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75 jaar vrij?
Dit nummer van Doorgeven verschijnt in de maand dat
Nederland stilstaat bij 75 jaar bevrijding. Er kwam een
eind aan vijf jaar onderdrukking en geweld. Sindsdien
is de wereld ingrijpend veranderd. Toch is die vrijheid
in West-Europa niet het begin geweest van een totaal
nieuwe wereld.
Lang niet overal mogen mensen in vrijheid geloven. We
kennen de zogeheten gesloten landen, waar het je veel
kost om discipel van de Here Jezus te zijn. Ook armoede
en inkomensongelijkheid veroorzaken onvrijheid. Dat
merken mensen in Nederland die in de schuldsanering
terechtkomen. Dat ervaren ook de bewoners van de
grote steden van de wereld; soms wordt er letterlijk een
muur opgetrokken om de scheiding tussen arm en rijk
te markeren. Nog steeds is er gebondenheid. Al is de
slavernij bij ons lang geleden afgeschaft, wereldwijd zijn
nog miljoenen mensen – jong en oud – als slaaf aan het

werk. Vaak om onze goedkope kleren te produceren. In
dit magazine vindt u hier schrijnende voorbeelden van.
Terwijl wij 75 jaar vrijheid kunnen vieren, is er nog veel
in deze wereld wat om bevrijding schreeuwt. Inmiddels
weten we, door de komst van het coronavirus, dat
vrijheid zomaar weer ingeperkt kan worden. Misschien
dachten we begin januari nog: dit is een lokaal Chinees
probleem met lastige economische gevolgen voor onze
productiemaatschappij. Maar nog geen twee maanden
later kwamen wij hierdoor ook voor enorme uitdagingen te staan. Kunnen we door het geloof waarlijk
vrij zijn en die vrijheid gebruiken om onze naasten te
dienen? Ook daarvan getuigt deze uitgave. We hopen
dat de hoopvolle verhalen u blijvend inspireren!
Willem van ’t Spijker
zendingsconsulent

6

Een opmerkelijke carrièreswitch
Bevrijding van armoede in Peru

8

De vrijheid om te haten
‘Moeten ze maar normaal doen!’

12

Geloven achter slot en grendel
Een proces van vallen en opstaan

16

Mijn kleine slavinnetje

19

Nieuw leven in Nepal
Sima werd bevrijd uit prostitutie

20

Geen schulden meer
Waardevolle cursus in Amsterdam

Wat een prachtig beeld is dit ... Een
grote, vriendelijke man, samen met
een kleine, aandachtige jongen,
beiden volledig op hun gemak.
Dat is wat vrijheid met je doet. Je
ervaart veiligheid, geborgenheid en
liefde. Clément uit Burundi is een
van de vele christelijke vrijheidsstrijders die de wereld rijk is. Wil je
weten wat hem drijft? Lees dan zijn
inspirerende verhaal op pagina 4.
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Vrijheid?
Bevrijding!
Vrijheid is tegenwoordig een soort
toverwoord. Je voelt je vrij als
je jezelf kunt zijn en als niemand
bepaalt hoe jij moet denken en
leven.

Blijvend
In de Bijbel komt het woord vrijheid maar weinig voor.
In het Oude Testament zelfs helemaal niet. Maar het
werkwoord bevrijden komt wél vaak voor. Dat zegt wel
iets. Wij zien vrijheid als een blijvende toestand, zoals
we de bevrijding van de Duitse overheersing in 1945
nog altijd vieren. Maar is dat wel zo?

Onvrijheid
Er zijn ook allerlei vormen van onvrijheid en er ontstaan telkens nieuwe vormen. Gedwongen prostitutie,
verslaving, anorexia, je opgejaagd voelen in je studie
of loopbaan, de coronacrisis en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Wat blijft er dan ten diepste over van je vrijheid? Hoe fijn is het eigenlijk om helemaal jezelf te kunnen zijn zowel voor jou als voor de mensen om je heen?
Misschien is dit een goed moment om hier even bij stil
te staan. Wie ben jij echt en wat houdt jouw vrijheid in?

Geroepen
Paulus schrijft aan de Galaten dat ze geroepen zijn vrij
te zijn. Ze zijn dus niet al vanaf hun geboorte vrij, ze
moeten het worden. Hoe? Moeten ze die vrijheid uit
zichzelf halen en het lef hebben om voor zichzelf op te
komen? Nee, de vrijheid waar Paulus het over heeft, is

de vrijheid in Christus. Christus roept ons. Als wij ons
aan Hem toevertrouwen, worden we bevrijd van wat
diep van binnen ons beheerst en waar wij uit onszelf
niet vanaf kunnen komen. Inderdaad: de zonde, de
macht van de boze en, niet te vergeten, de dood.

Vernieuwing
Tot die vrijheid worden we steeds weer geroepen.
Christus moet ons door zijn Geest telkens weer bevrijden. We laten ons dan niet langer meedrijven op de
stroom van allerlei verlangens. Integendeel, we geven
Christus de ruimte om ons door zijn Geest te vernieuwen. Zo worden we vrij van verborgen dwang en van
andere vormen van slavernij van onze tijd. Christus laat
ons helemaal onszelf zijn, maar dan nieuw, in en door
Hem! Ware vrijheid, dat is leven vanuit liefde, omzien
naar kwetsbare mensen in hun nood en met hen uitzien
naar Hem die de boeien losmaakt.
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Clément Papy Nkubizi, Burundi

Jongeren kweken tilapia voor de verkoop

Vrij om anderen
tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent beeld clément papy nkubizi

Vrijheid is een uitdaging. Etnische conflicten, een burgeroorlog,
verbaal geweld of valse beschuldigingen kunnen je vasthouden in een
slachtofferrol, in bitterheid en diepe pijn. Het levensverhaal van Clément
Papy Nkubizi laat zien hoe vrijheid in Christus helpt om werkelijk vrij te
zijn en anderen vrij te maken (Galaten 5:13).
Gevlucht
Ik ontmoet Clément tijdens een werkbezoek aan
Burundi. Hij is sinds 2017 landendirecteur van de
Burundese tak van Red een Kind. Samen met zijn vrouw
en drie kinderen keerde hij in dat jaar terug naar zijn
geboorteland. In 1990 was hij hals over kop gevlucht uit
Burundi. Zijn vader was daar overleden, een slachtoffer van de strijd tussen Hutu’s en Tutsi’s. Zijn moeder
vluchtte met Clément en haar andere kinderen naar

Oost-Congo. Daar leefde hij als tiener in diepe armoede
in de vluchtelingenkampen. Hij leerde er noodgedwongen voor zichzelf opkomen.

Opleiding
Maar ook daar waren aanhoudend etnische conflicten.
Bovendien liep hij als zestienjarige het risico om als
kindsoldaat geronseld te worden. Daarom deed zijn
moeder haar uiterste best om hem naar Zimbabwe
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Jong en oud luistert aandachtig naar Cléments verhaal

vrij te maken
te krijgen. Dat lukte en hij kreeg daar de kans om een
opleiding te volgen. Hij begon als priesterstudent bij de
Jezuïeten, maar kwam er al snel achter dat dat niet zijn
roeping was. Hij ging ontwikkelingskunde studeren in
Zuid-Afrika en kreeg de kans om zich verder te specialiseren in Duitsland en de Verenigde Staten. Daarna
keerde hij terug naar Afrika. In Zuid-Afrika ging hij aan
de slag binnen de kinderbescherming en jeugd- en
gemeenschapsontwikkeling.

Roeping
Zijn geloof hield hem al die jaren staande. Niet voor
niets dacht zijn Zimbabwaanse geestelijke vader, de
Jezuïet François Chanterie, dat hij wel priester zou willen
worden. Toen Clément ontdekte dat dat niet zijn roeping
was, wees François hem de weg naar ontwikkelingswerk.
Hij had gezien dat de jonge Clément niet alleen zeer gelovig was, maar ook een sterk gevoel voor rechtvaardigheid had. In Burundi is Clément nu verantwoordelijk voor
een heel programma dat door Red een Kind is uitgerold.

Toekomst
In zelfhulpgroepen brengt hij vrouwen en jongeren
bijeen. We bezoeken een paar jongerengroepen. We
ontmoeten jongeren die midden in het oerwoud een
aantal visvijvers hebben aangelegd en daar tilapia kweken om die te verkopen. Anderen zijn in het veld druk
in de weer met bijenkasten en verkopen honing. Als
we met deze jongeren praten, merken we aan alles dat
ze vrij zijn. Ze vertellen zelfbewust over hun projecten
en over hun plannen voor de toekomst. Ze zijn vrij van
het idee dat ze hun hand moeten ophouden en vrij van
de angst niets te kunnen. Clément geniet zichtbaar.

Wilt u het waardevolle werk van Clément onder
jongeren en vrouwen steunen? Kijk dan op
www.cgk.nl/doneren voor de mogelijkheden.
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Een opmerkelijke

carrièreswitch

Tegenwoordig word je aangemoedigd om op latere leeftijd te genieten van het
Zwitserleven Gevoel. Veel reizen en plezier maken. Je hebt er toch hard voor
gewerkt?! Dat het ook anders kan, laten Walter en Lixandra Ruiz Figueroa zien.

De lange, groene muur brengt scheiding tussen arm en rijk in Lima

tekst willem van ’t spijker , zendingsconsulent beeld

Armoede
Walter (63) en Lixandra (49) zijn lid van de
ICF-gemeente in Rotterdam. Walter groeit
op in Peru. ‘Het was een donkere tijd van
diepe armoede’, vertelt hij. ‘We leden onder een terroristisch bewind. Ik groeide op
zonder vader. Ik moest al werken toen ik
nog maar zes was. Samen met mijn broers
onderhield ik ons gezin. Op mijn zestiende
kwam ik tot geloof en vrij snel daarna raakte ik betrokken bij zendingswerk.’

Communisme
Walter volgt een opleiding aan de NEWMA-zendingsschool in Peru en wordt als
zendeling uitgezonden naar Nederland.
Daarna komt hij in de zorg terecht, maar
vanwege zijn gezondheid moet hij daarmee stoppen. Hij is dan al betrokken bij
de ICF-gemeente in Rotterdam. Tijdens
een zendingsreis naar Roemenië leert hij
Lixandra kennen. Zij is in Roemenië geboren, een land dat in die tijd gebukt ging
onder het communisme. Ook zij heeft een
bewogen jeugd gehad: ‘Ik groeide op als
atheïst. Ik had vaak honger. Het was een
duistere tijd. Het was moeilijk leven onder
een streng dictatoriaal bewind. In 1990,
na de val van het communisme, kwam ik
tot geloof in de Here Jezus Christus. Ik
raakte betrokken bij zendingswerk onder
kinderen die gewoon in gezinnen of in de
beruchte weeshuizen opgroeiden. Ik volgde een universitaire studie en heb daarna
twintig jaar bij verschillende multinationals
gewerkt.’

Voorbeeld
De situatie in Peru laat Walter ondertussen niet los. Hoe zijn moeder omging met
armoede is een groot voorbeeld voor hem.
Zij zorgde namelijk niet alleen voor haar
eigen kinderen, maar ook voor kansarme
kinderen uit de buurt. Ze voorzag deze
kinderen van soep en brood, maar ook van
een plek om huiswerk te maken. Walter wil
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dat ook. En Lixandra? Die wil gelukkig mee.
Zo vertrekt het stel in december 2019 naar
Peru.

Muur
Ze vestigen zich in Lima, een stad vol
tegenstellingen. Dwars door de stad loopt
een hoge muur. Aan de ene kant van de
muur zijn er volop kansen: goede banen en
mooie huizen. Maar aan de andere kant zie
je alleen maar krottenwijken. Er heerst dagelijks een harde strijd om het bestaan. In
deze wijken is continu sprake van geweld.
Er zijn rivaliserende bendes, prostitutie
en er wordt honger geleden. Veel kinderen kunnen niet naar school. En als hun
familie dat wel kan betalen, gaan ze maar
al te vaak met een lege maag. Ouders die
helpen bij het maken van huiswerk tref je
nauwelijks aan in deze kansarme buurten.

Toekomst
In die stad gaan Walter en Lixandra aan de
slag. Hun ICF-gemeente staat van harte
achter hun missionaire werk. Walter en
Lixandra kiezen er bewust voor om in het
arme deel van de stad te gaan wonen. Ze
werken mee aan het project Serving the
Needy-Peru. Kansarme kinderen krijgen
elke zaterdag na de Bijbelclub een gezonde, voedzame maaltijd. In de toekomst
willen ze deze kinderen vijf keer per week
een maaltijd aanbieden. Ook helpen ze de
kinderen door middel van huiswerkbegeleiding, in de hoop dat deze kinderen in de
toekomst alle armoede en ellende achter
zich kunnen laten.

Verlangen
En het kortstondige, plezierige Zwitserleven Gevoel? Dat ervaren zij daar natuurlijk
niet. Dat streven zij ook niet na. Zij hebben
maar één verlangen: hun naasten dienen
en daardoor Jezus’ liefde in deze krottenwijken zichtbaar maken. Gaat het daar niet
ten diepste om?

De stad staat vol met traditionele Sovjetflats

Winter in Kazachstan

De vrijheid om een
tekst en beeld mdw ’er in gesloten land, docent engels, naam en adres bekend bij de redactie

‘Heb je het al gehoord?’ Ik schud mijn hoofd. ‘Er zijn acht Dungans vermoord
in een dorp vlak bij de grens.’ ‘Wat zeg je me nu? Wat zijn dat, Dungans?’

Afgebrand

Racisme

Mijn vriend legt het me uit. Het gaat om een ChineesTurkse bevolkingsgroep die een minderheid vormt in
dit land. Ze leven binnen de grenzen van Kazachstan en
zijn islamitisch. Ik heb er nog nooit van gehoord, terwijl
ik hier toch al anderhalf jaar woon. Al snel begrijp ik
dat het geen geliefde minderheidsgroep is. ‘Wat is er
dan gebeurd?’, vraag ik. ‘Veel Kazachse mannen zijn
naar dat dorp gegaan. Ze hebben de boel kort en klein
geslagen en een aantal huizen afgebrand.’

Ik ben al een tijdje bevriend met de man die mij dit
vertelt. Hij vindt dit bericht zeker heel erg, denk ik
argeloos. ‘Wat heftig, zeg. Acht doden!’, zeg ik daarom.
‘Nee hoor’, reageert hij tot mijn verbazing, ‘het zijn nare
mensen. Moeten ze maar normaal doen.’ Ik ben uit het
lood geslagen. Wat een onverbloemd racisme! Thuisgekomen zoek ik naar meer informatie op internet. De
Dungans en de lokale bevolking blijken al langere tijd
op gespannen voet te staan met elkaar.
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Het uitzicht op onze stad is adembenemend in de winter

n ander te haten
Politie
De aanleiding nu is een conflict. Een oude, hulpbehoevende man werd tegengehouden door de Dungans,
waardoor hij niet naar het ziekenhuis kon. Daarna is
het volledig uit de hand gelopen. Volgens het lokale
nieuws is de politie door de afstand te laat ter plaatse
gekomen. Een vriend vertelde mij echter dat de politie
de Kazachse mannen bewust twee uur de tijd heeft
gegeven om de boel kort en klein te slaan. Pas daarna
greep de politie in. Ongelooflijk!

Normaal
Even een stap terug in de tijd. Sinds 1991 is Kazachstan
onafhankelijk. Tot die tijd werden de Kazachen zeventig
jaar lang met harde hand onderdrukt. Tegenwoordig is het
land, vergeleken met andere landen in de regio, behoorlijk
welvarend. De burgers hebben ook meer vrijheid. Maar

wat heeft die vrijheid gebracht? De vrijheid om een ander
te haten? Acht Dungans! Zomaar vermoord. ‘Moeten
ze maar normaal doen’, zegt mijn vriend. Meent hij dat?
Denken sommige mensen in dit land echt zo?

Verlangen
Ik kan het me niet voorstellen. In Nederland is het niet zo
erg, denk ik opgelucht. Ik ben gelukkig niet zo erg. Toch?
Of wacht eens … Hoe reageerde ik ook alweer vorig jaar
op de aanslag op een Nieuw-Zeelandse moskee waarbij
meer dan vijftig doden vielen? Mijn eerste gedachte was
eigenlijk dezelfde als die van mijn vriend. Gelukkig werd
die direct gevolgd door gedachten van Hem: genadig, nederig en liefdevol. Het is mijn verlangen en gebed dat de
mensen hier echte vrijheid mogen gaan ervaren door het
bevrijdende bloed van Jezus Christus. Niet om te haten,
maar om anderen oprecht lief te hebben.
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Corona raakt diep

Het coronavirus heeft zich binnen enkele maanden over de hele wereld verspreid. In al onze projecten is het virus ongewild een belangrijke speler geworden. Eind maart ontvingen we een bericht uit Kenia
van onze MDW'ers Willianne en Elijah Olweny. Ze schreven: ‘Er zijn
hier strenge maatregelen getroffen. Goed dat de overheid dat doet,
maar het is vreselijk om te zien hoe hard deze maatregelen families
treffen! In Nederland zijn goede voorzieningen. Hier helaas niet. Veel
mensen gaan op korte termijn geconfronteerd worden met honger.
Vandaag geen werk betekent hier: vandaag geen eten, laat staan
morgen, volgende week of volgende maand. Het raakt ons diep. Bidt
alstublieft mee voor de mensen in Kenia en Afrika.’

Stilstaan
bij vrijheid
Onlangs bracht zendingsconsulent Willem van ’t Spijker een werkbezoek aan de
Siberische stad Norilsk. Rondom Norilsk
waren in de tijd van Lenin en Stalin heropvoedingswerkkampen gevestigd. Veel
politieke en geloofsgevangenen werden
daarheen verbannen om dwangarbeid te
verrichten. De omstandigheden waren erbarmelijk. Het was er ijskoud en er waren
wrede kampbewakers. Ter nagedachtenis
aan de slachtoffers van de werkkampen is
aan de rand van Norilsk een indrukwekkende gedenkplek opgericht. Samen met
een groep jongeren uit onze partnerkerk
in Moskou bezocht de zendingsconsulent
deze belangrijke plek. Om stil te staan bij
de slachtoffers van geloofsvervolging en te
danken voor de geloofsvrijheid die er nu is.

Zendingsdag classis
Utrecht
Op D.V. zaterdag 27 juni 2020 wil de classis Utrecht, als de
corona-ontwikkelingen het toelaten, haar zendingsdag houden
in het kerkgebouw van de CGK Noordeloos. Het programma
begint om 10.00 uur en eindigt om 14.30 uur. Het thema is:
Een betrouwbare boodschap. Sprekers zijn: ds. W.A. Capellen,
prof. dr. A. Baars en ds. A.Th van Olst. Het belooft een inspirerende dag te worden met medewerking van het Noordeloos’
kinderkoor. Ook zijn er diverse kraampjes. Van harte welkom!
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Geslaagde
noodhulp Lombok
In 2018 werd het Indonesische eiland Lombok door zware aardbevingen getroffen. We deden mee met een noodhulpactie en konden
654 families helpen met de herbouw van hun huis. Wij bouwden
niet zelf, maar faciliteerden de getroffen families zodat zij zelf aan
de slag konden gaan. Wij zorgden voor de aanschaf van goed bouwmateriaal en gereedschap en leerden de families hoe ze op een
veilige, goede manier hun huis konden herbouwen. Dit bleek een
succesvolle manier van werken te zijn.
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Vrijheid
Wat is vrijheid toch waardevol! Je staat er hier in Nederland eigenlijk alleen op 4 en 5 mei bewust bij stil. En nu
natuurlijk wat vaker door de coronacrisis.

Er zijn grote offers gebracht

Blijven herdenken …

Maar ook blijven vieren!

Gods Woord maakt vrij, Nepal

Bevrijd uit prostitutie, Nepal

Onze bewegingsvrijheid is beperkt door corona

Antwoord
Onze partners in Afrika, Azië,
Oost-Europa en Latijns-Amerika
hebben dagelijks te maken met
verschillende vormen van onvrijheid.
Hun antwoord daarop? Het goede
nieuws in Woord en daad!

Het ultieme
gevoel van vrijheid
De Vrijheidsbijbel
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Geboeid, in meerdere opzichten

Geloven achter
tekst sjoerd pos, justitiepastor beeld

123rf, sjoerd pos en dienst justitiële inrichtingen

Op een donderdagmiddag komen in de gevangenis van Alphen aan den Rijn
zo’n twaalf gedetineerden, een vrijwilligster en een dominee samen. Met
koffie, thee en koekjes. Een Bijbel bij elke stoel. Ze zijn blij er even uit te zijn.
Cel

Bijbelgroep

Het is goed aan de mannen te zien hoe het met ze
gaat. Het verblijf in de gevangenis doet iets met je.
Ik vind het, al werk ik hier nu bijna vier jaar, nog altijd
moeilijk voor te stellen hoe het is om in een kleine cel
opgesloten te zitten. Een cel die op weekenddagen
zomaar twintig uur op slot kan zitten. Op een afdeling
met soms wel zestig gedetineerden, waar veel van je
autonomie is afgenomen.

De vaak onzekere situatie van de rechtszaak, het gemis
van en de soms moeizame relatie met het thuisfront
en de eigen innerlijke worsteling rond de gebeurtenissen die zijn uitgemond in de arrestatie, al deze dingen
hebben hun weerslag op het gemoed van de mannen.
Juist daarom doet een Bijbelgroep ook iets met je, krijg
ik te horen op mijn vraag of het christelijk geloof iets
voor de gedetineerden betekent. Er klinken woorden
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Sjoerd Pos

In de gevangenis. Beeld met toestemming van Dienst Justitiële Inrichtingen gebruikt

slot en grendel
als: hoop, vreugde, kracht! Een ander zegt: ‘Hier ervaar
ik geen veroordeling, buiten de gevangenis juist wel.’
‘Jullie van de kerk’, klinkt met nadruk, ‘jullie staan naast
ons, jullie proberen ons te begrijpen.’

Impact
De Bijbelgroepen, de kerkdiensten en de een-opeen-gesprekken helpen deze gedetineerden om te
reflecteren op hun leven en te kiezen voor een andere
toekomst. De vrijwilligster in ons midden die het werk
al meer dan tien jaar doet, stelt: ‘Hier zie je de impact
van het Woord. Het verandert mensen.’ Dat zie ik ook
gebeuren. Tegelijkertijd leer ik ook van deze gedetineerden. Zij inspireren mij om de weg van Christus te
blijven gaan, ook als je je schuldig voelt en je vast lijkt
te zitten. We lezen Marcus 4. De discipelen stellen

Jezus de alarmerende vraag of Hij onverschillig staat
tegenover hun strijd en dreigende ondergang. Jezus
antwoordt met een scherpe wedervraag. Waar blijft
toch het geloof van zijn leerlingen als de storm hun
boot dreigt te overmeesteren?

Storm
Een heftige confrontatie, die herkenbaar blijkt. In het gesprek delen we eerlijk dat het soms enorm stormen kan,
juist ook in onszelf, en dat ons vertrouwen op God soms
ver te zoeken is. Maar ook klinken er al snel getuigenissen: dat God toch helpt, dat Hij echt betrokken is en dat
we niet in de steek worden gelaten. De weg met Jezus
is ook hier een proces van vallen en opstaan maar, zoals
een van de mannen na het eindgebed uitspreekt: ‘De
liefde van God, daar gaat het om, die is en die blijft!’
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tekst cor hubach, pionier bij house of hope, rotterdam beeld
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Soms is het nauwelijks voor te stellen, de hoeveelheid leed
in één mensenleven. Het verhaal van Ayana* toont ons
niet alleen de grote macht van het kwaad, maar ook de
overwinnende kracht van de liefde en bevrijding door Jezus.
Dakloos
Ongeveer drie jaar geleden leerde ik Ayana
kennen. Een vrouw van 27 jaar met een
zoontje van zes. Ze komt uit een moslimland in West-Afrika. Ze was dakloos en
mijn collega hielp haar met haar schulden.
Inmiddels is Ayana een van onze vrijwilligers bij House of Hope. Haar levensverhaal
is buitengewoon heftig, maar inspireert
ons en hopelijk u ook!

Geweld
Op haar zesde verliest Ayana haar moeder.
Haar pleegmoeder behandelt haar als een
slaaf, daarom besluit ze te vluchten. De
man die haar helpt om naar Nederland te
reizen, misbruikt haar onderweg. Ze is dan
nog maar dertien jaar. Via het asielzoekerscentrum belandt ze in verschillende
kindertehuizen en pleeggezinnen. Ook daar
krijgt ze te maken met misbruik en geweld.
Vervolgens krijgt ze een relatie en wordt
haar zoontje Yaro* geboren. In deze relatie
gaat het flink mis. Opnieuw moet ze vluchten voor mishandeling. Dat is het moment
waarop ik Ayana voor het eerst ontmoet.

Droom
Stukje bij beetje deelt Ayana iets van haar
gruwelijke verleden. Ze ervaart bij House
of Hope voor het eerst iets van familie-zijn.
Ze geniet van het vrijwilligerswerk, haar
collega-vrijwilligers en de christelijke sfeer.
Ze doet mee met de vrouwenbijbelstudie
en niet veel later gaat ze mee met een
pastorale midweek. In deze week, met als
thema Vrijheid in Christus, verschijnt Jezus
aan haar in een droom. Ze vertelt ons vol

verrukking over deze ontmoeting. Een
hoopvol begin, of toch niet?

Angst
Twee dagen later verdwijnt Ayana van de
radar. De school van Yaro meldt ons dat hij
daar niet is verschenen. Zonder afscheid
verdwijnt ze uit ons leven. Na een lange
zoektocht traceren we haar in het buitenland. Daar blijkt ze in de macht te zijn
geraakt van een zware crimineel. De politie
doet verschillende pogingen om haar te
bevrijden, maar slaagt daar niet in. Daarvoor moet Ayana aangifte doen en dat durft
ze niet. Haar angst voor wraak is groter dan
haar moed om opnieuw te vluchten.

Vlucht
Ayana wordt in die periode zwaar mishandeld, misbruikt, voortdurend gecontroleerd en behandeld als slaaf. De situatie
van haar jeugd herhaalt zich. Als haar
belager na twee jaar in de gevangenis terechtkomt, grijpt ze haar kans. Ze vlucht. In
Nederland ervaart ze opnieuw wat vrijheid
is. Ze leest intensief in haar Bijbel en gaat
met kerst voor het eerst mee naar de kerk.
Ze ontdekt dat Jezus vrede geeft die werkelijk bevrijdt. Niet veel later voorziet God
op een wonderlijke manier in een veilige,
anonieme woonplek, waar ze samen met
haar zoontje mag herstellen van de trauma’s uit haar verleden. We zijn dankbaar
en zien ernaar uit dat ze nu in volle vrijheid
met Jezus mag gaan leven.
*D
 e namen van Ayana en Yaro zijn, om hen te
beschermen, gefingeerd. Zij zijn ook niet de
personen die op de foto staan afgebeeld.
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Vrij van
misbruik en
geweld
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Kinderarbeid in een kledingfabriek, foto van World Vision Canada

Mijn kleine sla
tekst petra de jong , missionair consulent beeld world vision canada ,

123rf

Bevrijding, hoera! Maar uit een onderzoek van econoom Paul Schenderling
blijkt dat ieder Nederlands huishouden gemiddeld twee niet-westerse
slaven uitbuit. Wij hebben dus slaven. Ze werken alleen ver buiten ons
gezichtsveld. Hoe kunnen wij de bevrijdende boodschap van het evangelie
aan hen verbinden?
Gezindheid
In Filippenzen 2:4-8 staat: ‘Laat eenieder niet alleen
oog hebben voor wat van hemzelf is, maar ook voor
wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn
die ook in Christus Jezus was, Die (…), Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen
en aan de mens gelijk te worden. En in gedaante als een
mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is ge-

hoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.’
Laat eenieder ook oog hebben voor een ander. Hoe kunnen
wij bijdragen aan bevrijding van die twee niet-westerse
slaven die aan ons huishouden zitten vastgeketend?

Slavernij
Ik kijk in mijn kledingkast en besef dat ik geen idee heb
onder welke omstandigheden mijn kleding is gemaakt,
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Waar komt uw kleding vandaan?

Soms heeft een foto geen verdere toelichting nodig …

vinnetje
laat staan dat ik weet door wie mijn kledingstukken
zijn gemaakt. Waren het kinderen die onder onleefbare
omstandigheden voor mij moesten werken? De ramp in
de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh staat mij nog helder voor ogen. De arbeidsomstandigheden in dat soort
fabrieken moderne slavernij noemen, is misschien nog
wel het meest passend ... Christus Jezus gaf zijn goddelijkheid op om ons te dienen als een slaaf. Hoe leer
ik Hem na te volgen? Hoe kan ik iets van mijn comfort
loslaten en daarmee recht en gerechtigheid bieden aan
medemensen aan de andere kant van de wereld?

Kledingkast
Ik haal diep adem en graaf door mijn kleding, op zoek
naar labeltjes. Portugal, Griekenland, Turkije en Italië.
Van een heel aantal kledingstukken kan ik niet ontdekken waar ze vandaan komen. Twee keer Tunesië. En
dan ... BAM: twee keer Bangladesh, twee keer China,

een keer Cambodja, Bulgarije en India. De kleding
hangt nog net zo stil als een kwartier geleden, maar in
mijn hoofd draaien de raderen. Wat heb ik gedaan? En
wat gebeurt er eigenlijk in die landen?

Bezinning
Voor mij betekent dit het begin van een tijd van bezinning. Ik besluit om een jaar lang niks nieuws te kopen.
Ook als ik soms toch meer zou willen. Omdat ik genoeg
kleding heb. Houd ik dat vol? Maakt het creatief?
Dankbaar? Of schaam ik mij zo dat het pijn doet? Tijdens dit jaar wil ik kijken of kleding kopen gewoon ook
duurzaam en eerlijk kan. Want ik wil niet dat een klein
meisje ver weg mijn onzichtbare slavinnetje wordt ...
Vanuit overgave aan God en door weerstand te bieden
aan leugens en onrecht, bid ik dat ik voor dat kleine
meisje iets mag bijdragen aan een leven van hoop en
bevrijding.
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Zzzoutroute
Ook zo’n zin om de Zzzoutroute te volgen?
U kunt u nu met uw team aanmelden voor
2020. U volgt dan gedurende twee jaar een
boeiend missionair leertraject met lessen
uit de Bijbel en uit de missionaire praktijk.
Er wordt maatwerk per team geleverd.
Er kunnen nog twee gemeenteteams bij.
Meer informatie vindt u op www.cgk.nl/
missionair-leertraject. Interesse? Meldt u dan
uiterlijk 1 juni aan bij: evangelisatie@cgk.nl.

Dankbaar!
In pioniersgemeente Bunde/Meerssen in Limburg werden afgelopen maart maar liefst zes nieuwe leden gedoopt. Het is iedere keer
weer bijzonder om te zien hoe God harten weet te raken met zijn
evangelie. Mooi om te zien hoe levens veranderen!

Duizend bomen geplant
CGK Zwolle heeft, samen met de christelijke natuurbeweging
A Rocha, duizend bomen geplant langs de IJssel. Met de boomplantactie leverden de CGK en A Rocha een belangrijke bijdrage
aan de biodiversiteit in de Zwolse uiterwaarden. ‘We plantten zo’n duizend inheemse boompjes, waaronder fladderiep,
meidoorn, sleedoorn, zoete kers, zomereik en zwarte populier’,
vertelt Wim Eikelboom. ‘Dat zijn de typische soorten die horen
in het hardhoutooibos langs deze rivier.’ De Zwolse kerkgangers
hebben eind 2019 gecollecteerd voor dit mooie, groene initiatief.

Vrijheidsbijbel voor
gedetineerden
De Bijbelvereniging heeft samen met
Bible League Nederland een nieuwe
Bijbel uitgebracht. Deze Bijbel voor
gedetineerden heeft de naam Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt. Door deze Bijbel te lezen,
kunnen mensen de Here Jezus ontdekken en zijn bevrijdende kracht. De
Vrijheidsbijbels worden gratis verspreid
onder gevangenen. Meer informatie?
Kijk op: www.bijbelvereniging.nl.
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Missionaire
lessen in Londen
In juni hoopt een groep van twaalf TUAstudenten naar Londen te gaan. Daar zijn
ze te gast bij zendingsopleiding All Nations
Christian College en verdiepen ze zich, samen
met medestudenten uit diverse landen, in
missiologie en aanverwante vakken. In het
lesprogramma is ook een kennismaking opgenomen met de grote moslim-, sikh- en hindoegemeenschappen. Hoe werkt een christelijke kerk met Woord en daad onder deze
gemeenschappen? Deze reis wordt mede
mogelijk gemaakt door de deputaatschappen
diaconaat, evangelisatie en zending.

tekst erjan van der linde, diaconaal consulent beeld sima pariyar

Nieuw
leven
Omdat drugsgebruik een groot
probleem vormt in Pokhara, een
stad in Nepal, heeft een aantal
kerken de handen ineengeslagen
en de rehabilitatiekliniek ACN in
het leven geroepen.

Ziek
De afkorting ACN staat voor De barmhartige Samaritaan.
Een van de meisjes die hier terechtkwam toen ze drugs
gebruikte, is de achttienjarige Sima Pariyar. Zij deelt
graag haar verhaal. ‘Ik ben in deze stad opgegroeid. Ik
heb een moeder en twee oudere zussen. Mijn vader heb
ik nooit gekend. Toen mijn moeder zwanger was van
mij, verliet ze mijn vader. Mijn vader dronk te veel en
mishandelde haar. We waren erg arm. Op een dag werd
mijn moeder ziek. Op aanraden van een buurtgenoot
ging ze naar de kerk en ze werd weer gezond. Ze ging in
God geloven en nam ons vanaf toen mee naar de kerk.’

Prostitutie
‘Door foute vrienden begon ik als twaalfjarige te roken
en cannabis te gebruiken. Mijn familie kwam erachter
en ik werd naar een ontwenningskliniek gestuurd. Weer
thuisgekomen, viel ik terug in mijn verslaving. Via een
vriend die mij voorloog, kwam ik in de prostitutie terecht.
Toen mijn moeder dit ontdekte, sloot ze me op en riep
een paar vrouwen van de kerk bij elkaar. Ik was erg boos
en probeerde zelfs een eind aan mijn leven te maken. Ik
werd naar het ziekenhuis gebracht en daarna naar een
ontwenningskliniek, genaamd Nawajeewan. Dat betekent:
nieuw leven. Daar had ik het in het begin heel moeilijk.’

Vergeven
‘Ik wilde weg en dreigde met zelfmoord, maar door
de gesprekken met hulpverleners ging ik me beter
voelen. Ik begon in te zien dat er nog hoop voor mij
was. Ik leerde om te gaan met mijn boosheid, slechte
gewoontes en met mijn familie. Ook leerde ik praktische vaardigheden, zoals koken en omgaan met geld.
Het belangrijkste was misschien wel dat ik mezelf
leerde vergeven. Ik werd vrijwilligster bij Nawajeewan. Ik wilde graag terug naar school en nu ga ik naar
Dream School. Ik krijg begeleiding en ben geholpen met
huisvesting. Ik wil nooit meer terug naar een leven met
drugs. Ik ben blij met mijn leven zoals dat nu is. Gods
liefde is altijd gebleven en ik ben kortgeleden gedoopt.
Ik dank alle mensen die mij hebben geholpen het licht
weer in mijn leven terug te krijgen.’

Deputaten diaconaat steunen dit project onder
de naam NEP023 Rehabilitatie druggebruikers.
Zie www.cgk.nl/nep023.
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Geen

Het In.Kas-team met v.l.n.r. Jeanette, Deborah en Hugo

schulden meer
tekst rudolf setz, diaconaal consulent beeld in.kas

Ras-Amsterdammers en mensen met een Turkse, Arabische of Surinaamse
achtergrond schuiven gezellig pratend aan tafel in een kerk in AmsterdamNoord. Ze doen mee aan In.Kas, een praktische cursus bedoeld om hen te
helpen meer orde en inzicht te krijgen in hun financiën.
Succesjes
Er hangt een gemoedelijke sfeer. Terwijl het tijdens
deze cursus toch echt over een thema gaat dat maar
al te vaak in de taboesfeer zit: omgaan met geld. De
cursusdeelnemers kijken deze ochtend samen naar de
doelen die ze zichzelf hebben gesteld. Er wordt gela-

chen en succesjes worden gedeeld: ‘Ik heb een mooi,
goedkoop bed gevonden op Marktplaats voor mijn
dochtertje.’ En: ‘Het lukt me om samen met mijn kinderen elke week een beetje te sparen voor een bezoek
aan mijn familie in Suriname, die ik al vijf jaar niet heb
gezien.’

20 | doorgeven mei 2020

Veelkleurige kerk

De cursusdeelnemers delen in woord en beeld
wat de cursus hun heeft gebracht

Na afloop van de cursus krijgen alle deelnemers een certificaat

Machteloos
Ook de vrijwilligers van In.Kas doen enthousiast met
de cursus mee. Vrijwilliger Marijke Hendriks weet uit
eigen ervaring wat het met je doet als je in financiële
problemen raakt. Haar man overleed plotseling in een
tijd dat hun huis onder water stond. Ze vertelt: ‘Ik bleef
achter met een restschuld, waaraan ik niks kon doen.
Officiële instanties wilden niet helpen. Ik werd er ziek
van.’ Haar inkomen daalt drastisch in die periode. Ze
vervolgt: ‘Ik kon het huis niet meer betalen en de bank
dreigde met executieverkoop. Ik voelde me machteloos, gefrustreerd en woedend.’ Ze kwam eruit op
karakter, vertelt ze. Maar haar zelfbeeld heeft in die
moeilijke periode wel een behoorlijke knauw gekregen.
‘Toen ik hoorde van In.Kas heb ik me direct aangemeld
als vrijwilliger. Ik draai mee met de cursusgroep en kan
dankzij mijn eigen ervaring wat betekenen voor de
deelnemers.’

Boodschappenbonnetjes
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. Iedere
In.Kas-deelnemer ontvangt aan het begin van de cursus
een informatieve map. Ook krijgt hij of zij een handig
kasboekje van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Beide worden intensief gebruikt.
Tijdens de bijeenkomst die ik bijwoon, komen alle
boodschappenbonnetjes van afgelopen week op tafel.

Die worden in het kasboek verwerkt in verschillende
categorieën, zoals voeding, snoep of uitgaan. De deelnemers luisteren aandachtig naar elkaar en wisselen
tips uit. Tussen de gesprekken door toont cursusleider
Deborah van Stuivenberg-Zwart aansprekende filmpjes
die de deelnemers bewustmaken van de verleiding van
reclames.

Steunen
De cursus wordt op meerdere plaatsen in Amsterdam
gegeven. Er is in de afgelopen tijd een cursusstartpakket samengesteld, bestaand uit een handleiding,
werkboeken, PowerPointpresentaties en een training.
Ik vraag aan de deelnemers: ‘Wat vinden jullie? Is het
een goed idee om deze cursus ook op andere plaatsen
in Nederland te gaan geven?’ ‘Absoluut!’, klinkt het vol
overtuiging. ‘Deze cursus helpt ons zó goed om inzicht
te krijgen in ons uitgavenpatroon. Ook kunnen we elkaar hier steunen en ontstaan er nieuwe vriendschappen. Waardevol!’

Wilt u meer informatie of zelf een cursus starten?
Kijk dan op www.inkas.amsterdam of neem
contact op met: deborah@diaconienoord.org of
diaconaat@cgk.nl.
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Het team van AWESSCRV draagt T-shirts met een duidelijke boodschap: VERKRACHTING IS EEN MISDAAD

Alle vragen zijn welkom tijdens de

Een bijzondere
tekst erjan van der linde, diaconaal consulent beeld awesscrv en niels den hertog

In Sierra Leone zijn door een elf jaar durende, allesvernietigende burgeroorlog en de daaropvolgende ebola-epidemie bij veel mensen diepe
wonden geslagen. James Moore biedt met zijn organisatie hulp en troost.
Pijn
De oorlog en epidemie zijn gelukkig voorbij, maar de
pijn is nog altijd groot. Veel mensen zijn familieleden
en vrienden verloren. De maatschappij en een groot
aantal gezinnen zijn ontwricht geraakt. Vooral vrouwen
en kinderen zijn hiervan de dupe. Hulpverlener James
Moore uit Freetown trekt zich hun lot aan en richtte in
2017 de organisatie AWESSCRV op. Met een team van
zeven bevlogen pastorale werkers en troostvrouwen
biedt hij hulp en komt hij op voor hun rechten.

kinderen. We begonnen ons werk in Freetown, maar al
snel breidde het zich uit naar andere plaatsen. Zo reisde
ons team onlangs naar een afgelegen gebied in het zuiden
van Sierra Leone. In het dorp Senehun spraken we onder
andere Isatu Koroma en hoorden haar verdrietige verhaal.
Isatu heeft drie kinderen. Haar man is gedood tijdens de
burgeroorlog en zijn lichaam is nooit teruggevonden. Niet
veel later werd ze gedwongen te trouwen met een familielid van haar man. Ook haar dochter van vijftien moest
trouwen, met een man van vijftig jaar. Hoe erg is dat?’

Gedwongen

Steun

Moore vertelt: ‘We hoorden vlak na de epidemie ongelooflijk veel horrorverhalen, met name van vrouwen en

‘Ze bezat een klein stukje land, maar dat werd haar niet
veel later afgenomen’, vervolgt Moore zijn verhaal. ‘Ze
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voorlichtingsbijeenkomsten

De boodschap? We buigen niet voor onrecht!

roeping!
had niks meer. Het onrecht wat haar en haar kinderen
was aangedaan, raakte haar diep. We boden haar aan om
met ons mee te gaan naar Freetown. Ze maakte, samen
met haar kinderen, gebruik van ons aanbod. We regelden
een onderkomen voor hen en zorgden voor hun levensonderhoud en scholing. Het gaat gelukkig steeds beter
met deze getraumatiseerde vrouw en haar kinderen. Ze
vertelde pas dat ze haar leven opnieuw heeft toegewijd
aan God. Ze is dankbaar voor alle hulp en steun. Ze is ervan overtuigd dat als we haar niet naar Freetown hadden
gehaald, ze het nooit zou hebben gered.’

Kracht
Moore: ‘We horen veel van dit soort verhalen. Verhalen over vernedering, uithuwelijking, verkrachting en
andere vormen van geweld. We zijn dankbaar dat Jezus
ons elke dag opnieuw de kracht geeft om deze kwetsbare vrouwen en kinderen te helpen. We zijn ook heel
blij met de steun van de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Hartelijk dank!’

Het werk van James Moore wordt onder andere
ondersteund door de CGKV Nijmegen. Ds. Niels
den Hertog zegt: ‘De trouw en toewijding van
James Moore en zijn team vormen een inspirerende les voor ons als gemeente. Wat hij tot stand
brengt met bescheiden middelen is heel bijzonder. We
ervaren onze steun aan zijn
werk als een bijzondere roeping en zijn dankbaar dat we
zo mogen bijdragen aan dit
belangrijke diaconale werk.’

Deputaten diaconaat steunen dit project onder de
naam SIE144 Opvang slachtoffers seksueel geweld.
Zie www.cgk.nl/sie144.
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Heer

Wees een levend brood
Een zegening voor velen
En Ik zal jou verdelen
Voor anderen in nood
Zoals Ik ook geleefd heb
Voor anderen in nood

tekst elly

& rikkert

beeld sima (zie pagina

19) is bevrijd uit de prostitutie

in nepal en helpt nu zelf anderen in nood

ﬁ

Heer, wat kan ik zijn
Ik hoor de mensen zuchten
Geen plaats om heen te vluchten
Geen brood in de woestijn

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

wat kan
ik doen

