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Ik breng je Hoop
Als de toekomst
onzeker is
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Geloof, hoop en liefde
Hoop heet wel het kleine zusje van geloof en liefde.
Je ziet ze vaak samen. De grootste twee vallen meteen op, maar je ziet hoeveel aandacht ze hebben voor
dat kleine zusje. Hoop is te midden van alle moeite en
zorgen weten dat het goed komt. De hemel en aarde
worden nieuw en God zal bij de mensen wonen.
Ik breng je Hoop is het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari. Bij die Hoop met een hoofdletter
denken we aan Jezus Christus, de hoop voor deze
wereld. Zijn licht van hoop mogen wij weerspiegelen in
daden en woorden. Ieder op zijn eigen plek, maar ook
samen als gemeenten van Jezus Christus.
Vanuit die hoop wordt prachtig werk verzet. Ver weg
in Botswana, waar veel kinderen leven zonder hoop.
En dichtbij in Nederland, waar mensen met een hart
dat brandt van liefde hoop brengen aan vluchtelingen.

Twee diaconale projecten die centraal staan op de
hulpverleningszondag (pagina 4-7).
Ook in divers missionair werk wordt hoop gebracht,
vanuit onze eigen gemeenten en op het zendingsveld.
Hoop voor mensen in de knel. Hoop voor mensen die
God nog niet kennen. U leest erover in het tweede deel
van dit blad. Soms zijn het verhalen van wanhoop. Maar
altijd breekt de hoop erin door. Hoop die gepaard gaat
met geloof en liefde.
Wij hopen dat u van deze verhalen geniet. Meer nog,
dat het u in beweging zet om Hoop te brengen. Dat kan
al heel eenvoudig door iemand het kaartje uit de hulpverleningszondagfolder te sturen (zie pagina 11).
Erjan van de Linde
diaconaal consulent
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Beauty, haar naam zegt het al: ze is
een schoonheid. Ze is een schoonheid omdat ze kwetsbare kinderen
in Botswana weer Hoop geeft.
Hoop met een hoofdletter, want
met haar liefdevolle zorg wil ze
deze kinderen iets van Gods liefde
laten zien. Wat de (feestelijke) auto
daarmee te maken heeft? U ziet en
leest erover op pagina 3-5.
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Hulpverlenings
zondag
Op 3 februari is het hulpverleningszondag: een zondag met speciale
aandacht voor de naaste in nood.
Zijn de materialen al uitgedeeld in
uw gemeente? De gezichten die u
op de foto’s ziet, horen bij de projecten op pagina 4-7.
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Kwetsbare
kinderen

In Botswana ontwikkelen John en Beauty Kahuadi een project vol hoop.
Ds. John vertelt mij via Skype dat zijn hart brak bij het zien van zoveel
Sankinderen die aan hun lot worden overgelaten, in de stad Ghanzi en in
de omliggende nederzettingen.

Verwaarloosd

Passie

De San is de armste bevolkingsgroep
van Botswana. Sankinderen die geen
ouders hebben, worden achtergelaten bij
grootouders die niet altijd in staat zijn
voor hen te zorgen.
Verwaarloosde kinderen worden aan het
werk gezet op boerderijen of hangen rond
op straat. Ze hebben geen toekomst en geen
hoop. De straatkinderen proberen in groepjes te overleven met alle gevolgen van dien.

Als Johns skypeverbinding blijft haperen,
praat ik via WhatsApp met hem verder
over dit project. Waarom doen hij en zijn
vrouw Beauty dit? John vertelt: ‘Onze
motivatie en passie voor deze kinderen
komt voort uit eigen ervaring. Beauty verloor haar ouders op jonge leeftijd. Er was
niemand die voor haar zorgde.’
Beauty vult aan: ‘Bij alle verdriet pikten
familieleden ook nog eens alles in wat van
mijn ouders was. Dat was vreselijk! We
willen niet dat deze kinderen doormaken
waar ik doorheen gegaan ben.’

Naar school
John en Beauty zetten zich sinds enkele
jaren voor deze kinderen in. In de loop van
de tijd is daar een heel team bijgekomen –
Window of Hope. In verafgelegen gebieden
wonen kinderen in de velden waar hun
(groot)ouders het vee hoeden. Met de
extra mankracht van het team kunnen ook
deze kinderen bereikt worden.
Window of Hope spant zich ervoor in dat
deze kinderen (terug) naar school kunnen.
Afgelopen jaar was het feest: voor het
ophalen en brengen van deze kinderen kon
een grote auto in gebruik worden genomen (zie foto).

Uitdaging
De organisatie wil daarnaast straatkinderen een thuis bieden in een centrum
in Ghanzi. Soms ondersteunt Window of
Hope de kinderen in natura, maar nooit
met geld. Kleine kinderen worden ingeschreven op een basisschool.
De oudere kinderen geven wat meer uitdaging. ‘Ze zijn onvoorspelbaar’, legt John uit.
‘Afspraken maken en eraan houden, is voor
hen vaak lastig. Ook werken scholen niet altijd mee: ze weren soms dit soort jongeren.’
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Gods liefde
‘Er is veel nood, maar wat vooral nodig is,
is liefde’, vervolgt Beauty. ‘De kinderen
hebben iemand nodig die voor hen zorgt
en hen helpt hoop te hebben op een beter
leven. Dit kan alleen door de liefde van
God. John sluit daarop aan: ‘We geven
veel en zijn soms aan het einde van onze
krachten. Maar met Gods liefde kunnen
we doorgaan, ondanks teleurstellingen.’
Erjan van der Linde
diaconaal consulent

Dit project staat centraal op de hulpverleningszondag. Deputaten diaconaat steunen dit project onder de
naam BOT130 Hoop voor Sanjongeren.
Zie www.cgk.nl/bot130. U ziet Beauty
op de voorkant van dit blad, en op
pagina 3 samen met John.

Ik herinner mij nog goed hoe mijn moeder haar handen
op mijn hoofd legde en voor mij en mijn tweelingzus bad.
‘God is bij je’, vertelde zij. Meer kon ze niet overdragen,
want we woonden in het islamitische Soedan.
Schooldirecteur
Mijn moeder was christen, mijn vader
moslim. De regering legde ons Soedanezen
het islamitisch geloof op. Ik groeide op in
een land dat gekenmerkt wordt door een
burgeroorlog, armoede, corruptie en een
strenge dictatuur.
Gelukkig kon ik studeren. Ik werd uiteindelijk directeur van een basisschool en
streefde in die functie naar goed onderwijs. Daarom schreef ik veel brieven naar
de regering om meer onderwijsmateriaal te
kunnen ontvangen.
Helaas werd dat ervaren als kritiek op de
overheid en dat was niet toegestaan. Daarna is er veel gebeurd wat niet te beschrijven is. Ik maakte vreselijke dingen mee en
moest uiteindelijk vluchten.

Zwerver
In 2001 kwam ik als politieke vluchteling
in een asielzoekerscentrum in Nederland
terecht. Ik wilde graag weer voor de klas
staan, maar zo makkelijk ging dat niet. Ik
kreeg geen verblijfsvergunning en belandde op straat.
Elf jaar lang heb ik door Nederland
gezworven. Van adres naar adres, van
nachtopvang naar nachtopvang. Ik zag veel
verdrietige dingen en verkeerde in een erg
slechte emotionele staat. Er was geen contact mogelijk met mijn familie in Soedan. Ik
voelde me hopeloos.

Gebedsgroep
Gelukkig kwam ik mensen tegen die mij
opnieuw in aanraking brachten met het
christelijk geloof. Ik leerde in een Rotterdamse gebedsgroep voor ‘ongedocumenteerden’ Jezus kennen als mijn Redder.
Daar leerde ik wat echte liefde is.
In de gemeente waar ik nu nog steeds lid

van ben, vond ik goede aansluiting. Al snel
ging ik de belijdeniscursus volgen.
Op 12 maart 2012 koos ik heel bewust om
Jezus te volgen. De preek van die zondag
raakte me diep. Het was een preek over
zonde en vergeving. Daadwerkelijk vergeven kende ik niet vanuit mijn verleden.

Hoop
Op 24 juni 2012 heb ik belijdenis gedaan en
mij laten dopen. Wat gaf dat een vreugde
en wat was er een blijdschap in de gemeente. Sinds die tijd ben ik mij meer en meer
gaan verdiepen in het geloof. Ik heb een Bijbelschoolcursus gevolgd en ik bid elke dag.
In 2013 kreeg ik alsnog een verblijfsvergunning! Inmiddels heb ik een baan en
een eigen appartement. In mijn werk
ondersteun ik andere vluchtelingen bij hun
integratie in Nederland. Ik help ze met het
vinden van een opleiding, werk, enzovoort.
Dit is zo mooi werk!
Er is nu weer contact mogelijk met mijn
zus en moeder. Ik hoop op een spoedige
hereniging.
Ja, ik heb weer hoop!
Ahmed
gemeentelid Rotterdam-Alexanderpolder

Het werk onder vluchtelingen in
Nederland staat op de hulpverleningszondag centraal met het project
NED133 Hoop voor Vluchtelingen. Zie
www.cgk.nl/ned133.
Op de foto ziet u Akram Shawki die
voor dit project met een camper (die
dienst doet als gespreksruimte) vluchtelingen in opvangcentra opzoekt.
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Hoop na
wanhoop
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Erjan in gesprek met Lisa en Stefan

Knutselen

God voelde h
Drie jongeren uit de gemeente van Hoofddorp zetten zich tijdens hun
zomervakantie in voor vluchtelingen in Jordanië. Waarom deden ze dit en
wat deed het hun? Ik bezoek twee van deze jongeren, Stefan en Lisa.

Vakantiebesteding

Voorbereidingen

Stefan Boer (22) volgt de lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding. Zijn vriendin Lisa van ’t Wout (20)
studeert psychologie. In de loop van vorig jaar kwamen
ze op het idee om in vakantietijd vluchtelingen te helpen.
Ze hoorden mensen soms hard oordelen over vluchtelingen. Maar hoe voelt het nu om vluchteling te zijn? Hoe is
het om van de ene op de andere dag alles kwijt te raken?
Stefan en Lisa sloten zich aan bij een groep van uiteindelijk tien jongeren, die afgelopen zomer voor twee
weken naar Amman (Jordanië) vertrokken.

‘De voorbereidingen waren grondig’, vertelt Stefan. ‘Je
komt als groep een aantal keer bij elkaar en bespreekt
het doel. Daarnaast organiseerden we diverse acties.’
Er werden taarten gebakken, concerten georganiseerd
en lege flessen verzameld. Met een mooie eindopbrengst van € 12.000.
De gemeente was erg betrokken. Ook na afloop van de
reis ervaarden Stefan en Lisa dit. ‘Mensen die je anders
nooit spreekt, spreken je ineens aan. Je deelt de verhalen. Dat doet goed.’
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De Jordaniëgroep

heel dichtbij
Slavin van IS
Eenmaal op de plek van bestemming bezoekt de groep
diverse Irakese gezinnen. Lisa vertelt over een heftige ontmoeting met een christin, Rita (niet haar echte
naam). Rita was vijf jaar lang slavin bij drie IS-officieren.
Regelmatig werd ze seksueel misbruikt. ‘Je weet niet
hoe je moet reageren. We hebben gehuild en zijn er
voor haar geweest.’
De jongeren helpen in Amman ook aan het op orde
maken van emigratiepapieren.

Kinderprogramma
In een kerk organiseert de groep een kinderprogramma
voor zo’n 35 kinderen. Deze kinderen kunnen niet naar
school omdat ze vluchteling zijn.
Tijdens het programma wordt er volop geknutseld en
naar verhalen uit de Bijbel geluisterd. Ook sporten de
jongeren en kinderen met elkaar, Stefans opleiding
komt hierbij goed van pas.

Het thema van het kinderprogramma is vertrouwen:
iets wat behoorlijk aangetast is bij deze kinderen.

Impact
Als ik vraag naar de impact van deze reis, aarzelt Lisa
geen seconde: ‘Je bent daar 24/7 bezig met de liefde
van God. De mensen daar straalden zoveel liefde uit.
Ze hebben niets en geven zoveel.
We ervaarden God heel dichtbij. De verhalen blijven
door je hoofd spelen. De mensen hebben een plekje in
je hart gekregen.’
Stefan vult aan: ‘Ik ben door deze diaconale reis dichter
naar God toe gegroeid. Ook ben ik anders naar mensen
en deze wereld gaan kijken. In Nederland hebben we
alles. Deze mensen hebben niets. Het zet je aan het
denken. Wat wil ik met mijn leven doen?’
Erjan van der Linde
diaconaal consulent

9 | doorgeven februari 2019

Nieuwe
diaconaal consulent
Kennismaking

diaconale stichting Present opgezet, omdat het niet
vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.
God heeft ons tijd, geld en talenten gegeven die we
kunnen inzetten om een ander te ontmoeten en te
dienen.’

En dan nu het Dienstenbureau …

Rudolf ondertekent zijn contract. Naast hem ds. Martin Visser,
voorzitter deputaten diaconaat

Rudolf Setz is sinds 1 januari

‘Ja, daar heb ik veel zin in. Ik zie uit naar het contact
met de diaconieën. Ik vind het belangrijk om als consulent aan te sluiten bij de vragen die leven in de kerken
en samen te werken.
Omdat ik ook voorganger ben van de zendingsgemeente Assen Zoekt, verwacht men bij mij misschien
eerder een missionaire functie. Maar een kenmerk
van Assen Zoekt is dat er veel mensen deelnemen
die kwetsbaar zijn, die het psychisch en/of financieel
zwaar hebben.
Als gezin hebben we een open en diaconale manier van
leven. Dat geeft verbinding met deze nieuwe taak.’

Waar droom je van?

diaconaal consulent bij het
Dienstenbureau in Veenendaal.
Een klein toelichting voordat ik met hem in gesprek ga:
Rudolf behartigt in deze functie met name het binnenlands diaconaat van onze kerken. Ikzelf vertegenwoordig als – eveneens – diaconaal consulent in het bijzonder het buitenlands diaconaat van onze kerken.

Rudolf, vertel eens wat over jezelf
‘Ik woon in Assen. Ik ben getrouwd met Akke en samen
hebben we vijf zonen.’

Wat heb je met diaconaat?

‘We zijn een kerkverband met zo’n zeventigduizend
leden. Wat gebeurt er als ieder van ons Jezus Christus volgt en ‘goed nieuws is’ in de omgeving? Als we
gemeenschappen vormen met oog en oor voor de
kwetsbare medemens?
Ik droom ervan dat we, zoals de eerste christengemeente, ‘in de gunst staan bij het hele volk’. Dat
mensen die ons tegenkomen daadwerkelijk bij ons iets
merken van de liefde van Jezus.
Ik droom ervan dat we oog hebben voor elkaar en voor
mensen van buiten. En dat we vanuit het Dienstenbureau daarin een stimulerende rol spelen.’
Erjan van der Linde
diaconaal consulent

‘Ik ben veel bezig met de vraag: hoe kunnen we ‘goed
nieuws zijn’ in onze omgeving? Ik heb indertijd de
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Onverwacht bezoek

Materialen
hulpverleningszondag

‘Kunnen we onze vergadering verzetten naar Gouda?’, vraagt een van
de zendingsdeputaten. ‘Dan kunnen we een paar mensen uit Siberië
ontmoeten.’ In het kantoor van Friedensstimme ontmoeten we evangelist Oleg Ljoebitsj (links op foto). Een onverwachte kans om hem te
spreken. Er gebeurt zoveel moois in het gebied waar hij werkt!
Wat de ontmoeting extra boeiend maakt, is dat hij een monteur bij
zich heeft, Wasilii Pichugin. Wasilii (midden op foto) is degene die
ervoor zorgt dat de speciale trekols, die nodig zijn voor het vervoer in
het ijskoude Siberië, in goede staat blijven. Zonder zijn werk kunnen
er bijzonder gevaarlijke situaties ontstaan. Wat zijn we dankbaar voor
mensen als Wasilii! Ook hij dient de voortgang van de verkondiging
van het evangelie.

Elk jaar is het weer een heel gepuzzel: hoe
geven we de hulpverleningszondag vorm?
Hoe betrekken we gemeenteleden bij het
werk onder onze naasten in nood?
Vorig jaar kozen we als ‘folder’ voor een
kaart die u kon neerzetten, met daarop
een mooie (Bijbel)tekst. Dit jaar hebben
we ook voor een kaart gekozen, maar dan
een die u kunt doorgeven (versturen). Om
op die manier een beetje Hoop te brengen,
het thema van deze hulpverleningszondag.
Heeft u deze 'folder' al ontvangen?
Om ook de kinderen te betrekken, ontwierpen we weer een knutselwerkje.
Voor de kleine kinderen is er een kleurplaat. Hierboven prijkt het presentje,
de andere (kinder)materialen vindt u op
pagina 3.
Juf Jacolien van der Linde schreef een vertelschets. Een kinderpowerpointpresentatie legt de projecten aan de kinderen uit.
Doet u mee? Download de materialen op
www.cgk.nl/hvz.
PS: dit jaar is het materiaal voor samenwerkingsgemeenten verzorgd door Verre
Naasten (GKv).

Kaarten en postzegels
Postzegels, geboortekaartjes en zwart/wit ansichtkaarten kunt u
inleveren bij het Dienstenbureau (Ghandistraat 2 in Veenendaal).
Het bureau is geopend maandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.30
uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. De opbrengst gaat naar het
zendingswerk.

Diakenendag 16 maart
Hoe kunnen wij als kerk anno 2019 helpen? Wat is helpen
eigenlijk? En hoe doe je dat goed? Bij deze vragen staan we stil
op de diakenendag van zaterdag 16 maart in de Bethelkerk in
Veenendaal. Het thema is: Een kerk die helpt!
Een van de twee pitches wordt gehouden door onze nieuwe
diaconaal consulent Rudolf Setz. Na de pitches zijn er weer
diverse workshops te bezoeken. Van harte welkom, diakenen
en anderen die diaconaal betrokken (willen) zijn!
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Willem van 't Spijker en Albert Nahoma

De Bijbelschool

De ware hoop
Jarenlang is Mozambique verscheurd geweest door een vreselijke
burgeroorlog. Ik ga in gesprek met ds. Albert Nahoma over hoop in dit
beschadigde land. Hoop die volgens hem alles te maken heeft met kennis
van de Bijbel en de God van de Bijbel.
Lange reis
Albert Nahoma is directeur van Infortem, de Bijbelschool in de stad Mocuba waarbij deputaten zending
betrokken zijn.
Hij vertelt mij over de hoop die de Bijbelschool bracht
in het noorden en midden van Mozambique, in het
bijzonder in de provincie Zambézia. Vóór de komst van
Infortem moesten voorgangers voor hun opleiding naar
de hoofdstad, Maputo. Maputo ligt helemaal in het
zuiden van Mozambique. Om daar te komen moest zo’n
grote afstand worden afgelegd – met alle kosten van

dien – dat dit alleen voor voorgangers uit bemiddelde
kerken was weggelegd.

Verandering
Hierdoor waren er veel voorgangers die geen of
nauwelijks onderwijs hadden gehad. ‘Zij riepen maar
wat op de preekstoel en de kerkleden praatten dat na’,
vertelt Albert Nahoma. ‘Als mensen dan vertelden dat
ze behouden waren en je vroeg hen hoe ze dat wisten,
dan werd het stil.’
Daar kwam verandering in met de komst van Infortem.
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Diploma-uitreiking studenten Infortem

p ontdekken
Voorgangers uit de provincie Zambézia kunnen nu voor
hun opleiding in Mocuba terecht. Of ze reizen naar een
van de vijf andere plekken waar de cursus ook gegeven
wordt.

De ware hoop
Tijdens de cursus leren de voorgangers het geloof beter begrijpen en het hun gemeente goed uitleggen.
‘Dat is hoop’, benadrukt de predikant, ‘dat mensen hun
redding leren verstaan. Door het werk van Infortem
ontdekken de leden van de kerken in en rond Zambézia
wat geloven werkelijk inhoudt. Als ze geloven in de
Here Jezus hebben ze pas echt hoop.
Dat geloof helpt mensen om het vol te kunnen houden in
de moeilijke omstandigheden in hun land. Door het geloof in Jezus weet je: er is iemand die mij kent en die met
mij is, in al mijn moeiten. Hij draagt mij en Hij helpt mij.’

dat je geen moeiten meer hebt, het geloof geeft je
uitzicht en daardoor heb je echt hoop’, vervolgt Albert
Nahoma.
‘Hoop betekent niet dat er geen lijden meer is in deze
wereld, maar je weet: door het geloof in Jezus ben ik
overwinnaar! Of zelfs zoals Paulus zegt in Romeinen 8:
meer dan overwinnaar!’
Voor de directeur van Infortem is er geen twijfel mogelijk: doordat Infortem helpt om de boodschap van de
Here Jezus te brengen, betekent alleen al het bestaan
van de Bijbelschool dat er hoop is voor de bewoners
van Zambézia.
Willem van ‘t Spijker
zendingsconsulent

Deputaten zending steunen de Bijbelschool in
Mocuba. Zie www.cgk.nl/mozambique.

Omstandigheden
‘Ook al veranderen de omstandigheden niet altijd zo
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Een droom voo
‘Al zouden we vandaag duizend zendelingen over Thailand uitstorten, dan
nog verdwenen ze in het niets als een druppel op een gloeiende plaat.’
Niet echt een positief geluid dat in onze eerste week in Azië klinkt. En
toch hebben we hoop.
Geduld

Getuigen

Bovenstaande woorden kwamen uit de mond van de
internationaal afdelingsdirecteur van de organisatie
waarmee wij zijn uitgezonden: OMF (Overseas Missionairy Fellowship). Hij vervolgde: ‘Ploegen op stenen is
wat u te wachten staat, wellicht ziet u geen vrucht of
laat het lang op zich wachten’.
(Ook) in Thailand leven veel mensen niet zoals God het
heeft bedoeld. Velen leven voor zichzelf, gericht op het
hier en nu, onder een laagje volksboeddhisme – een
laagje dat we in Nederland wellicht postmodernisme
kunnen noemen?

Waarom is er dan hoop? Er zal een schare zijn die
niemand tellen kan, knielend voor Jezus, zegt de Bijbel.
Dat is hoop!
Zendelingen mogen eropuit gaan, vol liefde voor de
mensen op de plaats van bestemming. Niet in eigen
kracht, maar in de verwachting dat Jezus komt waar zij
komen (Mattheüs 10:40).
God gebruikt mensen, Hij werkt door hen heen. Jezus
zelf gaf ons de opdracht te getuigen. Hij belooft daarbij:
Ik ben met u.
Daarom is er hoop: Jezus is met ons.
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Ab en Clarine Mol met hun kinderen, Boaz Loïs en Jesse (v.l.n.r.)

or Thailand
Thaise kerk
Wij mogen aan het werk in Isaan, het Noordoosten van
Thailand. Het is onze droom dat de groeiende Thaise
kerk zelf de missionaire opdracht leeft en vervult. We
hopen dat deze kerk steeds meer met liefde omziet
naar haar broeders en zusters over de hele wereld en
voor hen bidt.
Wij laten ons graag door God gebruiken om hier een
klein schakeltje in te zijn. Sinds oktober zijn we in
Thailand en het voelt voor ons als een enorm voorrecht
hier te zijn.

men. Ook op persoonlijk vlak is nog veel onzeker. Gaat
het wel lukken met de taal? Hoe ziet de toekomst voor
onze kinderen eruit? Wordt ons visum wel verlengd?
Allerlei zaken die we graag in de handen van onze hemelse Vader leggen. Dan ervaren we weer hoop.
Ja, wij hebben hoop. Hoop voor Nederland, hoop voor
Thailand, hoop voor de wereld!
Ab en Clarine Mol
zendingswerkers in Thailand

Onzeker
Vragen en onzekerheden hebben we genoeg. Er
zijn veel problemen waaronder de Thai gebukt gaat.
Gokverslaving en angst voor geesten, voorouders en
karma. Seksuele uitspattingen en uitzichtloosheid. Om
nog niet te spreken over de sociale druk wanneer je
christen wordt in dit boeddhistische land.
We zullen dus grote uitdagingen in ons werk tegenko-

Ab en Clarine zijn vanuit de gemeente van Ede,
deputaten zending en OMF uitgezonden naar
Isaan, Thailand. Maar eerst moet de taal geleerd
worden. Vorige maand vestigden ze zich daarom
samen met hun drie kinderen in Lopburi, voor een
jaar taalstudie.
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Missionair consulent Petra de Jong stelt Tim Keller (rechts) vragen namens het publiek

Een grote mix van Europeanen op de conferentie

Hoop voor
Eind oktober verzamelden zich in de prachtige Poolse stad Krakau meer
dan 600 kerkplanters. Ze kwamen uit meer dan 32 landen van over de hele
wereld, maar vooral uit Europa. De City to City Europe 2018 conferentie.
Verlangen
In 2011 werd deze conferentie voor het eerst gehouden, in Berlijn. Ik was er afgelopen keer voor het eerst
bij, samen met onder meer enkele collega’s van deputaten evangelisatie.
Bijzonder aan deze conferentie was dat er een grote
groep kerkplanters uit Oost-Europa deelnam. Alleen al
vanuit Hongarije waren honderd (voornamelijk jonge)
mensen naar Krakau afgereisd. Vol verlangen naar
vernieuwing van de kerk in hun land.

Hongaren
In de pauze zoek ik een aantal van hen op. Ze vertellen

me over de lange geschiedenis van de Gereformeerde
kerk van Hongarije. Deze kerk is meer dan vierhonderd
jaar oud, maar enorm naar binnen gekeerd.
Dat komt onder andere door de periode waarin het
communisme het voor het zeggen had in Hongarije
(1949-1989). Als je in die tijd op je werk vertelde over je
geloof, riskeerde je je baan.

Delen
Maar nu is er in Hongarije een nieuwe generatie christenen. Jonge, enthousiaste mensen die gegrepen zijn
door het Evangelie.
Zij willen niet blijven steken in de kerkbanken, maar
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Een van de Hongaren (links) op het podium

de stad
hun geloof delen met de mensen om hen heen.
Ik word geraakt door hun enthousiasme en vraag me
af: wat gebeurt daar? Hoofdspreker ds. Tim Keller vertelt in een van zijn toespraken over de beweging van
het Evangelie in de stad. Hij heeft het daarbij over een
opwekking, die je niet kunt organiseren.
Is wat in Hongarije gebeurt een eerste teken van een
opwekking?

Altaar
In zijn toespraak verwijst Tim Keller naar de geschiedenis van Elia op de Karmel. Daar komt het tot een
opwekking onder het volk.
Bracht Elia die tot stand? Nee, dat deed God. En toch
deed Elia wat hij moest doen: hij bouwde een altaar,
schikte het hout erop en legde het offerdier op het
hout. Daarna knielde hij neer en bad hartstochtelijk.
En God ontstak het vuur.
Tim Keller: ‘Het altaar wordt gebouwd en het hout
geschikt waar mensen de kern van het Evangelie op-

nieuw ontdekken en het contextualiseren zodat het de
moderne mens aanspreekt. Waar mensen aanhoudend
bidden om de openbaring van Gods koninkrijk in deze
wereld, ontsteekt God het vuur, waardoor mensen tot
geestelijk leven komen.’

Hoop
Tijdens de conferentie hoor ik niet alleen dergelijke
verhalen uit Hongarije, ook uit Athene, Lissabon en
Frankfurt. Ik ken die verhalen ook uit Nederland. En
daarom krijg ik hoop voor de kerk in de steden van
Europa en Nederland.
Willem van ‘t Spijker
zendingsconsulent

Deputaten zending steunen sinds enkele jaren zendingswerk in de Europese steden Barcelona en Parijs.
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Missionaire gemeentescan
De CGK MissieMeter is een eenvoudig en snel meetinstrument
om het missionaire karakter
en verlangen van de gemeente
te peilen. Ook inventariseer
je met deze gemeentescan
de mogelijkheden in de eigen
omgeving.
Inmiddels is de peiling bij twee gemeenten afgerond en overwegen
twee andere gemeenten de MissieMeter in te zetten. Misschien
ook iets voor uw gemeente? Kijk voor meer informatie op
www.cgk.nl/missiemeter.

Bijzonder
diner
De familie Kamphuis is door de gemeente
van Ede uitgezonden naar Tanzania. Bert
en Diana Toonstra vertellen over een bijzonder initiatief om dit gezin te steunen:
‘In november voorzagen we voor het
vijfde jaar achtereen gasten van een
driegangendiner in Het Huisrestaurant. Een
woonkamer wordt voorzien van tafeltjes
en stoelen en een vriendenteam neemt
de rollen van kok, bediening, gastheer en
afwasploeg aan.
De 135 (!) gasten worden verdeeld over
twee avonden. Meubels lenen we van
de kerk en servies wordt overal vandaan
gehaald.
Nieuwsgierig druppelen de gasten binnen.
Ze worden verwelkomd met een amuse van
tomaat, basilicum en mozzarella. Wordt het
voorgerecht de courgettesoep, salade met
peer en walnoten of het wildgerechtje? En
hoe zou het hoofdgerecht zijn?
Het succes blijkt uit de vele fooien die de
gasten geven. We kijken weer terug op
gezegende avonden, met een fantastische
opbrengst van € 4.600 voor de familie
Kamphuis.’

Serve & Travel
Op pagina 8 en 9 leest u het verhaal van Stefan van Lisa.
Jongeren die in een totaal ander land christenen ontmoeten
en een aantal weken met hen optrekken. Bijzonder om samen
dingen te ondernemen en te luisteren naar elkaars verhalen.
Is dat ook mogelijk voor een jongerengroep van uw gemeente?
Jazeker! Serve & Travel (het vroegere DJW) heeft nauw contact
met deputaten diaconaat en maakt een dergelijke reis – met
begeleiding – mogelijk. Kijk op www.djw-cgk.nl of mail naar
wilmavanroekel@gmail.com.

Pioniersplek starten?
Eind november organiseerden deputaten evangelisatie de eerste
verkenningsavond voor mensen die overwegen een missionaire
pioniersplek te starten. Hoe bereik je met een andere vorm van
kerkzijn mensen die nu (nog) niets met de kerk hebben? Wat komt
daarbij kijken? Hoe begin je?
Vertegenwoordigers uit negen gemeenten dachten samen met
onze missionair consulenten na over de mogelijkheden. Ronald
Bouw (links op foto)
deelde zijn ervaringen als pionier van
de nieuwe pioniersplek Bloei in Oost
(deel van gemeente
Veenendaal-Bethel).
Bent u ook geïnteresseerd? Kijk op
www.cgk.nl/
verkenningsavond.
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Oase van
hoop

Hoopgevend

Als het stadsdeel Amsterdam
Nieuw-West íets nodig heeft, dan
is het hoop. Twintig procent van de
inwoners leeft onder de armoedegrens. Veertig procent voelt
zich eenzaam. Tien procent heeft
ernstige psychische klachten.
Hoop die vreugde geeft (rechts Martijn Rutgers)

Woestijn
In deze ‘woestijn’ wil de gemeente OASE voor Nieuw-West
een echte oase zijn, waar mensen een ontmoeting met
de opgestane Heer mogen hebben. Een ontmoeting die
ware hoop geeft voor de eeuwigheid en voor dit leven.
Hoop voor Nieuw-West, waar veertig procent moslim
is, dertig procent niet in een god gelooft en minder
dan twee procent christen is. Hoop die levens totaal
verandert.

Op straat
Neem Shahid, een Afghaanse jongen die hartje winter
‘uitgeprocedeerd’ en zwaar depressief op straat werd
gezet. Via via kwam hij bij OASE binnenlopen. Hij kreeg
een kamer bij een gemeentelid, anderen hielpen hem
opnieuw beroep aan te tekenen. Hij werd omringd door
nieuwe vrienden.
Langzaam maar zeker verdween zijn depressie en brak de
boodschap van Gods liefde door. Het schijnbaar onmogelijke gebeurde. Shahid kreeg alsnog een verblijfsvergunning. Inmiddels is hij gedoopt. Hij werkt nu als kok, heeft
een lieve vrouw en verwacht binnenkort zijn eerste kindje.

Thuiskomen
Ook het leven van Shirley uit Oeganda veranderde

totaal. Ze zat met haar jonge dochtertje in een blijf-vanmijn-lijfhuis en kende verder niemand. Ze hoorde in dit
huis over OASE en besloot een dienst bij te wonen. Bij
ons voelde ze zich thuiskomen.
Met de hulp van OASE kreeg ze een eigen woning. Ze
volgde een opleiding en heeft nu haar eigen bedrijfje.

Burn-out
Leroy zat vast in een zware burn-out. Hij zag vlaggen
bij ons buiten hangen en liep uit pure nieuwsgierigheid
naar binnen tijdens een dienst.
We lazen daarna samen wekelijks een hoofdstuk uit
het Johannesevangelie. Halverwege hoofdstuk 8 ‘ging
het Licht aan’ voor hem. In een paar maanden tijd zag ik
hem compleet veranderen.
Leroy is inmiddels cum laude afgestudeerd. Hij werkt als
vrijwilliger in Indonesië met zwaar gehandicapte kinderen.
Hier probeert hij Jezus’ liefde handen en voeten te geven.
Hoop doet leven!
De namen in dit artikel zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.
Martijn Rutgers
voorganger OASE voor Nieuw-West
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Een zondagmiddag in Rotterdam. Ik ben op weg naar de eerste van een
reeks nieuwe bijeenkomsten in House of Hope. Al fietsend bid ik: Here,
als dit echt uw weg is, wilt U het dan vanmiddag nog een keer bevestigen?

Maaltijd
Aan grote tafels zitten achttien bezoekers
en zes leden van ons team. Ik zie bezoekers die helemaal nieuw voor mij zijn en
een paar oude bekenden.
We hebben een Roemeense en een
Zuid-Amerikaanse vrouw gevraagd om een
maaltijd klaar te maken. ‘Doe gewoon lekker makkelijk, soep met broodjes bijvoorbeeld’, zeiden we erbij.
Tja, zo ongastvrij denken natuurlijk alleen
Nederlanders. Geen boterhammen met
jam en pindakaas vanmiddag. Ik eet soep
waarvan ik de ingrediënten niet kan plaatsen en een heerlijke sandwich met kip,
mint en een saus gemaakt van ‘geen idee’.

Zacheüs
Schuin tegenover mij zit de Colombiaanse
Roberto (een voor zijn veiligheid gefingeerde naam). Naast hem zit Marieke,
met een Rotterdamse tongval en bijbehorend volume. Daarnaast de veel stillere
Margaret, die van Surinaamse afkomst is,
vermoed ik.
Nadat de maaltijd het ijs gebroken heeft,
sta ik op en vertel over Zacheüs.
‘Misschien ben je wel nieuwsgierig naar
Jezus, maar voelt de kerk als een enorme
blokkade. Hier willen we graag laten merken dat Jezus je kent en naar jou toekomt.
Voor de meesten van jullie voelt House of
Hope als een thuis. Jezus nodigde zichzelf
bij Zacheüs thuis uit. Wij willen niets liever
dan dat je hier hoort dat Hij je roept en je
leven verandert.’

Zacheüs

en teleurstelling. We lachen en huilen. En
aan het einde bidden we samen. Sommigen zeggen één zin tegen God. Anderen
bidden alleen in stilte mee.
Twee van de vier mensen in mijn groepje
vertellen meer met het geloof te willen
doen. Ze zijn alleen te vaak door een kerk
teleurgesteld. Vandaag voelt het voor hen
anders. ‘Dit is mijn plek, ik ga hier zeker
vaker komen’, hoor ik een van hen zeggen.
De bevestiging waar ik om gebeden heb.

Prille start
We doen dit niet voor mensen die al
betrokken zijn bij een kerk. Het gaat ons
om de mensen die dat op zich wel zouden
willen, maar zich nergens veilig voelen.
Achteraf hoor ik dat we deze middag met
twaalf verschillende nationaliteiten bij elkaar waren. Maar liefst zestien bezoekers
hadden geen enkele betrokkenheid bij een
kerk. Vijf van hen hebben een moslimachtergrond.
Boven alles: elk gesprek voelde vertrouwd,
warm en open. Het is nog pril allemaal,
maar ergens voelt dit als het ontstaan van
een nieuwe familie.
Coen Legemaate
predikant ICF Rotterdam-Charlois

Op de foto ziet u de kokkinnen van
deze middag, Mari (l) en Etiri.
Lees meer over het werk van House
of Hope op www.houseophope.nl.

In groepjes praten we door over Zacheüs.
‘Waarin lijk jij op hem? Ben je nieuwsgierig? Hoor je dat Jezus roept? Of ben je al
veranderd?’ We delen het leven met geloof
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Een nieuwe

familie

Hoop voor

morgen

Wat betekent het woord ‘hoop’ als je uitgeprocedeerd
bent? Je hebt door de situatie in Afghanistan weinig
opleiding genoten. Je begrijpt niet wat er van je verlangd
wordt in de asielprocedure. Het ziet er niet hoopvol uit.
Zwart gat

Vrees niet

Je hebt geleerd om niet het achterste van
je tong te laten zien. De IND geeft steeds
aan dat je bekering niet geloofwaardig is,
maar je begrijpt het niet. Wat nu? Weer
één of twee jaar wachten op de volgende
procedure? Waar hoop je nog op?
Zonder hoop kunnen we niet leven. Gelovig of niet, hoop voor morgen geeft ons
kracht voor vandaag.
Maar wat als morgen een groot zwart gat
is? Wat als je niet weet hoe je morgen aan
je eten komt of waar je dan slaapt?
Als geen land je wil hebben, wat is dan je
hoop?

Ook Rashid getuigt van hoop in wanhoop.
Mishandeld door zijn stiefvader in Afghanistan, vlucht hij naar Nederland. Ondanks diverse benodigde operaties ziet de IND niet
genoeg reden voor een verblijfsvergunning.
In het azc vertellen mensen hem over
Jezus. ‘Ga toch weg’, zegt Rashid. Maar
ondanks dat gaat hij een keer mee naar de
kerk. Daar ontdekt hij wie het is die zegt:
‘Vrees niet, geloof alleen!’
Dat is voldoende voor Rashid. Wat er morgen gebeurt, weet hij niet. Wel weet hij dat
Jezus zijn hoop is.

Toekomst

Ik deel ook graag het verhaal van Nuri met
u. Nuri verandert van een levenslustige man
in iemand die haast mechanisch beweegt
door de zware medicijnen. Na een paar
mislukte zelfmoordpogingen schreeuwt hij
het uit naar God: ‘Waarom ziet U mij niet?’
Tot zijn verrassing antwoordt God in zijn
binnenste: ‘Ik zie jou wel, maar jij ziet Mij
niet! Ik ben er voor jou!’
Deze woorden veranderen alles voor Nuri.
‘Jezus is mijn hoop!’, vertelt hij mij. Hij wordt
niet alleen een volgeling van Jezus, maar
geneest ook helemaal van zijn depressies.

Vragen die veelal ver van ons afstaan. We
kunnen het ons nauwelijks voorstellen.
Maar voor ex-moslims uit Afghanistan (en
diverse andere vluchtelingen) is dit dagelijkse realiteit.
Onder hen komt veel stress en depressie
voor. Vanwege het verleden, maar ook
vanwege het zwarte gat dat toekomst
heet. En toch, soms breekt de hoop er op
een krachtige wijze doorheen.
Ik moet daarbij denken aan Alireza. ‘Ik ben
illegaal en mijn moeder en zus hebben mij
uit het huis gezet omdat ik in Jezus geloof’,
vertelde zij mij eens. ‘Ik heb niets meer.
Maar dat geeft niet, want ik heb Jezus
gevonden.’

Joan Bonhof (achter) en ouderling
Hamid Ahmadi (rechts) dopen een
nieuwe volgeling van Jezus
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Jezus is mijn hoop

Jezus' belofte dat Hij zelfs in de diepste
dalen bij ons is, geeft hoop. De zekerheid
van een hemelse verblijfsvergunning overstijgt voor deze broeders de pijn van het
leven. Er is hoop!
De namen in dit artikel zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.
Joan Bonhof
evangelist/voorganger ICF Utrecht

Tekst: Joke Verweerd
Beeld: Mozambique

ﬁ

Vallen, opstaan, lopen,
altijd blijven hopen,
met de grote
mensenstoet
op de weg
U tegemoet.

Lees het hele gedicht op www.cgk.nl/gedicht

Vallen en
opstaan

