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Moed putten
Mijn moed vergaat. Waar was mijn hoop, mijn moed
gebleven? Hun geeft Hij moed en krachten. Wie in het
psalmboek zoekt naar het woord ‘moed’ komt het regelmatig tegen. Het komt in allerlei situaties ter sprake.
Moed is het themawoord voor dit nummer van Doorgeven. We lezen over moedige gelovigen in Kazachstan,
over een voorganger die de moed bijeenraapt om te
vragen om hulp, over gemeentes die de moed hebben
een missionair leertraject in te gaan, over Laurens in
Amsterdam die in zijn werk met millennials merkt dat
de kerk 10-0 achter staat, over een man die in de puinhopen van wat eens een woonwijk was, graaft naar iets
dat hem herinnert aan zijn familie die bedolven raakte.

In veel van die verhalen klinkt wat door van de moed
die je kunt putten uit het geloof in Jezus Christus. En
daar willen we graag iets van doorgeven.
Om iets te vertellen over wat er in de wereld van zending, diaconaat en evangelisatie gebeurt. Maar vooral
om te bemoedigen. Er zijn zoveel dingen waarvan je
de moed in de schoenen zakt. En tegelijk: er is zoveel
moois – als je het zien wilt. Of beter: God doet zoveel
moois. Hij geeft moed en krachten, telkens weer. Lees
er maar over!
Willem van ’t Spijker
zendingsconsulent
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Zou de moed haar soms niet
ontzinken? Deze Haïtiaanse vrouw
slaat grote stenen stuk tot duizenden kleine steentjes. Dit doet ze
voor de herbouw van de school
in haar dorp. De oude school was
vernield door een orkaan. Voor
dit project is op meerdere vlakken
moed nodig. Lees en bekijk meer
op pagina 11.
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De moed ontzinkt
mij … en toch niet
Twee woorden van de Here Jezus
in Mattheüs: ‘… dit Evangelie van
het Koninkrijk zal in heel de wereld
gepredikt worden …’ (24:14) en ‘Ga
dan heen, onderwijs al de volken, …’
(28:19).

Secularisatie
Deze woorden sporen gelovigen aan om te getuigen
van de hoop die in hen is. Maar hoe gaat dat gebeuren?
Hoe groot is de kans dat een Amsterdammer met het
christelijk geloof in aanraking komt? Iemand stelde mij
die vraag tegen de achtergrond van de secularisatie.
Maar het is maar net vanuit welke gezichtshoek je
ernaar kijkt.

Hoofdsteden
Wie in Amsterdam uit de trein stapt en richting de Dam
loopt, ziet links de basiliek van de heilige Nicolaas. Loop
je vóór die kerk naar de Oudezijds Voorburgwal, dan
zie je de Oude Kerk. Loop je via rechts, dan passeer je
de Dominicuskerk en even verderop de Nieuwe Kerk.
Vier kerken in een rondje van een paar kilometer.
Probeer dat eens in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Of in Bangkok, de hoofdstad van Thailand.
Grote kans dat je er geen enkel kerkgebouw tegenkomt. En christenen? De moed ontzinkt mij als ik denk
aan die dingen – en dan de woorden van Jezus mij weer
te binnen breng.

De voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes

Roeping
Hoe komt men daar dan in aanraking met het Evangelie? Ik ken jonge mensen die zich afvragen: zou er
voor mij een roeping zijn? Die vanuit hun persoonlijke
antwoord alles achter zich laten. En gáán.
En telkens als ik ze tegenkom, word ik blij. Krijg ik
moed. En bid ik: Here, gaat U het zo doen, dat mensen
ergens gaan wonen om een levend boek van U te zijn.

Getuige
Dan bid ik ook: Here, wil andere mensen op diezelfde
manier bewegen. Om te gaan. Of om in ieder geval in
hun eigen omgeving dat levende boek te zijn. Want in
Amsterdam vind je wel monumentale kerken, maar er
zijn zoveel mensen die daar nooit een levende getuige
van de Here tegenkomen …
Willem van ’t Spijker
zendingsconsulent
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De conferentie in Toela

Siberië, kerk
Toen ik net predikant was, raakte ik tijdens een presentatie van Open
Doors onder de indruk van de situatie van christenen in landen waar
geloven meer kost dan geld en tijd.

Spot
Ik ben nog steeds onder de indruk van de moed van
zusters en broeders in landen waar vervolging en spot
de reactie is op hun uiting van geloof. Mijn werkbezoek
aan Rusland heeft daar stevig aan bijgedragen.
Ik bezocht in Toela, ten zuiden van Moskou, de conferentie van de broederschap van evangelische en
baptistenkerken in Rusland.
Er waren meer dan duizend mensen uit landen van de
vroegere Sovjet Unie, maar ook uit West-Europa en
Noord-Amerika. Ze kwamen er om te horen hoe de

Here het werk gezegend heeft en om elkaar te bemoedigen.

Volhouden
Op zondag preekte Alexandr Gorbunov, een voorganger uit Kazachstan. Voordat hij tot geloof kwam,
was hij officier in het Sovjetleger op een kazerne in
Tsjecho-Slowakije. Hij wilde die plek gebruiken voor
een overstap naar het Westen, want daar kon je rijk
worden. En geld was enorm belangrijk voor hem in die
tijd. Geld en aanzien. En genot.
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Alexandr Gorbunov

Conferentiebezoekers

in de marge
Opvallen
Ooit had hij gehoord dat de Bijbel een boek was over
de toekomst. En omdat hij benieuwd was hoe het in
West-Duitsland zou gaan, probeerde hij een Bijbel te
bemachtigen. Toen dat uiteindelijk gelukt was, gaf hij
de soldaten vaak onzinnige opdrachten, waar ze lang
mee bezig zouden zijn. Zelf trok hij zich dan terug om
de Bijbel te lezen.
Zonder dat hij dat zocht, zette de Bijbel zijn leven op de
kop. Hij stopte met roken en drinken en werd vriendelijk tegen zijn manschappen. Het begon op te vallen
bij zijn meerderen. Hij had nog nooit een kerkdienst
bezocht, maar zijn meerderen beschimpten hem: zo,
ben je baptist geworden?

Toen begon een lange periode van moeiten. Hij kon
zijn baan in het leger wel vergeten, en verhuisde naar
Kazachstan. Daar sloot hij zich aan bij de kerk en werd
hij gedoopt.
Op allerlei manieren werkte de overheid hem tegen. Hij
zat verschillende jaren vast en kreeg een reisverbod.
Maar hij hield vol en vond steeds weer moed in het
geloof in de Here Jezus.

Waardevol

Tegenwerking

Voor deze conferentie mocht hij voor het eerst het land
weer verlaten. Zijn boodschap was eenvoudig: Jezus
Christus is zo waardevol! Hij is het volgen meer dan waard.
Hij geeft elke dag nieuwe moed om Hem te volgen.
Toen ik terugreisde, heb ik mezelf de vraag gesteld: zou
ik net zo moedig zijn?

Contact met een gelovige buurman bracht een echte verandering in zijn leven: hij werd christen en zijn
vrouw volgde hem daarin van harte.

Willem van ’t Spijker
zendingsconsulent
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Moed om
door te gaan
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Het drama in Palu (Sulawesi, Indonesië) van de aardbeving en
tsunami roept vele vragen op. Niet te beantwoorden vragen.
Wie kan of durft er iets over zeggen: Waarom? Waartoe?
Drie meter modder bedekt honderden
huizen, een paar duizend mensen. Zomaar,
ineens. Ergens anders wordt een twee
meter diepe laag met huizen en bomen
weggesleurd, een kilometer breed, tot wel
drie kilometer ver. Alles en iedereen. Geen
ontkomen aan.

Bedolven
Hier een enorme vlakte. Resten van huizen, huisraad en auto’s. We lopen op drie
meter aarde, bovenop bedolven puin en
mensen. Verderop zie je daken van huizen,
waar de modder net niet gekomen is. De
ingedroogde aarde reikt tot boven de
dakgoten. Angst, verdriet, wanhoop. Hoe
kunnen mensen die hier hun huizen en hun
gezinsleden hadden, verder leven?

Verloren
We zien een man. Gebogen. Een schep in
zijn hand. Hij probeert iets op te graven uit
de keihard ingedroogde aarde. Bijna durf
je niet dichtbij te komen. Je bent bang te
horen wat een mens hier getroffen heeft.
Maar hij richt zich op en ik vraag: ‘Uw huis,
hieronder?’
Hij is even stil, maar dan vertelt hij: ‘Ik heb
mijn kinderen verloren. Ook mijn buren,
bijna allemaal. Ik was op dat moment
verderop, op een veilige plek. Nu ligt alles
wat ik had hieronder. Niets van over, drie
meter diep. Ik kom hier elke dag. Ik kan het
niet laten. Ik probeer nog wat op te graven.
Maar ik vind niets.’

Jezus
We lopen verder. Een schriftje ligt daar.
Een kinderboekje. De barmhartige Samaritaan staat erop. De titel is ‘untaian mutiara’,
dat wil zeggen ‘het parelsnoer’.
Hier ligt het verhaal van Jezus. Je denkt:
las een meisje of een jongen dit toen de
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Het parelsnoer

modder alles bedekte? Hoe kon dit boekje,
eigenlijk nog zo gaaf, bewaard zijn gebleven?
Een verhaal van Jezus over barmhartigheid. Hier in deze verschrikking van bedolven mensen en hun huizen. Is het een
teken van hoop?

Hoop
Over hoop sprak ook een ouderling van de
kerk. Twee van zijn dochters waren op de
plek waar de aarde ineens begon te schuiven, alles verwoestend en bedekkend. Eén
dochter kon gered worden. De andere is
niet gevonden.
Maar de vader en de moeder hebben
hoop. Zelfs na meer dan vijf maanden. Er
was een busje gezien die avond, vertelden
mensen die de ramp hadden overleefd.
Meisjes werden meegenomen. Hoop. ‘Is
mijn dochter nog in leven, bij terroristen?’
Toch nog een parelsnoer?
Kees Buijs
oud-zendingswerker

De kerk heeft een belangrijke rol

Bewustwordingscampagne: wordt
de kinderdroom werkelijkheid?

Ik durf me niet
Wat doet de kerk als hiv/aids onbespreekbaar is? Dominee Silas Nefefe,
directeur van het Iyani Bible and Training Institute, vertelt ons over de
situatie in Venda.
‘In Zuid-Afrika sterven heel veel mensen als gevolg
van hiv/aids. Toch kun je daar niet over spreken. Als je
vertelt dat je hiv-positief bent, denken mensen dat het
betekent dat je binnenkort sterft.
Daarom durven mannen niet naar de kliniek te gaan om
zich te laten testen. Bang voor de uitslag en bang voor
wat mensen zullen zeggen.
En o wee, als je bij een begrafenis vertelt dat de overledene hiv/aids-slachtoffer is. Als de betrokkene het zelf
nooit noemde, moet je zwijgen, ook al weet iedereen
dat deze ziekte een rol speelde.’

Wat kan de kerk dan doen?
‘De kerk heeft een belangrijke rol. Bij ons is dat vooral
de SCDO, de Soutpansberg Community Development
Organisation. Dat is de diaconale tak van de gereformeerde kerken in Venda.
We doen projecten op scholen, waarbij de leerlingen
betrokken worden. In ons land oefenen sociale media
een enorme invloed uit op jonge mensen. Iedereen
heeft een mobieltje. Dat is mooi, want je bent bereikbaar. Je vindt er de liedbundel van de kerk op. En je
Bijbel.
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Ds. Silas Nefefe

te laten testen
Maar ook veel andere informatie, waardoor traditionele
culturele waarden weggevaagd worden. Als kerk kunnen we via de SCDO vanuit de Bijbel daar iets tegen
inbrengen.’

We mogen dan op zo’n school in klas 8 en 9 workshops
houden. Eigenlijk is dat voor veel meisjes al te laat. De
leerlingen zijn er wel heel positief over en we denken
dat ze echt iets leren van die workshops.’

Hoe nodig is dat? Vroeger was hiv/aids het grootste
probleem in Zuid-Afrika. Is dat nog zo?
‘O zeker, de situatie is nog steeds erg. Omdat mensen
niet durven te vertellen dat ze hiv-positief zijn. Maar
ook omdat de regering kinderbijslag geeft.
Op zich is dat goed. Deze toelage helpt in situaties van
armoede om een gezin te kunnen grootbrengen. Maar
iedereen ontvangt die kinderbijslag. En veel tienermeisjes vinden het een makkelijke manier om geld te krijgen.
Laatst werden we door de hoofdman van een district
gevraagd om bij hem te komen werken. Op een school
in zijn gebied waren in één jaar 39 meisjes in verwachting geraakt.

Wordt u nooit moedeloos van dit werk?
‘Nee, absoluut niet. Ik zie wat het voor een dorp
betekent als mensen goed getraind zijn om hierover
workshops te geven. Dat geeft mij steeds weer moed
om door te gaan.
Het enige waar ik me zorgen over maak, is dat ik oud
word. Jongeren moeten straks het stokje van me overnemen. Maar ik vertrouw erop dat God die mensen zal
geven!’
Willem van ’t Spijker
zendingsconsulent
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Orkaan Matthew
U zult het nog wel weten: in 2016 werd Haïti getroffen door
Matthew, een orkaan van de zwaarste categorie. Er was veel
schade, vooral in het zuiden van dit land.
Dankzij uw giften konden we hulp bieden. Via de organisatie
waarbij Margot de Greef (Drogeham) werkt, werden huizen hersteld. Ook besloten we in 2018 om een school te herbouwen in
Cassavon (Zuid-Haïti). Deze was door de orkaan geheel vernield.
De kinderen uit dit dorp kregen al enige tijd geen lessen meer.
Op dit moment is de herbouw in volle gang. Kijk mee op de
pagina hiernaast.

Naar Wallonië

Leerkracht
gezocht
Loïs (9), Boaz (7) en Jesse (3) zijn in oktober
met hun ouders en een lieve juf op reis
gegaan naar Thailand. Voor het schooljaar
2019-2020 zijn zij echter op zoek naar een
nieuwe juf of meester.
Wil jij op deze manier een schakeltje zijn in
Gods Koninkrijk? Of weet u iemand die dit
werk graag zou willen doen? Dan kunnen
hun ouders zich volledig richten op het
zendingswerk in Thailand.
Lees meer op: www.goednieuwsthailand.nl.
Meer informatie bij:
Mieke Veenendaal (lid thuisfrontteam)
06 285 78 075
miekehoekman@hotmail.com

Op 24 maart werd Luuk Sluiter door de gemeente van ‘s-Hertogenbosch als missionaire diaconale werker uitgezonden naar Wallonië
(Franstalig België). Hij gaat via Operatie Mobilisatie werken in Wavre, waar hij start met een taalprogramma.
Luuk schrijft: ‘De gedachte is dat ik niet kom met een hoofd vol kennis om de mensen maar eens te gaan vertellen hoe het allemaal zit.
Ik ga erheen en leer de taal en de cultuur. Ik leer te zien hoe mensen
daar in het leven staan en
hoe ik daarmee kan omgaan.’
In de uitzenddienst ging
ds. Dingeman Quant (foto)
voor en namens deputaten
voerde ds. Evert Everts het
woord.

Hoe smaakt het geloof?
Op zondag 29 september staat de landelijke Kerkproeverij
gepland, waaraan dan twintig kerkgenootschappen meedoen. Staat de
datum ook al in uw gemeente op de
agenda?
Wat een mooie gelegenheid om juist
op deze dag uw buurvrouw, familielid of sportvriend uit te nodigen
om eens te proeven hoe het geloof
smaakt.
Zie ook: www.cgk.nl/kerkproeverij.
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Moedig
Er is wel moed voor nodig. Een school herbouwen in een
land dat zo vaak door natuurgeweld wordt geteisterd. Dit
wederopbouwproject in Haïti vergt extra moed, omdat
alle materialen te voet de helling op naar het schoolterrein
moeten worden gedragen. Gelukkig kent dit bergdorpje
veel moedige inwoners.

De tijdelijke school

Bouwmaterialen de helling op dragen

Het voorwerk is gedaan, zie foto voorpagina

De fundering is klaar

Training in de tijdelijke school

Op het bouwterrein

Met elkaar
De bouwlieden zijn ‘gewone’ mannen
uit het dorp. Met elkaar bouwen ze
de school. Daarvoor is natuurlijk wel
training nodig. Het wordt ook niet zomaar een school: een extra stevig en
multifunctioneel gebouw, dat bestand
is tegen natuurgeweld.
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Laurens van Lavieren

Elkaars voeten wassen op de leerschool van de liefde

'Held zonder vre
‘Ik een dappere dodo?’, lacht Laurens van Lavieren, ‘zo voel ik mij niet
hoor.’ Toch werd hij zo omschreven. Want niet veel mensen zijn missionair
actief onder hoogopgeleide millennials.

Pioniersgemeente Via Nova besloot in 2018 zélf een pioniersplek te stichten: Amsterdam Deugt. Laurens, toen
voorganger bij Via Nova, werd een van de pioniers.

Dan leg je zeker gemakkelijk contact?
‘Bij één-op-één contacten lukt het me beter dan bij
groepen die ik nog niet ken. Dat vind ik spannend,
misschien omdat ik op de basisschool werd gepest. Zo
is denk ik wel mijn passie ontstaan voor mensen aan de
rand. Ik voel me in het centrum van de kerk niet zo op
mijn gemak, maar heb oog voor de mensen aan de rand.’

Omschrijf Amsterdam Deugt eens
‘Het is een plek waar twintigers, meest hoogopgeleid,
het christelijk geloof kunnen ontdekken. Er zijn er niet
veel die dát willen, maar het gebeurt. De meesten zien
het christelijk geloof als de laatste optie als ze zoeken
naar rust of richting. Ze gaan eerder naar yoga of backpacken om ‘zichzelf te vinden’.
De interesse in christelijk geloof ontstaat waar ze
christenen leren kennen en vertrouwen. Bijvoorbeeld
bij De Kwekerij waar mijn collega Maarten Vogelaar
werkt. Een plek voor verdiepende gesprekken tussen
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Leren van ouderen

es' in Amsterdam
jongeren, gelovig of niet: waarom leef je, hoe bouw
je een duurzame relatie, hoe ga je om met prestatiedruk?
Dat soort verdieping is goed in zichzelf, en bij sommigen wekt het belangstelling naar meer. Voor hen is
Amsterdam Deugt een plek om het christelijk geloof
verder te ontdekken. Ik hoop dat ik hier jongeren tot
geloof ga zien komen. Dat er gemeenschappen ontstaan, dat eenzaamheid doorbroken wordt en dat we
tot zegen voor onze stad mogen zijn.’

werk niet maakbaar is. We kunnen van alles opzetten,
maar God is al lang met mensen bezig.’

Kun je een voorbeeld geven?

Wat is je droom?

‘Ik begeleid een jongen die – heel bijzonder – na een
boeddhistische retraite contact opnam. Hij vroeg zich
af: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hij had interesse
gekregen in het christelijk geloof.
Zijn eerste vraag was: hoe kan ik bidden? Hoe weet ik
wat God van me wil? Daar is hij nu serieus mee bezig.
Bemoedigend! Het laat ook zien dat dit missionaire

‘Kerken die lijken op het Leger des Heils! Midden in de
samenleving, vol liefde voor de naaste. Dat mensen als
eerste aan die liefde denken als we spreken over kerk,
geloof of God.’

Waarvoor heb je moed nodig?
‘Ik bid veel om vrijmoedigheid. Ik voel dat we als kerk
10-0 achterstaan door bijvoorbeeld de misbruikschandalen. Soms ben ik daardoor te voorzichtig in het delen
van het Evangelie.
Ik wil leren vrijmoediger te getuigen. Uit liefde, zonder
het geloof door de strot te duwen.’

Henriëtte Bal
communicatiemedewerker
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Rachid is niet een van de wijzen uit het oosten, maar een
Somalische jongen van de basisschoolleeftijd. Hij kwam in
december binnenzeilen bij pioniersplek De Poster.
Binnensluipen
Hier heerste een gezellige verwarring bij
een maaltijd met onze moslimvrienden
en -vriendinnen. De lichtjestocht en de
kerstviering had Rachid overgeslagen,
maar bij zoveel reuring van uit- en inlopende kinderen vond hij het wel verantwoord
om onopvallend ons gebouwtje binnen te
sluipen.
Ik zag hem wat onzeker om zich heen
kijken in de stampvolle gang. Of hij iets
wilde eten – het was halal. Eten hoefde hij
niet, wel drinken. Ik loodste hem door de
drukte naar de priklimonade, schonk in en
gaf hem zijn vrijheid weer terug.

Drempel
Bijzonder, om zo’n jongen over de drempel
te krijgen. Als blanke christen met kansen
in het leven, zit je in de praktijk zomaar
in een apartheidssysteem waar je geen
Rachid tegenkomt. Tel daarbij het onderhuidse wantrouwen tegen vreemdelingen
op, gecombineerd met de traumatische
ervaringen van christelijke vluchtelingen
uit het Midden-Oosten, en de kloof is
geslagen.
Het besef dat God zich in Christus met
de wereld verzoende, en dat daar ook
weleens moslims bij zouden kunnen zitten,
tref ik nog niet algemeen onder ons aan.

Vijf kerken
Alphen aan de Rijn en Almere, Delft en
Den Helder, Schiedam en Soest, Vlaardingen en Vlissingen – er zijn veel burgerlijke
gemeenten met tien, twintig of meer
procenten migranten.
In 2019 zoeken we vijf christelijke gereformeerde kerken die via een pioniersplek
migranten willen bereiken met het Evangelie. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het
begint eenvoudig. Stel je open voor een

jongen als Rachid. Schenk eens een beker
veel te zoete limonade in. En vraag: hoe
gaat het met jou, Rachid?

Voorbeelden
En vervolgens? Ik zie heel wat voorbeelden
van hoe het verder kan gaan. Rachid vindt
het lastig op de basisschool. Maar in de
kerk is huiswerkbegeleiding beschikbaar.
Christenen helpen Rachid en zijn zusjes en
broertjes.
Moeder drinkt intussen een kopje koffie.
Een gastvrouw knoopt een praatje aan
en neemt moeder een keer mee naar de
koffieochtend voor vrouwen en naar de
fietsles: spannend met al die rokken.
Er groeit vertrouwen en Rachid mag een
keer naar de Kinderbijbelclub. In de Paasviering zingt Rachid met het kinderkoortje
mee. Zijn ouders zijn erbij en komen voor
het eerst in een christelijke samenkomst.

Wie staat op?
Hoe het verder gaat? Ik weet het niet. Ik
weet wel dat er meer dan honderd pioniersplekken in Nederland zijn. Daar groeien contacten met mensen die niet snel
bereikt worden door bestaande kerken.
Zulke pioniersplekken moeten het intussen wél hebben van deze kerken. Er zijn
mensen, pioniersteams, nodig om in de
wijken contacten te leggen. Dienstbaar te
zijn. Met hun leven licht te verspreiden.
Wie staat op?
Peter L.D. Visser
missionair consulent
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Wie
durft?

15 | doorgeven mei 2019

Team Gouda met kerkenraadsleden (Peter in het midden vooraan)

‘Pauluswandeling’ door Gouda

Niet leuren lan
‘Wat is moed?’, denkt Peter Wijnands hardop. ‘Je kunt moedig een berg
beklimmen, maar als je ervanaf valt, heb je er niet veel aan. We kunnen
wel met elkaar op een podium op de markt gaan staan, maar dat kan ook
een averechts effect hebben.’
Meerwaarde
Dit tekent de bedachtzame houding waarop zijn Goudse team gestaag voortgaat in het missionair leertraject.
Team Gouda is ongeveer anderhalf jaar bezig in dit
traject dat in totaal twee jaar beslaat.
Het leertraject heeft volgens Peter nut gehad: ‘De
winst zit vooral in de bewustwording. Tot voor kort
zagen de mensen in Gouda, áls ze ons zagen, ons vooral
als lastig. Want op zondag geven de auto’s en fietsen
van onze kerkgangers best wel verkeershinder. Onze
spits is geworden: we willen meerwaarde toevoegen.’

Teamgenoot Hanny den Hertog vult aan: ‘We ontdekken wie onze buren zijn en wat de buurt van ons nodig
heeft.’

Persoonlijk
Op verschillende manieren is men aan de slag gegaan.
De CGK Gouda participeert tegenwoordig in de Speelwinkel, het buurthuis in de wijk. Verder organiseert
men inspiratieavonden om de buren te ontmoeten.
Op de eerste gaf de joodse buurman van de kerk een
lezing.
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Hanny tijdens het leertraject

ngs de deuren
Hanny: ‘Over moed gesproken … Daarvoor moest ik
wel een drempel over. Ik ben namelijk allergisch voor
‘leuren langs de deuren’, maar nu hebben we persoonlijk onze buren uitgenodigd.
Verder organiseerden we op burendag met de moskee
en het buurthuis een ‘walking high tea’. Allerlei mensen
wandelden even binnen. Een paar vrouwen uit de buurt
gaven de suggestie om eens een openluchtkerkdienst
te houden. Mooi, dat zij spontaan met ons meedenken!’

Zichtbaar
Peter: ‘In februari deelde een andere kerk in de stad
rozen uit met een christelijke boodschap. We hebben
niet meegedaan. Niet zozeer omdat het ons aan moed
ontbreekt, maar omdat we bewust kiezen voor een
bescheiden opstelling.’
Hanny: ‘We willen laten zien dat we er zijn, een rol
spelen in de buurt. Bouwen aan relaties.’ Peter: ‘Zonder
dubbele agenda. Positief dus, dat anderen zien dat onze
bijdrage aan de wijk bij ons geloof, bij onze levenshou-

ding hoort. Mensen mogen weten dat onze kerk meer
is dan de auto’s op zondag, meer ook dan het gebouw.’

Betrokken
‘Daarvoor is binnen onze gemeente nog wel een omslag nodig hoor. We hopen ook onze eigen leden meer
te betrekken.’
Hanny: ‘Als je mensen in de kerk vraagt of ze meedoen,
denken ze al gauw aan grootse dingen. Maar het kan
ook in het klein. We kunnen best een keer na de dienst
koffiedrinken op straat, met de buurtgenoten. Ook
met relatief kleine dingen ontmoeten we onze buren.
Gewoon door er te zíjn.’
Henriëtte Bal
communicatiemedewerker

Lees meer: www.cgk.nl/missionair-leertraject
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Hillegom Open Hof
Ook in Hillegom vond een
wissel plaats. Voorganger
Andries Bakker bereikte de
pensioengerechtigde leeftijd.
Steven Parmentier legde in
maart classisexamen af en
is nu officieel benoemd tot
voorganger bij zendingsgemeente Open Hof.
Familie Bronsveld

ICF Apeldoorn
In april legde Hans Bronsveld classisexamen
af en werd benoemd tot evangelist en voorganger bij ICF Apeldoorn. Met zijn vrouw
Marianne neemt hij de plaats in van Arie en
Arda Maasland die deze maand verhuisden
naar Ethiopië om daar leiding te geven aan
Interlakes International School.

Hart voor West
Hart voor West is een ‘preekplaats’ van ICF-Rotterdam-Charlois en
heeft dus een plek binnen de CGK.
Onlangs sloot Hart voor West zich aan bij de ‘leergemeenschap pionieren’. Dit netwerk van pioniersplekken gaat uit van de Protestantse Kerk
Nederland. Deputaten evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde
Kerken leveren hiervoor begeleiders en inhoudelijke bijdragen.
Op 10 april werd de samenwerkingsovereenkomst getekend en
gevierd in een feestelijke bijeenkomst waarin ds. Coen Legemaate
(ICF Rotterdam) voorging.

Noodhulp Mozambique

Familie Maasland

Vers
van de
pers
Iedere maand
inspirerend nieuws over
missionair zijn in uw mailbox? Bekijk de
laatste nieuwsbrieven en abonneer u via
www.cgk.nl/missionair.

Wekenlang werd Mozambique geteisterd door zware regenval; daarna
had de orkaan Idai een verwoestend effect. Nog steeds is de omvang
van de ramp niet helder, omdat de verbindingslijnen slechts langzaam hersteld worden. Ook lijkt de aandacht van de wereld er niet
zo naar uit te gaan. Reden te meer voor deputaten diaconaat om de
noodhulpactie aan te bevelen. Er kon reeds een eerste handreiking
worden gedaan via Codesa (zie pagina 22-23) en de pastores van de
EBOM-Bijbelschool. Maar de nood is nog lang niet voorbij. Weet u
dat u rechtstreeks (via iDeal) kunt doneren op de noodhulppagina van
Zuidelijk Afrika? Dat kan via www.cgk.nl/noodhulp-zuidelijk-afrika.

Video-archief
Ds. Kees Buijs heeft lang in Indonesië en in Zuid-Afrika gewerkt.
Hij legde veel van de projecten vast op film. Op het Dienstenbureau is veel van dat materiaal beschikbaar voor presentaties en
voorlichting. Om de video’s toegankelijk te maken voor een breder publiek plaatst ds. Buijs veel ervan op YouTube. Via https://
www.youtube.com/user/cwbuijs krijgt u nu eenvoudig toegang
tot veel informatieve films over Toraja en KwaNdebele.
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En wat nou als je
single bent?
Mirjam en ik hebben een afspraak
om te brainstormen over de plek
van singles in onze kerk. Als ik
vraag waar ze als single tegenaan
loopt, realiseer ik me hoeveel
moed het vraagt om dit thema
bespreekbaar te maken.
Cliché
‘Weet je wat ik lastig vind? Dat mensen steeds met
cliché-opmerkingen komen: ‘Ik snap niet dat jij nog
single bent, je bent zo leuk!’ Of: ‘Ben jij niet veel te
kritisch?’ Als mensen zich voorstellen, vertellen ze vaak
als eerste met wie ze getrouwd zijn en of ze kinderen
hebben. Waarom? Moet ik dan zeggen: Hallo, ik ben
Mirjam niet getrouwd, geen kinderen?’

Niet de enige
Ik maak haar in de gemeente mee als iemand die contactueel sterk is, mensen enthousiasmeert en energiek
is. Een levenspartner is er (nog) niet. Ze is niet de enige.
Steeds meer mensen gaan zonder partner door het leven.
In 2017 had 21,6 procent van de Nederlanders geen
levenspartner, en de verwachting is dat dit percentage
toeneemt. Mensen die om wat voor reden dan ook
alleen blijven.

Herberg
Dit thema mogen we als kerken niet overlaten aan
datingsites of apps. Of aan programma’s als Boer zoekt
Vrouw of de hulpverlening.
Hoe kunnen we zijn als een herberg voor mensen die in
een verwerkingsproces zitten na een overlijden of een
echtscheiding? Of in andere situaties waarin mensen
gewild of ongewild alleen zijn.

Kunnen we elkaar helpen bij het vinden van een
levenspartner? Ik ben benieuwd naar inspirerende
voorbeelden en verhalen van mensen die hiermee te
maken hebben.

Aandacht
‘Ik wil absoluut niet als hopeloos gezien worden,’ zegt
Mirjam. ‘Maar als je vraagt wat ik in de kerk het moeilijkste vind, dan is dat op zondag na de kerkdienst alleen
thuiskomen. Kunnen we daar met elkaar niet iets voor
organiseren? Er is voor vele groepen aandacht in de
kerk. Voor kinderen, jongeren, studenten, echtparen …
En wat nou als je single bent? Daar lijkt de kerk niet zo
op ingericht.’
Rudolf Setz
diaconaal consulent

Mail je reactie naar: diaconaat@cgk.nl o.v.v. single

19 | doorgeven mei 2019

Als de moed je in de sandalen zinkt

Dorpsgezicht

Goede moed
Opeens weigert mijn auto. Stoom sist vanonder de motorkap. Sta ik
moederziel alleen op zongeblakerd asfalt tussen bomen en verdroogd gras.
Driehonderdvijftig kilometer van huis. De moed zakt me in mijn sandalen …

Dagelijks
Het zal niet voor niets zijn dat ons Bijbels dagboekje
Goede moed heet. Ik kan dagelijks wel een portie moed
gebruiken. Het leven in Zambia zit vol verrassingen. En
dan gaat het echt niet alleen om een auto die me laat
staan.
Autorijden op gatenkaaswegen tussen loslopend vee
blijf ik sowieso spannend vinden. Naar nieuwe gebieden gaan ook. En dat is nu juist mijn taak geworden

nadat ik de leiding van het scholenproject na tien jaar
mocht overdragen aan het daarvoor opgeleide lokale
team. Alleen al zo’n overdrachtsproces kan moedbenemend zijn. Loslaten is een pittige les!

Alleen
We zijn nu twee jaar verder. Ontzettend mooi dat het
werk doorgaat zonder mij. Pijnlijk dat er ook dingen
echt fout gaan. Verdrietig als mensen ontslagen moe-
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Maaltijd met schapentaart

ten worden. Bedreigend als wraakacties volgen …
Ondertussen gaat mijn leventje ‘gewoon’ door. Telkens
mag ik weer in de auto stappen om onderwijsconferenties te geven en mensen te adviseren over het opzetten
van christelijk onderwijs.
Meestal ga ik alleen op pad. Honderden kilometers. Ik
besef hoe kwetsbaar dat is en bazuin altijd rond wanneer ik waar heenga, in de hoop lifters mee te krijgen.
Dat lukt niet altijd. Weerhouden doet me dat niet. Ik
heb dan alleen wat extra kriebels in mijn buik.

Afwachten
Een avonturier ben ik niet van nature. Elke keer is het
toch maar weer de vertrouwde zendingspost achterlaten en afwachten bij wat voor gezin je tijdelijk gehuisvest wordt.
Soms heb ik de luxe van een redelijk bed in een kamertje voor mezelf. Soms deel ik een kamer. Soms slaap ik
op een rietmatje terwijl kakkerlakken en zelfs muizen
dat matje óók gebruiken.
De ene keer weldadige plattelandsstilte. Een andere
keer geschetter van barmuziek in een stadse krottenwijk. Regelmatig moet ik toch wel even slikken.
Soms letterlijk. Een flinke vissenkop met glibberig oog

en al vond ik een hele kluif. En schapenstaart? Honderd
procent klaar vet!

Hulptroepen
Waarom dit alles? Het is overweldigend mooi om achter elke juf of meester die Bijbelverhalen leert vertellen, een klas vol aandachtige kindergezichtjes te zien.
Het maakt zo dankbaar en blij als je kinderlevens ziet
veranderen doordat kinderen leren lezen. Het is bovenal enorm moedgevend om steeds weer te ervaren dat
wat voor mij onmogelijk is, mogelijk is bij onze God, die
mij voor dit werk geroepen heeft. Hij houdt Woord!
Autopech in ‘the middle of nowhere’ wordt dan een bijzondere, geloofsversterkende ervaring. Geen ANWB,
maar een Almachtig God, die hulptroepen als uit het
niets tevoorschijn roept!
Hun geeft Hij moed en krachten
die hopend op Hem wachten
Psalm 31:19
Marjanne Hendriksen
missionaire diaconale werker in Zambia
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De markt met lokale producten

Moed om aan
Vrienden vertellen over je nood, daar is soms moed voor nodig. Dankbaar
vertelt pastor José António Lisboa (62) uit Mozambique hoe hij meer hulp
kreeg dan hij droomde.
Arm
Pastor José António Lisboa is predikant in Quelimane, aan de kust van Mozambique. Hij vertelt over zijn
jeugd: ‘We hadden gebrek aan alles. Mozambique is
een arm land. Niet dat we dat beseften. We namen
genoegen met weinig. Onze wereld was klein. We
hoorden weleens iets over het buitenland. Maar dat
was ver weg.’

Zonder hulp
Hij kreeg gelegenheid om naar school te gaan, een

predikantsopleiding te volgen en met zijn werk te
beginnen in de meest armoedige buurt van Quelimane. ‘Maar de Here was goed en trouw. Ons werk werd
gezegend. Mensen kwamen tot geloof in Jezus Christus
of tot geestelijke vernieuwing.
Maar toen kwam de tijd van de burgeroorlog (19761992). Vooral de laatste jaren waren zwaar en ook de
jaren die erop volgden. We hadden geen goed huis,
geen goede kleren. Het was een groot probleem om
voedsel te vinden. Er waren zoveel mensen zonder
hulp, ook in de kerk.
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Pastor Lisboa

te kloppen
We deelden wat we hadden, maar er waren grote tekorten. Er was ook geen kennis om de situatie te verbeteren. We hebben nu zoveel mogelijkheden gekregen,’
vertelt pastor Lisboa met enige verwondering in zijn
stem. ‘Daar zijn we enorm blij mee.’

Nood
Het meest moedige moment in die tijd was de dag dat
hij vrienden vertelde van zijn nood. ‘Ik kreeg hulp van
hen, maar nog veel meer. Ze vertelden over Codesa,
een organisatie die kennis verspreidt over duurzame
landbouw en over manieren om meer voedsel te oogsten van je land. Ze verbonden dat met het Evangelie.
Dat was nieuw voor mij. In onze kerken was de mentaliteit: we hebben het arm op deze wereld en dat zal wel
altijd zo blijven. In de hemel vult God straks alles aan
wat we nodig hebben. Dat laatste geloof ik nog steeds,
maar dat eerste niet meer.’

Zegen
Pastor Lisboa nodigde Codesa uit in zijn gemeente. ‘We
leerden om te kijken naar wat we hebben en om daarmee te werken om onze situatie te verbeteren. God
heeft deze manier van werken gezegend.’
Pastor Lisboa is nu in de gelegenheid om mensen te
helpen die eten en kleding nodig hebben. ‘Maar we
geven ook onderwijs,’ zegt hij. ‘We starten spaargroepen waar mensen elke week iets inleggen om te sparen
voor iets groters. In zo’n spaargroep bespreek je samen
waarvoor je spaart. Bijvoorbeeld voor het schoolgeld
van je kinderen of voor materiaal om het land te bewerken. Dat helpt om gemotiveerd te blijven.
Erjan van der Linde
diaconaal consulent
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Tekst: Kurt Rommel
Beeld: Zambia, zie pag. 20-21

ﬁ

Laat ons in uw naam, Heer,
de nodige stappen doen.
Geef ons de moed,
vol geloof, Heer,
vandaag en morgen
te handelen.

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

Geef ons
de moed

