee, zodat ze het 
Woord kunnen delen met anderen. Ook kunnen ze het 
gebruiken voor evangelisatie en voor bemoediging in 
het geloof van medechristenen. 

Alhoewel die nu nog niet compleet is, bestaat er nu 
ook een audiobijbel. Deze wordt bijvoorbeeld in huis, 
in bussen, auto’s en publieke plaatsen afgespeeld als 
evangelisatiemiddel. We danken God voor deze moge-
lijkheden.
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L E V E N S L O O P

Huwelijk  
als oudedagsvoorziening
In Azië willen ouders dat hun kind trouwt

Geboorte

Huwelijk

Kinderen

Ouderdom

Overlijden
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Je ouders bepalen met wie je 
trouwt en hoe je trouwdag 
eruit ziet. Je verloving wordt 
gepland en je hebt de ander nog 
steeds niet ontmoet. Wij kunnen 
ons hier weinig bij voorstellen. 
In sommige oosterse landen is 
dit heel normaal. 

Door Liesbeth de Jongste

F
emke is de echtgenote van een werker uit 
Oost-Azië. Ze vertelt: ‘Het huwelijk wordt 
hier vaak niet uit liefde gesloten. Het is 
vooral voor de ouders een belangrijke 
gebeurtenis in het leven. Zij willen dat de fa-
milielijn wordt voortgezet en dat ze op hun 
oude dag goed verzorgd worden. Als jonge-

ren de vijfentwintig zijn gepasseerd, staan zij onder 
steeds grotere druk om te trouwen. Het gaat bij het 
huwelijk niet zozeer om een verbintenis tussen twee 
personen, maar tussen twee families.  
De laatste jaren is de visie op het huwelijk wat aan 
het veranderen. Er komt meer aandacht voor liefde, 
begrip en trouw in het huwelijk.’ Deze ontwikkeling 
heeft echter ook een keerzijde: ‘Onder invloed van 
romantische films en romans liggen de verwachtin-
gen bij jonge stellen vaak hoog. Het huwelijk valt dan 
tegen. Het aantal echtscheidingen stijgt hierdoor.’

Partnerkeuze
Wilma van Doleweerd is recent teruggekeerd uit 

Bali. Haar man Jan werkte daar als theologisch do-
cent. Wilma vertelt dat ook de ouders op Bali willen 
dat hun kind trouwt, zodat het geslacht doorgaat en 
zij zeker zijn van een oudedagsvoorziening. Wilma: 
‘Dit geldt met name voor de oudste zoon. Hij blijft na 
zijn huwelijk op het ouderlijk erf wonen en neemt 
later de zorg voor zijn ouders op zich.’

Geboorte

Huwelijk

Kinderen

Ouderdom

Overlijden
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LOOP
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L E V E N S L O O P

bruidspaar gaat trouwen. Femke: ‘Dit 
gaat anders dan in het westen. Je laat je 
huwelijk eerst registreren. Dit lijkt op het 
aanvragen van een rijbewijs. Een aantal 
weken later worden er trouwfoto’s ge-
maakt. Sommige stellen reizen zelfs naar 
het buitenland om een exclusieve fotore-
portage te laten maken. De foto’s worden 
later op het bruiloftsfeest getoond. De 
ouders van het bruidspaar nodigen voor 
dit feest veel mensen uit. Dat is belangrijk. 
Veel van deze gasten zijn onbekenden van 
het bruidspaar. Je ziet op het feest vaak de 
kleur rood terugkomen. Deze kleur staat 
voor geluk.’

Wilma vertelt: ‘Op Bali kiest het paar 
samen met de hindoestaanse priester een 
trouwdatum uit. De stand van de maan is 
hierbij erg belangrijk. Bij het voorbereiden 
van de bruiloft wordt de familie geholpen 
door mensen uit de woonwijk (de Banjar). 
Al dagen van tevoren worden er dieren 
geslacht, offers gebracht en wordt het 
huis versierd. De Banjar is heel belangrijk. 
De trouwdag betekent voor de bruid niet 
alleen een afscheid van haar ouderlijk huis, 
maar ook van de Banjar.’

De bruiloft zelf begint met veel gebeden 
en offers. Ook vinden er rituele reinigin-
gen plaats. Wilma: ‘Bij het laatste gebed 
krijgt het bruidspaar zelfgemaakte poppen 
aangeboden. Hun voeten worden in een 
mengsel van rijst en rauwe eieren gedom-
peld. Men hoopt dat hierdoor snel kinde-
ren geboren zullen worden.’ Na het officië-
le gedeelte volgt een maaltijd. De volgende 
dag gaat het bruidspaar weer gewoon aan 
het dagelijks werk.’

Single 
Niet iedereen komt tot een huwe-

lijk. Op Bali blijven ongehuwden bij hun 
ouders wonen om voor hen te zorgen. In 
Oost-Azië kijkt men vreemd op als je on-
gehuwd blijft. Wie moet er dan later voor 
je zorgen?  
Veel van onze zendingswerkers in Oost-
Azië zijn alleenstaand. Er zijn regelmatig 

‘In Oost-Azië kijkt 
men vreemd op 
als je ongehuwd 
blijft.’

Een welkomstbanner 
op een bruiloft in 

Oost-Azië. 

Op Bali mogen jongeren in veel gevallen 
zelf een partner kiezen. Wel speelt religie 
soms een rol bij deze keuze. Hierbij is ver-
schil tussen stad en platteland. In de stad 
is het tegenwoordig bijvoorbeeld mogelijk 
om een christelijke partner te trouwen. 
Het platteland is in de regel traditioneler.

In Oost-Azië valt er weinig te kie-
zen. Femke: ‘Een huwelijk komt vaak tot 
stand door de ouders van de bruidegom. 
Zij nemen contact op met de ouders van 
de bruid en bespreken met hen de zake-
lijke kant van het huwelijk. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over financiën, inrichting van 
het huis en de bruiloft. Als deze bespre-
kingen goed verlopen, volgt een verloving. 
Het aanstaande echtpaar heeft elkaar dan 
soms weinig of helemaal niet ontmoet. 
Dit alles gebeurt in korte tijd en kan veel 
spanningen opleveren.’

Bruiloftsfeest
Dan breekt het moment aan dat het 
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Verboden relatie  
verbroken
Mu Phou is een jonge vrouw uit Oost-Azië. 

Ze heeft een relatie met een christelijke 

voorganger. Haar ouders verbieden dit. 

Zij willen dat hun dochter trouwt met 

een rijke jongen die haar (en hen) een 

stabiele financiële toekomst kan bieden. 

Om ervoor te zorgen dat het contact 

verbroken wordt, besluiten ze hun dochter 

in Australië te laten studeren. In de tijd 

dat de papieren voor de buitenlandse 

studie aangevraagd worden, komt de 

jonge vrouw in contact met Simon en 

Femke. Wat zien ze hierin de wonderlijke 

leiding van de Heere! De vrouw komt bij 

hen op kantoor werken en besluit om niet 

naar het buitenland te gaan. Ze komt 

wekelijks bij het zendingsechtpaar thuis. 

Met elkaar spreken ze over Gods Woord.  

Op een dag is Mu Phou bleek en stil. Ze 

vertelt dat ze haar relatie heeft verbroken 

onder druk van haar ouders. 

Na een aantal weken heeft ze een nieuwe 

vriend, door haar ouders uitgekozen. Ze 

moet zo snel mogelijk met hem trouwen. 

De jongen is heel lief voor haar. Mu Phou is 

echter bang dat hij haar na de trouwdag 

aan haar lot zal overlaten. Dit is vaak de 

praktijk!  

Simon en Femke voeren lange gesprekken 

met Mu Phou over het huwelijk op grond 

van Gods Woord. Ze heeft veel vragen en 

is in paniek. Want liefde voelt ze niet voor 

haar vriend. 

Inmiddels is Mu Phou een ruim een half 

jaar getrouwd. Ze leest niet meer in de 

Bijbel en bidt niet meer. Ze staat ook 

niet meer open voor een gesprek. In het 

dagelijks leven lijkt het dat haar ouders 

hun doel bereikt hebben: weg met alles 

wat met God en Zijn Woord te maken 

heeft. Alleen het gebed voor Mu Phou blijft 

over. 

mensen die willen proberen hen aan de 
man te helpen. De werkers ervaren dat het 
ongehuwd-zijn een mooie aanleiding is om 
mensen te vertellen over de Heere. 

Carina is een van deze werkers. Ze 
merkt dat haar alleen-zijn minstens één 
keer per week vragen oproept. Dit geeft 
haar openingen voor een gesprek: ‘Ik zeg 
dan dat ik waarschijnlijk te veel eisen heb: 
hij moet Nederlands spreken en christen 
zijn. Pas had ik een gesprek met een taxi-
chauffeur. Hij vertelde dat een moslim het 
liefst trouwt met iemand die ook moslim is. 
Ik heb uitgelegd dat het voor mij geen optie 
is om te trouwen met iemand die geen 
christen is. De Heere Jezus is heel belang-

rijk voor mij. Als je dat niet kunt delen 
met de ander, kun je elkaar ten diepste niet 
begrijpen.’

Ook Nicole geeft een voorbeeld: ‘Ik 
vertel de mensen dat de Heere 
voor mij zorgt. Hij kan dit be-
ter dan welke man ook. Het is 
deel van Zijn raad dat ik alleen 
door het leven ga. Tot nog toe 
lijd ik geen gebrek en mag ik 
door Zijn genade een doelge-
richt leven leiden. Onlangs zei 
een lokale zuster tegen me: ‘Ik 
zie wel het voordeel van single 
zijn. Als ik ongetrouwd was, 
zou ik fulltime in Zijn Konink-
rijk willen werken!’

Om veiligheidsredenen zijn de 
namen van werkers in Oost-Azië 
gefingeerd.

'Mijn alleen-zijn roept 
minstens één keer per 
week vragen op.'

Een huwelijksfeest in Oost-Azië. 
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Theologie in de eigen taal
Voorjaarsactie ten bate van 
lectuurwerk in Albanië

V
anaf 1994 is ZGG werkzaam in Albanië. Het team 
maakte aanvankelijk gebruik van materiaal dat ande-
re zendingsorganisaties uitgaven. Vanaf 2000 zette 
ZGG eigen vertaalwerk in gang. Zo kwam onder lei-
ding van de zendingswerkers een Albanese vertaling 

van de Heidelbergse Catechismus tot stand. Ook ontwikkel-
den zij een boek met bijbelverhalen voor kinderen.  

Beste vertalers
Sinds 2015 is Gerard Wassink als theologisch toeruster 

verantwoordelijk voor het vertaalwerk. Dat betekent niet 
dat hij zelf dagelijks bezig is met vertalen: ‘ZGG heeft in de 
loop van de jaren een tiental christenen aangetrokken die een 
wetenschappelijke opleiding in de Albanese of Engelse taal 
hebben gevolgd en toegewijd protestants christen zijn. Zij 
dienen als vertaler of redacteur. De eerste vertalers kregen we 
via predikanten met wie we contact hebben. Daarna heeft de 
een de ander voorgedragen wanneer we behoefte aan iemand 
hadden. We mogen wel zeggen dat we de beste Albanese ver-
talers en redacteurs in het land in ons team hebben. Ook heb-
ben we een directe lijn met enkele (voormalige) medewerkers 
van het bijbelgenootschap, die veel deskundigheid hebben. 

Daardoor kunnen we goed aansluiten bij het vocabulaire van 
de bijbelvertaling.’

Matthew Henry
Op dit moment wordt ook gewerkt aan de vertaling van 

Matthew Henry. Wassink legt uit waarom voor dit bijbelcom-
mentaar is gekozen: ‘Wij hebben in 2006 het plan opgevat om 
het commentaar van Matthew Henry te gaan vertalen. Deze 
commentaar is bijbels, bevindelijk en praktisch. Daarbij leest 
het heel prettig. De pastorale toon ervaren de lezers als har-
telijk. Er is gekozen voor de complete versie. Het project is in 
2010 van start gegaan. Het is nu voor zeventig procent gereed. 
Het commentaar zal hoofdzakelijk digitaal beschikbaar worden 
gesteld, want het laten drukken is erg duur.

Leescultuur
Hoewel er in Albanië nauwelijks analfabetisme is, lezen de 

mensen weinig. Wassink: ‘Een leescultuur is er niet. Chris-
tenen lezen wel meer, maar zij zijn druk en niet gewend aan 
lezen. De makkelijk leesbare werkjes verkopen daarom het best. 
Theologische boeken van wat meer gehalte worden niet zo vlot 
gelezen. Maar mensen met invloed lezen ze wel! We zien re-

Stelt u zich eens voor dat we de Heidelbergse 
Catechismus alleen maar in het Duits tot onze 
beschikking hadden. En de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
alleen in het Frans… Het is belangrijk dat een kerk 
beschikt over geschriften in de taal van het hart. Dat 
geldt ook voor de zendingsgemeenten in Albanië.

Door Just van Toor

Van idee 

tot boek

 Nagaan of andere 

organisaties reeds 

met vergelijkbare 

ideeën lopen

  Budget aanvragen 

via de jaarlijkse 

begroting van 

ZGG-Albanië

 Toestemming 

vragen aan de 

uitgever van de 

Engelse publicatie

 Idee doornemen 

met collega’s 

en bevriende 

voorgangers

STREEFBEDRAG

€ 30.000

HELPT U OOK MEE?
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maar soms hoor je dat een onbeken-
de tien exemplaren gekocht heeft… En 
opeens kom je een voorganger tegen die zegt dat hij 
de Heidelberger al jaren in huis heeft en ook gebruikt. 
In de VS zijn enkele evangelisten onder Albanezen die 
materiaal opgevraagd hebben. De Heere weet waar 
dit zaad terecht komt en Hij zal ook voor de vrucht 
zorgen!’

Pensioen
Het Amerikaanse 

echtpaar dat de 

christelijke drukkerij in 

Tirana beheert, hoopt dit 

jaar met pensioen te gaan. 

Ze zijn al jaren tevergeefs 

op zoek naar een opvolger. 

Wie wil dit bedrijf 

overnemen?

Familie Church

gelmatig dat mensen die al jaren christen zijn op zoek gaan 
naar diepgang, en dan onder andere bij onze publicaties 
uitkomen. Pas zag iemand een boekje van Jonathan Edwards 
liggen en zei: ‘Bij ons in de pinkstergemeente drijft alles op 
gevoel en dat is zo gevaarlijk! Ik had van Edwards gehoord 
en was naar iets van hem op zoek. Wat fijn dat ik nu de sa-
menvatting van Edwards’ Religieuze gevoelens gevonden heb.’

Formulieren
Op dit moment is het vertaalteam ook bezig met het 

vertalen van de formulieren voor sacramentsbediening. 
Wassink legt uit waarom herziening nodig was: ‘Meer dan 
tien jaar geleden zijn de formulieren voor beide sacramen-
ten al vertaald, waarbij voor de volwassenendoop een aan-
gepaste versie van het formulier voor de kinderdoop wordt 
gebruikt. Beide varianten van het doopformulier hebben we 
opgenomen in een herziene versie. Ook is de tekst van het 
avondmaalsformulier aangepast aan de laatste uitgave van 
de Bijbel en de nu gebruikelijke theologische woordenschat. 
De vragen voor het afleggen van geloofsbelijdenis krijgen 
eveneens een plek in de uitgave. Het geheel is voorzien van 
een toelichtende inleiding, omdat het gebruik van liturgi-
sche formulieren hier onbekend is.’

Vrucht
Vertaalwerk is werk van de lange adem. Zowel het 

daadwerkelijke vertalen als de begeleiding vraagt volhar-
ding. Wassink ontvangt weleens een bemoediging om door 
te gaan: ‘Het is hartverwarmend om te horen dat mensen 
onderwijs hebben gehad uit de commentaar van Matthew 
Henry. Onze boekjes worden meestal individueel verkocht, 

Levensbron
De boeken van ZGG worden uitgegeven onder de 

naam Uit de Levensbron, om de herkenbaarheid 

te vergroten. Onder deze naam is sinds begin 

2018 een website in de lucht 

waar het materiaal 

aangeboden wordt: 

www.ngaburimiijetes.al

Werk in uitvoering
•   Vertaling van de belijdenisgeschriften en de 

formulieren voor de sacramentsbediening

•   Vertaling van boekjes die het bijbellezen 

bevorderen zoals de serie Brug naar… (2018: 

Genesis) 

•   Vertaling van het bijbelcommentaar van 

Matthew Henry

•   Bijbel met Uitleg (beknopte versie)

•   Boekje over de gelijkenis van de verloren 

zoon

•   Geloofsbelijdenissen

•   Levensbeschrijving van David Brainerd

Te starten projecten
•   Herziening van catechesemateriaal

•   Een methode voor bijbellezen voor jongeren

 

 Vertaler zoeken

 De vertaalde 

versie aan 

een redacteur 

beschikbaar 

stellen

Tussen- en 

eindversies 

bespreken op 

kritische punten

 Opmaak laten 

verzorgen

Laten drukken 

(gewoonlijk bij de 

christelijke drukkerij 

in Tirana)

Wat wordt er met de opbrengst gedaan?
De opbrengst van de voorjaarsactie wordt gebruikt om de 

vergoedingen voor de Albanese vertalers te betalen en de 

bijkomende kosten te dekken.
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Voor gemeenteleden die 
geïnteresseerd zijn in zending 
bood ZGG een aantal oriëntatie-
avonden op zending aan. Tijdens 
zes avonden werd er onder 
begeleiding van deskundige 
inleiders nagedacht over 
onderwerpen rondom zending. 
Een sfeerverslag. 

Door Jeanet Zuidweg

Bezinnen op de zendingsopdracht tijdens 
oriëntatie-avonden 

H
et is koud en regenachtig als we in de auto 
stappen. Samen met twee anderen maken 
we een hartverwarmende reis naar Woer-
den. Beide reisgenoten vertellen hoe het is 
om met de groep bijeen te komen rondom 

de oriëntatie op zending. Onderweg laten ze ons 
een blik slaan in hun hart. We horen over hun 
persoonlijke vragen, worstelingen en zoektocht. 
‘Gaat dan henen’ (Matth. 28:19a), het zijn woorden 
uit een preek die haar een aantal jaar geleden diep 
raakten. Wat wilde de Heere haar ermee zeggen? Ze 
verstond het niet. Er was grote schroom om er met 
anderen over te praten. Toch nam ze de stap om 
een echtpaar uit de kerk in vertrouwen te nemen 
en hen over haar worstelingen te vertellen. In de 
periode die volgde, leefden zij intensief met haar 
mee. Ook in de zoektocht die nog steeds gaande is. 

Moslims
‘In het verleden heb ik me ook al eens georiën-

teerd op zendingswerk’, zo vertelt de ander. ‘Nu ik 

vrijwilligerswerk mag doen onder moslims, merk 
ik dat mijn hart opnieuw opbloeit. Maar is dit de 
plaats waar de Heere mij hebben wil? Of is er ander 
werk in Zijn Koninkrijk waartoe Hij me roept?’ 
‘Dat zijn heel herkenbare vragen,’ vult de ander aan: 
‘Het zijn ook vragen waar ik mee rondloop. In het 
vluchtelingenwerk, waaraan ik nu mijn steentje 
mag bijdragen, geeft de Heere bijzondere contac-
ten met christenen. Ze zijn op mijn weg geplaatst.’ 
Beide deelnemers bidden of de Heere tijdens de zes 
bijeenkomsten in Woerden licht wil geven over de 
weg die Hij wil dat zij zullen gaan. 

Kracht
Tot hiertoe vinden de deelnemers die we spre-

ken de oriëntatie op zending erg waardevol: ‘We 
hebben de mogelijkheid om ZGG als organisatie 
op een ongedwongen en laagdrempelige manier te 
leren kennen. En de organisatie ons. Het is echt fijn 
om een kijkje in de keuken te nemen.’ 

Op de vraag hoe de deelnemers de afgelopen 

Ds. G.W.S. Mulder houdt een inleiding over kerkelijke zending.

Onverhinderd neuzen 
in de zendingskeuken
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drie avonden hebben ervaren, krijgen we als reactie: 
‘Bij mij zijn de woorden autopistie en contextualisatie 
van de tweede bijeenkomst in het bijzonder blijven 
hangen.' De ander knikt. ‘De docent legde uit dat het 
Woord van God in zichzelf kracht doet (autopistie). Het 
is een kracht van God tot zaligheid (Rom. 1: 16). Die 
wetenschap geeft ruimte voor het zendingswerk. De 
Heere gaat door, door Zijn Woord en Geest. Hij schakelt 
daarbij nietige mensen in. Het is onze opdracht om het 
Woord van God wel zo dicht mogelijk bij de mensen te 
brengen (contextualisatie). Daarom klonk de opdracht: 
Kom altijd met Zijn Woord!’

Kerkelijke zending 
Voordat we het weten, hebben we onze bestemming 

bereikt. We schuiven aan bij de andere gasten. Dominee 
G.W.S. Mulder en voorlichter J.W. van Toor zijn de do-
centen die vanavond met ons nadenken over de thema’s 
kerkelijke zending en de zendende gemeente. In de eer-
ste lezing wijst de inleider erop dat de zendingsopdracht 
een bijbelse opdracht is die door de Heere Zelf gegeven 

is. Hij bouwt Zijn Kerk. Het werk van ambtsdragers en 
het werk in de gemeenten wil de Heere zegenen. Na de 
vragenbeantwoording en de pauze neemt Van Toor het 
woord. Hij onderstreept de opdracht om als zendende 
gemeenten biddend, helpend, informerend en ont-

vangend te zijn. Van Toor benadrukt in zijn lezing dat 
iedereen een taak heeft, of we nu uitgaan of thuisblijven. 
Aan het einde van de bijeenkomst krijgt dominee Mul-
der opnieuw het woord. Hij sluit de avond af met een 
paar concrete voorbeelden vanuit zijn werkbezoeken aan 
het zendingsveld. Hij vertelt onder andere over de eerste 
Avondmaalsdienst in Albanië, waarin de Heere wonder-
lijke gemeenschap in het sacrament gaf. En waar mensen 
elkaar begrepen ondanks de taalbarrière. 

‘Iedereen heeft een taak, of we 
nu uitgaan of thuisblijven.’

Hoe is het om te doceren bij de oriën-
tatie op zending?

Ds. Mulder: ‘Op deze avond mocht ik het 
onderwerp ‘Kerkelijke zending’ behandelen. Een 
belangrijk onderwerp. Het is goed om met elkaar 
bij deze dingen stil te staan. Fijn om mensen rond 
dit thema te ontmoeten!

Van Toor: ‘Het is mooi om aan deze groep les 
te geven, omdat je proeft dat bij de deelnemers 
grote betrokkenheid op het zendingswerk is. Dat 
verbindt ook aan elkaar.’

Wat is voor u de reden om een bijdra-
ge hieraan te leveren?

Ds. Mulder: ‘We hebben in onze tijd een goede 
bevatting van de zaken nodig. De kerk is in ons 
land steeds minder een vanzelfsprekende zaak. En 
als we het over kerkelijke zending hebben, gaat het 
over het hart van de zaak. De Heere bouwt Zijn 
Kerk. Dat wordt zichtbaar, op allerlei plaatsen in 
de wereld! Kerkelijke zending is dus een belangrijk 
thema, voor ver weg en voor dichtbij. Daarom vind 
ik het fijn dat ik de gelegenheid had om van deze 

dingen iets over te dragen in de gemeenten.
Van Toor: ‘Ik heb het hele oriëntatietraject op-

gezet en heb de sprekers benaderd. Ook heb ik het 
materiaal (zoals de presentaties) ontwikkeld. Het 
was mooi om vanavond ook zelf een inhoudelijke 
bijdrage te mogen leveren.’

Wat wilt u de groep meegeven?
Ds. Mulder: ‘In Mattheus 28: 19 zendt de Heere 

Zijn dienaren uit in de wereld. Dat is een voort-
gaande opdracht. Want de Zoon van God vergadert 
Zich ‘uit het ganse menselijke geslacht een gemeen-
te, tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn 
Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs’ 
(HC 21). Dan is ook duidelijk dat zending in de 
eerste plaats een opdracht is aan de kerk. We zien 
ernaar uit dat deze zaken een plaats hebben in onze 
gedachten en gebeden.

Van Toor: ‘Dat de Bijbel ons leert dat iedereen 
wordt ingeschakeld bij het zendingswerk. Of we 
nu door de Heere geroepen worden om uit te gaan 
of de taak hebben het werk vanaf het thuisfront te 
ondersteunen.’

Vraaggesprek met docenten  
ds. G.W.S. Mulder en J.W. van Toor
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Geraakt
Door Steven Baan

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

zendingswerk financieel ondersteunen. Op deze pagina kan dat 

slechts in hoofdlijnen. Op www.zgg.nl/verantwoording worden de  

hiergenoemde totalen gespecificeerd naar gemeenten of andere 

herkomst, zoals oud papier. Uw plaatselijke zendingscommissie of het 

zendingsbureau kan u desgewenst de specificatie van uw gemeente 

verstrekken. Ontvangsten worden anoniem in onze administratie 

vastgelegd. 

    www.zgg.nl/verantwoording

F I N A N C I E E L

S
inds een tijdje ben ik erg onder de indruk van een stichting 
die aandacht vraagt voor een heikel thema: christenvervol-
ging. In verschillende landen worden christenen vervolgd 
vanwege hun geloof en de stichting zet zich in om onze 
steun en gebed te vragen. Tijdens een voorlichtingssessie 

vertelde de gedreven voorlichter over een aantal aangrijpende 
gebeurtenissen van mensen die werden vervolgd. Mensen met 
relaties, met een naam. Hij deed dat aan de hand van een aantal 
beelden waarop deze mensen worden getekend in hun leefsitu-
atie en de nood die er is. Het raakte mij. Het laat me niet meer 
los. Er is nood in de wereld, die nood heeft een naam en er is een 
stichting die zich hiervoor inzet. Dat blijft hangen. 

Is het een marketingtruc? Misschien. Wat telt, is dat de ver-
halen echt zijn. En dat het werk erop is gericht om zaken beetje 
bij beetje te verbeteren. Met het gebed en de verwachting dat 
de Heere het werk zegent. Maar wat me nog het meest verrast, 
is dat de stichting niet spreekt over de middelen die nodig zijn. 
Niet het automatisme dat je vaak ziet bij grotere goede doelenor-
ganisaties: ‘dit doen we, mogen we uw geld?’ Er is een bepaalde 
houding die uitstraalt dat het verzoek om steun geen vraag meer 
is. Het is een logische conclusie.

Dat zie ik ook bij ZGG. Daar waar betrokkenheid gevoeld 
wordt, volgen de middelen als vanzelf. Een nieuwe zendingswer-
ker die uitgezonden wordt? De fondsenwervende acties komen 
als vanzelf op gang. Een inhoudelijk goede zendingsdag met veel 
bezoekers? Een collecte om erkentelijk voor te zijn. Je kunt dit 
ook omkeren. Wordt in uw gemeente niet veel aandacht geschon-
ken aan het werk van de zending? Dan zullen de opbrengsten 
voor de zending ook minder zijn. Wat doet u om het belang van 
het zendingswerk te onderstrepen?

Inkomsten
Inkomsten uit de gemeenten
Periode december 2017 en januari 2018 

Inkomsten uit de gemeenten     

Gemeenten in classis Goes  € 85.773  € 9.476

Gemeenten in classis Middelburg  € 30.138  € 5.872

Gemeenten in classis Tholen  € 25.010  € 10.944

Gemeenten in classis Dordrecht  € 26.189  € 41.340

Gemeenten in classis Ridderkerk  € 50.469  € 17.316

Gemeenten in classis Rotterdam  € 22.301  € 14.076

Gemeenten in classis Amsterdam  € 8.985  € 2.761

Gemeenten in classis Gouda  € 56.303  € 20.669

Gemeenten in classis Utrecht  € 56.384  € 20.023

Gemeenten in classis Barneveld  € 102.538  € 18.881

Gemeenten in classis Kampen  € 24.679  € 3.931

Gemeenten in classis Rijssen  € 26.153  € 12.041

USA / Canada  -  -

Diversen / plaats onbekend  € 12.268  € 1.510

 

  € 527.190  € 178.839

Landelijke en regionale inkomsten
Giften bedrijven  € 21.850  € 1.400

Opbrengsten postzegels/munten e.d. € 233  € 0

Opbrengsten oudpapier     

Aalburg  -  € 2.000

Barneveld  € 50  -

Bodegraven  -  € 1.300

Capelle a/d IJssel  € 8.991  -

Hoofddorp  € 835  -

Nieuw-Beijerland  € 2.217  -

Rijssen  € 733  € 158

Waarde  -  € 796

Zwijndrecht  € 1.771  -

Kringloopwinkels:     

Noordenweg, Ridderkerk  € 25.000  -

De Mors, Rijssen  € 19.000  -

Het Pakhuus, Sommelsijk  € 1.000  -

Ramsjburg, Middelburg  -  € 80.000

Goed & Gebruikt, Goes  -  -

     

Regionale acties:     

Zendingsmiddag Amersfoort  -  € 1.135

Voorjaarsactie  -  - 

Zendingsdag  € 145  -

     

Nalatenschappen     

Gift uit nalatenschap  € 500  -

 

  € 82.325  € 86.789

     

Totale inkomsten periode  € 609.515  € 265.628
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Nu verkrijgbaar

Z G G - W E B W I N K E L

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

Zij zullen komen…

Het derde deel van Zij zullen komen is 

verschenen, met vijftien preken die 

zijn gehouden in de Rehobothkerk 

te Tholen.

Toen Alie Buijert als zendingswerker terugkwam uit 

Nigeria nam ze iets bijzonders mee: ze schreef in die 

periode een spannend kinderboek met de titel Het 

geheim van de hut. Na enkele jaren heeft ze opnieuw 

een boek geschreven: Chimobi en het geheim van de 

juf. In het verhaal ontmoeten we Chimobi, een meisje 

uit het Izi-gebied waar onze zusterkerk te vinden is. 

Ze komt tot de ontdekking dat haar juf Agnes in de 

gevangenis heeft gezeten. Ze begrijpt niet wat daarvan 

de reden is. Haar juf, die altijd vrolijk is en haar extra 

helpt met haar schoolwerk…

In het boek maken we kennis met het Izi-gebied. We 

lezen hoe de schooltjes eruitzien, wat de mensen eten, 

hoe de mensen wonen. Met woorden weet Alie Buijert 

veel van het dagelijks leven te verbeelden. Zo leren 

kinderen op een toegankelijke manier over de grens te 

kijken. En dat is leerzaam!

Kinderen vanaf 

een jaar of 

negen kunnen 

het boek 

zelfstandig 

lezen. Wanneer 

het wordt 

voorgelezen, 

is het verhaal 

zeker ook 

geschikt voor 

jongere kinderen. Het boek 

telt tweeënnegentig pagina’s 

en is voorzien van tekeningen die het Nigeriaanse 

platteland nog dichterbij brengen. Voor de prijs hoeft 

niemand het te laten: het kost slechts € 8,90. En als u 

het bestelt bij ZGG, is 40% van dit bedrag bestemd voor 

het zendingswerk. 

€ 8,90

Spannend kinderboek:  
Chimobi en het geheim van de juf 
Alie Buijert 

Zij zullen kom
en…

   D
eel 3
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In dit boek vindt u vijftien niet eerder uitgegeven preken. 

Ze zijn uitgesproken in de Rehobothkerk van de

Gereformeerde Gemeente te Tholen in de periode 1990-2003.

Van de volgende predikanten is een preek  opgenomen:  

A.J. Gunst, J. Mijnders, W.J. Karels, A. Verschuure, 

C.A. van Dieren, J. Karels, M.J. van Gelder, C. de Jongste, 

M. Mondria, A.F. Honkoop, P. Melis, E. Venema, 

G.M. de Leeuw, G.J.N. Moens en Chr. van der Poel. 
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D
eel 3

G.M. de Leeuw, G.J.N. Moens en Chr. van der Poel. 
G.M. de Leeuw, G.J.N. Moens en Chr. van der Poel. 
G.M. de Leeuw, G.J.N. Moens en Chr. van der Poel. 
G.M. de Leeuw, G.J.N. Moens en Chr. van der Poel. 

Zij zullen komen…
Deel 3

VIJFTIEN PREKEN

vanuit de Rehobothkerk te Tholen

Zij zullen komen_dl3_omslag.indd   1

03-11-17   10:22€ 16,50

Nieuwe Cd: ‘Zoekt den 
HEERE en leeft’

Psalmzangavond met bovenstem 

in de Noorderkerk te Rijssen.

CD-opname m.m.v. de 

Bovenstemgroep Rijssen e.o. en 

Dick Slagman (orgel).

€ 10
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In deze rubriek beantwoorden we vragen die we op het zendingsbureau ontvangen en die mogelijk ook leven onder andere 
lezers. Hebt u ook een vraag? Neem contact op met ZGG. De contactgegevens vindt u hiernaast in de colofon.

Uw vragen beantwoord

V
an Paulus-lezers of particuliere ge-
vers slaat ZGG zelden informatie op. 
Ook van ontvangen giften worden 
in de financiële administratie geen 
persoonlijke gegevens opgeslagen. 

Uit verantwoordingen zijn bedragen dus 
nooit te herleiden tot de gever. Als u via de 
website een bedrag doneert, kan dat, als u 
dat wilt, anoniem. 

Van een klein aantal Paulus-lezers heeft 
ZGG adresgegevens opgeslagen. Deze staan 

in een beveiligde omgeving. Dat geldt ook 
voor bestellingen via de ZGG-webshop, 
waarbij ZGG de data alleen voor die bestel-
lingen gebruikt.

De zending verleent geen medewerking 
bij verzoeken van derden om adresgegevens 
beschikbaar te stellen. Abonnees op onze 
digitale nieuwsbrief verstrekken alleen hun 
e-mailadres, dat vervolgens ook alleen voor 
dat doeleinde wordt gebruikt.  

Omdat ZGG voor fondsenwerving 

en informatieverstrekking vooral via de 
gemeenten en zendingscommissie werkt, 
hoeft ZGG geen adressen op te slaan. ZGG 
werkt bijvoorbeeld niet met donateurs en 
houdt daarom geen donateursgegevens bij. 
De adresbestanden die zendingscommissies 
gebruiken zijn niet beschikbaar voor het 
zendingsbureau. Zendingscommissies vallen 
voor het gebruik van persoonsgegevens van 
gemeenteleden volledig onder de verant-
woordelijkheid van de plaatselijke kerken-
raad. 

De persoonsgegevens die ZGG opslaat, 
beheren we volgens vaste protocollen. Een 
verklaring over het ZGG-privacybeleid 
verwachten we in de loop van 2018 op de 
ZGG-website te publiceren.

Arie Elshout, 
coördinator financiën

‘De zending verleent geen 
medewerking bij verzoeken 

van derden om adresgegevens
beschikbaar te stellen.’

Hoe gaat ZGG om met mijn persoonsgegevens 
als ik een gift overmaak?

P A U L U S      M A A R T  2 0 1 838
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Paulus is een periodieke 
uitgave van Zending 
Gereformeerde 
Gemeenten

Verspreiding vindt plaats via de zendings-
commissies van de plaatselijke gemeenten 
en beperkt via postverzending.

Oplage: 35.400 exemplaren. Verschijnt vijf 
keer per jaar. ISSN: 0167-2428.
Kostenindicatie per jaargang € 5,00 en bij 
postbezorging € 7,00. Voor alle data geldt D.V.
© 2018 Zending Gereformeerde Gemeenten

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

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

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 beta-
lingen uit het buitenland is de BIC-code: 
RABONL2U.
ZGG is een ANBI-instelling en valt onder de 
groepsbeschikking van de Gereformeerde 

Gemeenten (RSIN: 820967257). 
Giften zijn dus aftrekbaar van 
het belastbaar inkomen. Meer 

informatie: www.zgg.nl/anbi.

Testamentaire beschikkingen en 
periodieke schenkingen
Testamentaire beschikkingen ten behoeve 
van ZGG dienen als volgt te luiden: Stich-
ting 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.

FSC® C018185

Kunnen we binnen onze gemeente 
nog een gezamenlijke avond over 
zending en evangelisatie beleggen? 

D
e afgelopen tijd zijn avon-
den belegd met het thema 
De naaste dichtbij en ver weg. 
Tijdens deze interactieve 
avonden stonden we stil 

bij de opdracht voor de kerk om 
dichtbij en ver weg de boodschap 
van Gods Woord uit te dragen. We 
kijken terug op goede ontmoetingen!

Op dit moment worden in 
verschillende gemeenten avonden 
georganiseerd in het kader van het 
zeventigjarig jubileum van de vrou-
wenbond. Als jubileumdoel heeft de 
bond het zendingswerk in Cambodja 
(ZGG) en het evangelisatiewerk in 

de grote steden (EVGG) geselecteerd. 
Op verzoek geven wij over deze 
doelen voorlichting. Daarom hebben 

we minder mogelijkheden voor de 
eerder genoemde thema-avonden. 
Vanaf het najaar van 2018 is het 
echter zeker weer mogelijk om een 
afspraak te maken.

‘Avonden in het kader van 
zeventigjarig jubileum 
van de vrouwenbond.’

Op zaterdag 16 juni 2018 is de 

jaarlijkse zendingsdag. Het thema 

voor deze dag is ‘Uw Naam worde 

geheiligd’. Het morgenprogramma begint 

om 10.15 uur en het middagprogramma 

start om 14.00 uur. Op onze website  

www.zendingsdag.nl vindt u meer informatie over 

deze dag. In het meinummer van Paulus zal uitgebreid 

worden ingegaan op het thema en het programma. 

Zendingsdag

16 JUNI 2018

Lana Kooijman,
coördinator toerusting EVGG   

Just van Toor,
voorlichter ZGG
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Werkelijk thuis! 

W
ij verplaatsen ons naar het huis 
van mijn lokale vriendin. Haar 
huis is een kamer met een heel 
klein raampje. De vloer is kaal be-
ton, ook ontbreekt kraanwater of 

zelfs een wasbak. Moeder kookt heerlijk eten 
op een elektrisch plaat op de grond terwijl 
haar tweejarige peutertje vrolijk rondrent. 
Soms plast het meisje door een spleet in haar 
broekje op de vloer. De oma heeft twee lange 
vlechten en zit stilletjes op bed. Ze concen-
treert zich op het handmatig naaien van een 
traditioneel hoofddeksel voor haar kleindoch-
tertje. Het moet voor de aankomende lokale 
feestdag klaar zijn. Als haar kleinzoon na vijf 
uur thuiskomt, lukt het hem om met zijn 
rug naar de anderen gericht nauwkeurig zijn 
huiswerk te maken. Tussen de stapels boeken 
op zijn bureau ligt een kinderbijbel die hij, 
ondanks de studiedrukte, graag leest.

Nederlander 
Een collega staat op het punt weer eens na een 
verlofperiode haar vaderland vanaf Schiphol 
te verlaten. Haar hart klopt warm voor de zo-
veelste terugkeer naar het land van haar roe-
ping. Na meerdere buitenlandse reizen lijkt de 
douaneprocedure een automatisme geworden 
te zijn. Maar dit keer gebeurt er iets nieuws. 
De beambte vraagt zich af of ze wel echt in 
Nederland is geboren zoals in haar paspoort 
staat. Haar spraak, anders dan dat van een 
doorsnee Nederlander, lijkt de zendingswer-
ker te verraden. Als ze haar geboorteplaats 
noemt, is hij helemaal verbaasd: ‘Maar daar 

kom ik ook vandaan! Daar praten ze anders!’ 
Tja, haar Nederlands gaat bepaald niet vooruit 
in een land waar ze al langere tijd in een heel 
andere taal communiceert. Eigenlijk doet dit 
gesprek haar juist goed, want ze voelt zich 
thuis waar de Heere tussen de miljoenen zie-
len ook voor haar plaatsgemaakt heeft.

Wennen 
Een andere collega woont al langere tijd naar 
haar zin in een oud appartement van 47 vier-
kante meter. In het begin moest ze daar wel 
even aan wennen. Een vriendin op bezoek uit 
het buitenland noemde dit huis lachend een 
keet. Maar nu wordt door haar binnenlandse 
werkgever een andere woonplaats aange-
reikt – in een nieuw flatgebouw. Het klinkt 
aantrekkelijk. De woning is echter kleiner, 
donkerder en de indeling onpraktisch. Ze wil 
aanvankelijk niet verhuizen, maar blijkt geen 
keus te hebben. Zal zij zich daar thuis kunnen 
voelen?

Geen plaats 
Toen Hij op aarde wandelde, werd het leven 
van de Zoon des mensen bedreigd, onder 
anderen door de medebewoners van Zijn 
geboorteplaats. In tegenstelling tot zelfs de 
vossen en de vogels had Hij geen plaats om 
Zijn hoofd neer te leggen.  
Thuis… hier beneden is het niet. Thuis is 
Boven. Mag u dit van harte beamen of is uw 
antwoord op deze vraag dat u dit Thuis niet 
kent?

Wat is thuis eigenlijk? 
Als we in het Westen 
om ons heen kijken, 
horen we de experts 
vertellen dat je een 
thuis kunt maken door 
dingen te kopen die 
je nog niet hebt: van 
nog mooier en duurder 
beddengoed tot het 
meer sfeervol inrichten 
van je woning…

'Thuis… hier 
beneden 
is het niet. 
Thuis is 
Boven.'
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