‘Ik voel me weer
compleet’

Levensvatbaar
Over lente en
levenskracht
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Hij leeft!
Levensvatbaar, levenskrachtig, levengevend, lente (in
de kerk). Met die woorden in het achterhoofd werkten
we als redactie aan deze uitgave.
Het resultaat? Verhalen die laten zien dat het evangelie
van Jezus – die de Levende is – mensen in beweging
brengt. In Azië, Italië, Egypte en Nederland. Verhalen
over mensen die een band met de Levende hebben
gekregen. Mensen die veerkracht ontvangen om in
moeizame omstandigheden vol te houden. Vluchtelingen die hoop krijgen en een vak leren waardoor hun
leven levensvatbaar wordt.
De verhalen kunnen ons helpen om perspectief te
houden of weer te ontvangen. Ik schrijf dit terwijl we
nog volop in coronatijd zitten. Kunnen we het nog
volhouden om met allerlei beperkende maatregelen
te leven? Soms heb ik het gevoel: nee, de rek is er
helemaal uit. Maar toch …

We hoeven het in de kerk gelukkig niet te hebben van
aardse veerkracht. We leven door Iemand die zijn leven
gaf voor ons. Én weer opstond uit de dood, en nog
steeds de Levende is!
Onze kinderen zongen vroeger een liedje van Elly en
Rikkert: ‘Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer
uit.’ Dat klinkt simpel, maar het liedje gaat verder:
‘Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, maar na drie
donkere dagen is Hij weer opgestaan.’
Dat Hij leeft, zie ik terug in de verhalen die in dit nummer van Doorgeven verteld worden. Mag het ook u en
jou bemoedigen!
Willem van ’t Spijker
zendingsconsulent
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Martin Akiet uit Soedan raakte
zwaargewond toen soldaten granaten naar hem gooiden. Hij verloor
zijn rechterarm en daarmee verloor
hij alle hoop. Na lang zoeken vond
hij hulp bij Nijlvallei, een stichting
die via medische hulp het leven van
mensen weer levensvatbaar maakt.
Wat was Martin blij, hij kreeg een
prothese! Lees Martins verhaal op
pagina 22-23.
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Levensvatbare
projecten?
‘Zijn jullie zendingsprojecten wel
levensvatbaar?’, luidde de kritische
vraag in een gemeente die ik
bezocht. Op weg naar huis had ik
genoeg om over na te denken.
Meetbaar?
Ik begreep de vraagsteller wel: veel van onze zendingsprojecten lopen lang, sommige meer dan dertig
jaar. Tegelijk is het ook een lastige vraag. Hoe meet je
levensvatbaarheid en vitaliteit van zendingswerk?
Een Bijbelvertaalproject dat na vijfentwintig jaar een
taal op schrift en het Nieuwe Testament in die taal
oplevert, is vruchtbaar geweest.
Een Bijbelschool die jaarlijks mensen ‘aflevert’ die in de
kerken kunnen werken, is ook vitaal. Maar hoe zit het
met evangelisatiewerk onder zeer moeilijke omstandigheden?

Maar nu zag ze weer licht. De Levende heeft vat op
haar gekregen.

Zware omstandigheden

Kracht in zwakheid

Denk bijvoorbeeld aan werken in een land zoals Thailand, waar je eerst twee jaar taalstudie moet doen. Of
in een gebied zoals Siberië dat moeilijk toegankelijk is:
zoiets kost veel geld, want werkers leven onder zware
omstandigheden en om mensen te bereiken zijn er dure
middelen nodig.
En hoeveel mensen bereiken ze dan?

Weer licht zien

Ik denk ook aan een jonge vrouw in Thailand. Ze hielp
graag mee bij evangelisatie-acties, maar nu schermt de
familie haar af. Omdat ze ‘ziek’ is geworden door haar
geloof in Jezus.
De enige manier om nog contact te houden is via
WhatsApp. Ze appte: ‘Hij heeft tegen mij gezegd: mijn
genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in
zwakheid volbracht (2 Korinthe 12 vers 9). Deze woorden passen zo goed bij mij.’

Ik denk aan de twintig uur durende reis over de toendra met onze evangelist in Siberië. Hij vertelde dat hij
die nacht met de gastvrouw sprak. Ze was zo blij dat
we echt waren gekomen! Alles was zo uitzichtloos. Ze
dacht er vaak aan een einde aan haar leven te maken.

De Here Jezus spreekt over blijdschap in de hemel
over één zondaar die het Leven vindt. Ik lees over een
schare die niet te tellen is – ook door ons gebrekkige
zendingswerk. De Here maakt het levensvatbaar.

Op de toendra: om mensen te bereiken zijn dure middelen nodig
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tekst: clarine mol , zendingswerker in thailand

Al zo’n tweehonderd jaar zijn er zendingswerkers in
Thailand. Toch is het percentage dat hier christen
is minder dan één procent. Dan maar stoppen? Nee,
want God is toch aan het werk. Hier en daar zijn er
knoppen aan takken te zien.
Onvoorstelbaar
De lente is het seizoen dat ik als Nederlander in Thailand het meeste mis. Genieten
van het eerste frisse groen en de eerste
warme zonnestralen voelen op je huid.
Vooral na zo’n lange, sombere winter.
Het is dat je weet dat na de winter de lente
volgt en alles weer gaat uitlopen, anders
zou je het niet geloven.

Winter
Soms kan Thailand aanvoelen als winter.
We komen in dorpjes met grote tempels,
waar het geloof in de geesten en hun
macht erg groot is. Het zit zo diep bij de
bevolking dat je de moed kunt verliezen.
Als – na dagen proberen het evangelie
te delen – er niemand is die het goede
nieuws wil horen, dan voelt het als winter.
Geen teken van leven, alleen maar takken
zonder blad.
Toch zijn er tekenen van hoop, de lente
komt zeker.

Moed
Met kerst komen er verschillende mensen
uit de wijk bij ons thuis. Tijdens het eten
luisteren ze naar het verhaal waarom christenen kerst vieren.
Na kerst bezoeken we mensen uit ons
dorp om te kijken of er honger is naar het
evangelie. Ineens wenkt een vrouw ons
vanuit een huis dat we al bijna voorbij zijn
gelopen. Ze vertelt dat ze een paar keer ‘de
Jezusfilm’ (film over het lijden en sterven
van de Here Jezus) heeft gezien en dat
dit haar zó raakte dat ze er meer over wil
weten.

Wauw! Een knop in een dorre struik, voorzichtig komen de eerste blaadjes tevoorschijn. Teken van leven, dat geeft hoop
en moed. Inmiddels gaan we elke week
bij haar langs om samen te ontdekken wie
deze Jezus die haar zo raakte, is.

Enthousiast
Er zijn op meer plekken tekenen van hoop
te zien. In de sloppenwijk naast het spoor
komt een man met zijn maar niet genezende voetwond in de kerk. Na gebed geneest
zijn voet heel snel. Hij is zo enthousiast
dat hij familieleden en andere bekenden
in een andere sloppenwijk bereikt met het
evangelie.
Zo zijn er twee groepjes ontstaan waar
de Bijbel opengaat en men met vallen en
opstaan leert achter Jezus aan te gaan.

Fris groen blad
Wat is het groots om te zien hoe dorre
takken veranderen in frisse groene struiken, jong en pril. Zo mag elke volgeling van
Jezus leren Hem te vertrouwen.
Dan zal hij zijn als een boom die bij water
geplant is. Zijn wortels lopen uit in een
watergang. Hij merkt het niet als er hitte
komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van
droogte deert hem niet. Hij houdt niet op
vrucht te dragen. (Psalm 1)

Clarine (links) en collega-zendingswerker Annelies delen het evangelie
met vrouwen op het platteland via
‘posterpreken’.
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Tekenen
van hoop
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Door
een droom
op zoek
naar Jezus
6 | doorgeven mei 2021

tekst: missionaire diaconale werker in een gesloten land. beeld:

123rf

Ik ben bij Aisha op bezoek. Samen met haar man en drie
kinderen vluchtte zij uit haar thuisland. Vanwege de
islamitische sekte waartoe ze behoren, werden ze daar
vervolgd. In hun nieuwe land komen ze in aanraking met
de Waarheid.
Niet makkelijk
Aisha en haar gezin wonen nu al zo’n vier
jaar in het land waar ik mag dienen. Ze
hebben hier de status van vluchteling. Het
duurt vele jaren voordat mensen vertrekken naar een westers land om zich daar te
vestigen.
Aisha’s leven is niet gemakkelijk. Ze is
slechts een paar jaar naar school geweest
en kan vrijwel niet lezen en schrijven. Ook
haar kinderen kunnen niet naar school.
Daar is geen geld voor. Het onderwijs in
mijn land is voor vluchtelingen niet goed.
Daarnaast heeft Aisha allerlei lichamelijke
problemen. Ook het coronavirus heeft veel
weerslag op dit gezin gehad. Nog steeds:
soms is er geen eten, vaak is er geen geld.

Dromen
Op een dag vertelt Aisha me over haar
dromen. De eerste droom had ze zo’n
tweeënhalf jaar geleden. Ze zag een man,
helemaal verlicht de trap van hun appartement op komen. Hij was prachtig, vertelt
ze me. Ze heeft hem binnen genodigd en
zijn hand gekust. Daarna verdween hij.
Een jaar later kreeg ze weer een droom. Ze
zag mij. We hadden elkaar toen nog nooit
gezien.

Verwonderd
Drie dagen na deze laatste droom was
ik voor het eerst op de school waar haar
kinderen toen nog les hadden. Haar dochter vertelt Aisha over mijn bezoek. Aisha
vraagt hoe ik eruitzie. Na haar dochters
beschrijving weet ze dat ze mij gezien
heeft in haar droom.
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Zo’n twee weken later bezoek ik haar. Die
dag wordt haar duidelijk dat ik echt de
vrouw was die ze zag in haar droom.
Bijna een jaar later vertelt ze me dit allemaal. Ik ben stil en verwonderd. God is aan
het werk in Aisha’s hart.

Jezus
Inmiddels hebben we vele gesprekken
gehad over de Waarheid: over wie Jezus is.
Aisha gelooft dat Hij de Zoon van God is.
Haar man wil ook graag meer weten.
Inmiddels hebben ze een Bijbel. De laatste
keer toen ik bij hen op bezoek was, hebben
we die samen geopend. Aisha’s man had
over Johannes gelezen en hij wilde weten
wie deze man was.
We praten met elkaar over wie Jezus was
en nog steeds is. In alle openheid kan ik
vertellen dat Jezus zelf gezegd heeft dat
Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Schakeltje
Wat een voorrecht om bij deze mensen op
bezoek te gaan en samen te spreken over
Jezus, de Zoon van God.
Elke keer rijd ik daarna met een dankbaar en biddend hart naar huis. Ik hoefde
niets te doen om hen met de Waarheid in
aanraking te brengen. Maar ik mag wel een
schakeltje zijn in Gods grote plan!
De naam Aisha is vanwege veiligheidsredenen
gefingeerd.

Vitale jonge kerken
in Noord-Italië

Zojuist gedoopte nieuwgelovigen, afgelopen zomer,
met als vierde van rechts Robert Krause.

tekst: interview door willem van ’t spijker , zendingsconsulent

Zending steunt kerkplantingsprojecten in Europa. In Noord-Italië is dat het
werk van ds. Robert Krause. Hij geeft leiding aan Serenissima Ministries in
Italië. Hij laat ons graag kennismaken met zijn werk.
Hoe het werk begon
‘Tweeëntwintig jaar geleden startten we
een kerkplanting in Sacile (zestig kilometer ten noordoosten van Venetië). Sacile
wordt De tuin van de Serenissima genoemd.
Een kerk planten in een tuin, kan het
mooier?
De plek voor het gebouw vonden we in
een plaatsje verderop, Fontanafredda. Dat
betekent koude fontein. Prachtig, want als
de kerk verder groeit, is er water nodig.

Natuurlijke bron
Midden in Fontanafredda vind je een natuurlijke bron die een lieflijke, kleine vijver
vormt. Eeuwenlang liet men hier het vee
drinken. Jaarlijks is er een waterproeverij
met bronwater vanuit heel Europa.
In de geschiedenis fristen hier de kruisvaarders zichzelf en hun paarden op – later
Napoleon en nog weer later internationale
troepenmachten tijdens beide wereldoorlogen. Nu verkondigen we vlak bij deze
bron het evangelie. We bieden de vele
nationaliteiten uit deze omgeving de Bron
van leven en licht aan.

idee dat er niets gebeurt als gevolg van
de lockdown. Toch blijkt dat God de kerk
draagt en laat groeien.
Niemand heeft zijn bediening verlaten.
De bruid van Christus bloeit nog steeds.
Omdat ze vanuit de Bron verfrist wordt –
door de soevereine Geest van God. Omdat
Christus zijn koninkrijk bouwt, ook nu.
Uit onze eerste kerkplanting zijn andere
plantingen voortgekomen, die zich vervolgens ook weer hopen te vermenigvuldigen.
We dromen van een woud van levengevende kerken in onze regio.

Genadige zorg
Fontanafredda ligt vlak bij Bergamo, dat
zwaar getroffen werd door het coronavirus. In onze gemeentes zijn echter maar
heel weinig mensen geïnfecteerd geraakt.
De Here heeft genadig voor ons gezorgd
en liet de kerk groeien in deze coronatijd.
We zien zelfs in het afgelopen halfjaar dat
mensen zich tot de Here wenden en zich
afkeren van atheïsme, trots en secularisme. Nieuwe gelovigen worden wekelijks
begeleid op het pad van discipelschap.

Levend water

Praktische hulp

Onlangs las ik Psalm 1 en mediteerde ik over
de gelovige die ‘geplant is aan waterbeken’.
De gelovige bloeit in woestijnomstandigheden, biedt beschutting met zijn groene
bladeren. Hij geeft vrucht in de daden van
gerechtigheid. En dat terwijl de Bron van
het levende water niet zichtbaar is.
Dat beeld doet me denken aan wat we zien
in een aantal van onze kerken in Zuid-Europa. In de coronacrisis heeft de Here onze
kerken op wonderlijke wijze gedragen.

In sommige kerkplantingen worden families die te maken kregen met werkloosheid,
ondersteund met geld en middelen.
Ook vonden we nieuwe appartementen
waar we vluchtelingen kunnen huisvesten. De Here laat zijn koninkrijk komen in
Zuid-Europa en Hij bereidt een coronaoogst voor zijn heerlijkheid.’

Bloeiende kerken
Veel kerkplanters en pastores hebben het
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Meer informatie over het werk van
Robert Krause: www.smgi.org. Kijk
voor meer foto’s op de volgende pagina.

Gemeentelid Ernest (2e van links) vertelt zijn heftige vluchtverhaal, 2019

Kerk-zijn in
woord en daad
Serenissima Ministries (met ds.
Robert Krause, zie pagina 08-09)
werkt strategisch aan kerkplanting
in Noord-Italië. Kerk-zijn betekent
echter niet alleen aandacht vragen
voor het Woord: het is ook omzien
naar kansarmen. Vluchtelingen die
een praktische opleiding krijgen in
het ‘Levenslab’ (Lifelab) bijvoorbeeld.

Vluchtelingen leren lassen en solderen (Levenslab)

Eerste kerkdienst nieuwe kerkplant Conegliano, 2020

Eerste kerkdienst in Fontanafredde na de lockdown, zomer 2020

Vluchtelingen krijgen training in het Levenslab

Pakistaanse vluchteling met certificaat Levenslab

Kerkplanters uit Roemenië, Amerika (Krause) en Ghana (v.l.n.r.)
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Werken op afstand
‘Wel jammer dat je nu niet op werkbezoek kunt’, hoort de zendingsconsulent vaak in deze tijd. Soms gevolgd door de vraag: ‘Heb
je nu wel wat te doen?’
Het was even aanpassen, maar inmiddels beschikken partners over
goede internetverbindingen. Mede mogelijk gemaakt door een paar
gulle bijdragen uit onze kerken.
Hierdoor is er nu maandelijks contact met het bestuur van de Toraja-Mamasakerken op Sulawesi en met predikanten van de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). We hopen dat binnenkort ook
de eerste videoverbinding met de kerken in Burundi een feit is.
Zo is er toch goed overleg mogelijk. Al zien zowel partners als zendingsconsulent uit naar het moment dat er weer gereisd kan worden.

Trouw in
het dienen
Op 1 maart was het dertig jaar geleden dat
Hessel en Coby Visser vanuit de gemeente
van Urk-Maranatha werden uitgezonden
naar Botswana.
Het echtpaar ging wonen in D’kar, een
klein dorpje in de Kalahari-woestijn. Eerst
moesten ze de taal van de Sanmensen – de
bewoners van dit gebied – leren. Coby gaf
de bevolking daarna lees- en schrijfonderwijs. Hessel zette zijn kennis van de taal in
voor het vertalen van de Bijbel. Hij vormde
een team van vertaalhelpers om zich heen.
In 2012 was het feest: het Nieuwe Testament kwam uit, zowel in gedrukte vorm
als op zogeheten ‘audibibles’ (MP3-speler
waarop de hele vertaling is ingesproken).
In 2016 droeg Hessel de leiding van het
vertaalproject over aan Isaac Khanx’a Saul.
Hessel en Coby houden zich sindsdien
bezig met het begeleiden van een aantal
vertaalprojecten in zuidelijk Afrika.
We wensen hun veel geluk met het behalen van deze bijzondere mijlpaal en bidden
om een zegen over al hun werk.

ICF Apeldoorn op tv
De interculturele pioniersplek in Apeldoorn
kwam begin dit jaar
driemaal op televisie in
het programma Zie je zondag. Kijk de afleveringen
terug via www.cgk.nl/
icfapeldoorntv.

Diaconale
bemoediging via film
De 85-jarige
Jan Brandsma
nam als kind de
beslissing om
het altijd op te
nemen voor de
zwakke. Hoe
werkte dat
uit? Diaconaat
maakte een portret van deze bevlogen man. We horen daarin
voormalig profvoetballer Piet vertellen over een dieptepunt
in zijn leven, veroorzaakt door echtscheiding en drugsgebruik.
Terwijl niemand meer in hem geloofde, zei Jan altijd: ‘Ik zie wel
een weg voor jou.’ De film is met een gesprekshandleiding te
gebruiken voor bijvoorbeeld kring of kerkenraad.
Zie www.cgk.nl/diaconale-bemoediging-uit-sneek.
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Jan en zijn vrouw Titia

‘Maak andere bli
tekst: jan bosch, predikant pioniersgemeente bunde/meerssen

Het was even doorpakken, maar nu kunnen we van start. Met twee
teams van elk zeven of acht personen doen we mee met een proef van de
website vraagaangod.nl. Via deze website kunnen we in contact komen
met mensen uit onze omgeving.
In gesprek

Maaltijden

We hopen dat we met hen iets kunnen delen van het
evangelie.
Vanuit onze gemeente is een Nederlands/Limburgs en
een Iraans/Afghaans team samengesteld. We hebben
tekst in het Limburgs en Farsi aangeleverd. Nu hopen
we dat de vragen komen!
Het is een van de manieren waarop we vanuit onze
gemeente met mensen in gesprek proberen te komen
over het evangelie.

Vorig jaar zijn we gestart met buurtmaaltijden: Ete en
genete (Limburgs voor: eten en genieten). Met vrijwilligers uit het hele land is er een jaar hard gewerkt om de
kapsalon bij ons huis te verbouwen tot een mooie zaal.
Hier kunnen we de buurtmaaltijden houden en ook
andere activiteiten organiseren.
Met een knipoog naar de wijk waar we wonen (Amby;
Limburgers zeggen Amy) hebben we de zaal Amiecitia
genoemd. In het logo, dat onze jongste zoon maakte,
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Ete en genete

ejer!’
zie je onze hoop terug dat er rond het kruis een band
met God en elkaar ontstaat.

Gezelligheid
Amiecitia is ook een geschikte plek voor de Alphacursussen die we geven in het Nederlands, Spaans en Farsi. Bij de zaal is een keuken waar de gerechten bereid
worden. In het bourgondische zuiden is gezelligheid en
samen eten natuurlijk belangrijk.
Voor de buurtmaaltijden nodigen we studenten van het
conservatorium uit om muziek te maken. Hun vergoeding? Een heerlijke maaltijd!

Online
De afgelopen jaren zijn we in contact gekomen met
allerlei mensen. Wat een blijdschap geeft het wanneer
de stap gezet wordt om belijdenis te doen! We hebben
het al een aantal keren mogen meemaken.
Helaas zorgen de huidige coronamaatregelen voor veel

beperkingen. Maar gelukkig kunnen we online doorgaan met Bijbellessen. Nu we op zondag geen fysieke
diensten kunnen houden, worden er wekelijks door
gemeenteleden samenvattingen van de preek in het
Engels, Spaans en Farsi gemaakt. We merken dat er
ook gebruik van wordt gemaakt. Als we anderen ermee
kunnen dienen, horen we het graag.

‘Bliejer’
Want juist in deze tijd wil je het evangelie met anderen
delen. Meer dan ooit is er behoefte aan een boodschap
van hoop. Als christenen kunnen we ervan getuigen,
ieder op zijn eigen plek.
Tijdens een van onze wandelingen zagen we een
bijzonder veldkruis (in Limburg staan er vele langs de
wandel- en fietspaden). Daaronder stond de tekst: Gank
mer wiejer en maak andere bliejer. Als je een moment rust
neemt bij het kruis, kun je weer verder. Maar ook: maak
‘andere bliejer’ met het goede nieuws over Hem!
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Gemeentelid Piet (rechts) in gesprek met bezoeker Kees, die inmiddels lid is

Lente in de Stad
tekst: alrik vos, voorganger pioniersgemeente hart voor heerhugowaard

In februari kwamen in mijn tuin een paar groene sprietjes boven de grond.
Teken van de komst van de lente. Tot er een pak sneeuw bovenop viel.
Toen werd het een kwestie van vertrouwen dat die sprietjes er bleven en
zullen bloeien.
Bedekt

‘Ik leef weer!’

De coronaperiode voelt voor ons als een dik pak
sneeuw dat veel jong groen bedekt. De brasserie –
doordeweeks de huiskamer van de wijk en op zondag
de plaats waar we als Hart voor Heerhugowaard kerk
zijn – is leeg en stil. Geen jongeren die samen eten en
catechisatie krijgen. Geen kerkdienst.
Het is een tijd van wachten, van volharden, van doen
wat je hand vindt om te doen. Je moet het resultaat
van je inspanningen loslaten, omdat er – figuurlijk gesproken – een dik pak sneeuw overheen ligt.

Toch is niet alles bedekt. Want de bomen staan in knop
en de vogels kondigen de lente aan. Wat is in Heerhugowaard te zien van de lentegroei van Gods Koninkrijk?
Ik denk aan Ilse, een vrouw van middelbare leeftijd, die
in een paar maanden tijd tot geloof kwam en niet kon
wachten om gedoopt te worden. Tijdens de eerste lockdown werd ze gedoopt, waarna ze zei: ‘Ik leef weer!’

Nieuw leven
Ik denk aan Tim en Tristan. Twee jongeren die elkaar
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Kerkdienst Hart voor Heerhugowaard, voor de coronaperiode

ad van de Zon
online vonden en een enorme opleving in hun geloof
meemaakten.
Ik denk aan onze jongerengroep die een beetje als los
zand samenhing, maar tijdens de coronaperiode twee
keer per week online bij elkaar komt. Met als gevolg dat
de leden sterk naar elkaar en naar God toegegroeid zijn.
Ik denk ook aan het mailtje van een echtpaar dat de
link naar onze online kerkdiensten doorgestuurd kreeg.
Vijftien jaar waren ze niet naar de kerk geweest, maar
nu lopen ze helemaal warm voor God en kunnen ze niet
wachten om weer naar de kerk te gaan.

Zaaien
Wat mij heeft geholpen om niet stil te vallen, is het
geloof dat de groei van het Koninkrijk – en het resultaat daarvan – Gods verantwoordelijkheden zijn. Het is
wél mijn verantwoordelijkheid om te zaaien. Al vrij snel
zagen we ook mogelijkheden om te blijven zaaien.
Online bereiken we met onze kerkdiensten vier keer

zoveel mensen als voorheen. De kerstwandeling en de
paaswandeling scheppen mogelijkheden om iets van
het evangelie te delen. Het maken van een podcast
blijkt een goede manier te zijn om andere gemeenteleden te leren kennen en het Woord zo te laten klinken
dat het verdieping biedt.

Verwachting
We hebben niet op onze handen gezeten, maar proberen
te doen wat onze handen vinden om te doen. Vervolgens
is het afwachten. Hoop houden. En soms ook uitrusten.
Met de verwachting dat God werkt, dat de grote zomer
daarom echt wel komt. In de Stad van de Zon, de wijk
waar onze pioniersplek is gevestigd.

Lees op de volgende pagina een persoonlijk
verhaal vanuit Hart voor Heerhugowaard.
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tekst: interview door henriëtte bal , communicatiemedewerker missionair team

Het belangrijkste
is de liefde
Van praten met Korien word je
blij. De lente komt je tegemoet in
haar verhaal, waarin ze vertelt over
wortel schieten, groei en bloei.
Thuiskomen
Korien Koekoek is lid van pioniersgemeente Hart voor
Heerhugowaard. Ruim drie jaar geleden kwam ze er
voor het eerst. ‘Het voelde voor mij als thuiskomen. De
samenkomsten zijn laagdrempelig, iedereen is welkom.’
Komend vanuit een traditionelere kerk, geloofde ze al
wel in God, las ze haar Bijbel en bad voor het eten. ‘Ik
geloofde wel, maar er was geen diepgang. Ik hoorde
in mijn nieuwe gemeente getuigenissen en ik dacht:
waarom voel ik dat niet?

Muurtje
Ik had een muurtje om me heen gebouwd, zodat eigenlijk niemand bij me kon komen. Door de Alphacursus is
dat veranderd. Ik mocht er mezelf zijn en alles zeggen
en vragen. Dat is voor mij zo goed geweest. Ook dat er
mensen waren, die zeiden: ‘We gaan voor je bidden.’
God heeft het muurtje afgebroken. Ik heb er zitten huilen, zoveel soms dat ik niet eens in staat was om deel
te nemen aan het gesprek. Maar het heeft geholpen,
ik ben open geworden. Iedereen ziet dat ik rust heb
gevonden en dat ik gelukkiger ben.’

Liefde
Tot voor kort was geloven voor haar meer een ritueel.
‘Als ik terugkijk, zie ik dat mijn geloof oppervlakkig was,
maar God heeft het nu in mijn hart gelegd. Ik ben nooit
meer alleen.

Korien Koekoek

Het geloof zit niet in een bepaalde woordkeuze of kleding. Het zit in de liefde van de Vader die vergeeft. Zo
staat het ook in de Bijbel: geloof, hoop en liefde – maar
het belangrijkste is de liefde.’

Groei
‘God is zo genadig geweest en daarom staat Hij nu op
de eerste plek in mijn leven. Mijn geloof groeit nog
iedere dag. Ik zie nu ook mensen om mij heen veranderen. Zó mooi als ze gedoopt worden, omdat ze tot geloof zijn gekomen!’ Ze lacht verontschuldigend: ‘Sorry,
ik kan alleen maar positieve dingen vertellen.’
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Feest!
De Mattheüskerk in Breda bestond
in januari 75 jaar. Pastoraal kerkelijk
werker Bas Keijzer vertelt: ‘De visie van de
Mattheüskerk is vermenigvuldigen door bewaren. We willen een
warme plek voor de buurt zijn én ons bij de Bijbel ‘bewaren’. We
zijn van mening dat door de Bijbel in zijn zuivere vorm te brengen,
mensen vanzelf op ons afkomen: omdat naastenliefde en christelijke
barmhartigheid daarin heel belangrijk zijn.
Mijn collega’s Lenard en Corline Schouten helpen met onder meer
huiswerkbegeleiding en taallessen voor de wijk. Je ziet dat vanuit
die hulpverlening mensen meer geïnteresseerd raken in ons geloof.
Zo proberen we te vermenigvuldigen.’

Ds. Guus Vos
uitgezonden
Stichting Raise en de gemeente van
Mijdrecht hebben op zondag 11 april
ds. Guus Vos uitgezonden naar Malawi.
Stichting Raise werd opgericht in 2008,
toen een aantal ondernemers in de
omgeving van Barneveld geconfronteerd
werden met de nood in Malawi.
Veel kinderen in Malawi groeien op in
onveilige omstandigheden. Er zijn grote
tekorten op het gebied van voeding, huisvesting, scholing en werkgelegenheid.
De handen werden ineen geslagen. Zo ontstond missionair-diaconaal werk in samenwerking met de lokale bevolking. Guus Vos
geeft hieraan vanaf nu leiding samen met
het lokale bestuur.
Tot voor kort was Guus Vos voorganger
van de gemeente van Mijdrecht. Vorige
maand is hij vanuit deze gemeente als
missionaire diaconale werker uitgezonden
naar Malawi. Daarvoor is er een overeenkomst gesloten tussen de Nederlandse
stichting Raise en deputaten diaconaat en
zending.

Gebed gevraagd voor
pioniersplekken
Het is voor bestaande gemeenten soms al lastig staande te
blijven in deze tijd, maar voor jonge (startende) pioniersplekken
is de uitdaging nog veel groter.
De mogelijkheden om prille contacten te onderhouden zijn
beperkt en regelmatig knelt het financieel gezien.
Bidt u mee om veerkracht? En om nieuwe mogelijkheden om
het evangelie in woord en daad uit te dragen? Zodat deze jonge
christelijke gemeenschappen mogen standhouden!

Verkenningsavond
pionieren
Op 3 maart kwam
een groep geïnteresseerden online bijeen
om na te denken over
missionair pionieren in de omgeving
van de eigen kerk.
Hoe kun je mensen aanspreken die
zich tot nu toe niet door de kerk gezien voelen? We hopen dat de
gesprekken in (onder meer) Apeldoorn-Zuid en de twee gemeentes
van Sliedrecht zich vruchtbaar mogen ontwikkelen. In het najaar
verwachten we opnieuw een verkenningsavond te organiseren.
Houd daarvoor www.cgk.nl/verkenningsavond in de gaten.

17 | doorgeven mei 2021

Professor Hofman

Onrecht kan ni
interview erjan van der linde, diaconaal consulent. beeld foto

1: rd, anton dommerholt

‘Onrecht kan niet!’ Halverwege het interview houdt professor Hofman een
afbeelding van International Justice Mission omhoog, met daarop: ‘Ik ben
geraakt’. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de slavernij van vandaag.
Het tekent het interview. ‘Ik word boos en verdrietig van onrecht.’
Gerechtigheid
Dit is een van de motieven voor het boek Arm en rijk in crises. Geschreven door misschien wel de groenste gereformeerde theoloog, die van jongs af aan onrecht signaleert.
In het boek staat gerechtigheid centraal, wat is dat?
Professor Hofman: ‘De gevallen mens wordt in een juiste verbondsrelatie met God gezet. Deze gerechtigheid
gaat van God uit en ligt diep verankerd in zijn hart.
Door het geloof ontvangen we onze plek in relatie tot
God en onze medeschepselen. Gerechtigheid heeft

twee assen: een verticale en een horizontale, samen
vormen ze een kruis.’

Spiegelen
Het uitgangspunt voor het boek is de gelijkenis van de
rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16). ‘Een gelijkenis
is een spiegelverhaal’, zo vervolgt de docent. ‘Deze
gelijkenis lijkt zowel extreme rijkdom als extreme
armoede te tekenen, die we beide niet zo kennen. Maar
klopt dat wel?
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Arm en rijk in crises

et!

Professor Hofman beschrijft in dit boek de actuele thematiek
van arm en rijk in het licht van de kredietcrisis van 2008 en de
crisis rondom het coronavirus. Hij signaleert de misstanden en
knelpunten en wil de lezers meenemen in een zoektocht naar
mogelijke oplossingen voor de indringende problemen.
Daarbij laat hij zich inspireren door de gelijkenis van de rijke
man en de arme Lazarus.

Ik zie beelden van mensen in Afrika met een emmer op
het hoofd, waarin al hun bezit zit. Van hot naar her gesleept, nergens veilig. Dat is extreem, maar het ís er wel.
Aan de andere kant hoor je van mensen die aan een crisis miljarden verdienen. Ze weten niet meer hoe rijk ze
zijn. Dat is extreem, maar het ís de werkelijkheid.
We spiegelen ons liever aan wie meer dan wij bezitten,
maar is dat eerlijk? Kijken we niet teveel weg? Zullen
we meer bidden om open ogen en een liefdevol hart?

onrecht en milieu hebben we in onze kerken wel eens
blinde vlekken gecreëerd door ons af te zetten tegen de
linkse kerk. Dat is een tekort waaraan wij schuldig zijn.
Gods gerechtigheid mag geen hobby zijn van een
predikant of diaconie: het is Gods hart. Lucas vraagt in
het Evangelie van Lucas alle aandacht voor de armen.
Daarmee zet hij voort waar de Psalmen en profeten in
het Oude Testament vol van zijn.’

Niet meer van mijzelf

Professor Hofman benadrukt het belang van een
Bijbelse prediking en goede catechese. ‘Bij de doorvertaling van gerechtigheid moeten we waken voor het
spectaculaire. Het gaat niet alleen om geld, maar ook
om tijd, liefde en inzet voor de ander. Liefde tot God
geeft liefde tot elkaar.
Vergeet niet wat er in stilte gebeurt door mensen die
door de Heilige Geest worden aangeraakt!’

Armoede en ongelijkheid zijn niet alleen thema’s voor
wereldverbeteraars. De Heidelbergse Catechismus
spreekt over het ‘niet meer van jezelf maar het eigendom van Jezus Christus zijn’. En over bewaard en
vernieuwd worden door Hem en voor Hem leven.
Ik ben als christen niet meer van mijzelf; dat geldt dus
ook van mijn bezit. Ten aanzien van thema’s als armoede,

Niet spectaculair
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Een zinvol gespr
tekst: rudolf setz, diaconaal consulent

Dineren bij Zinvol om tafel. Naast mij zit Marijn, mijn vijfentwintigjarige
zoon. Vanaf ongeveer zijn twintigste gaat hij niet meer naar de kerk. Hij
zei direct ‘ja’ zei toen ik hem uitnodigde voor een diner waarbij we praten
over het leven en wat we geloven.
Ontvangst
Aangekomen op de locatie in Opende (Groningen) wijst
een vlag ons richting een sfeervol verlicht zaaltje. We
worden vriendelijk begroet en naar ons tafeltje gebracht. De zaal stroomt vol (vlak voor de coronacrisis
– red.) met duo’s zoals wij.
Initiatiefnemer Robbert Jansen heet iedereen hartelijk
welkom en vertelt over de opzet van de avond.
Er is met liefde gewerkt aan het diner: een amuse,
soep, een vleespotje, salade en toetje. Tussen de gangen door geeft Robbert handreikingen. Zo krijgen we

een stapel kaartjes waaruit we vragen kiezen die we de
ander willen stellen.

Gelijkwaardig
Wat ik bijzonder vind, is dat het zo gelijkwaardig is. Het
is niet een vader-zoon-gesprek waarbij ik met vragen
of adviezen kom: we bevragen elkaar. En dat gaat diep.
Ik vraag vergeving aan mijn zoon voor iets wat ik niet
goed heb gedaan. We spreken uit wat we waarderen in
elkaar. Ook krijgen we meer zicht op wat de ander wel
of niet (meer) gelooft en ziet als de zin van het leven.
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rek voor twee
Voor herhaling vatbaar
Op de terugweg evalueren we de avond. We vinden
het bijzonder dat zoveel mensen hun talent inzetten om
ons deze avond te bieden. Er is heerlijk gekookt en de
vriendelijke bediening mengt zich niet in het gesprek.
Marijn heeft tips qua muziekkeuze, die we na afloop aan
de organisatie mailen. Hij wil dit nog een keer doen, maar
dan met zijn vriendin. ‘Dit concept is ook heel geschikt
om met een goede vriend eens wat dieper door te praten.’
Zelf wil ik eigenlijk wel met al mijn zoons (we hebben er
vijf) ‘zinvol om tafel’.

Sociale armoede
Zinvol om tafel wil de relatie tussen mensen verdiepen
door het gesprek over zingeving te stimuleren. In de
praktijk komt het er vaak niet van om écht met elkaar
in gesprek te gaan.
Volgens Robbert Jansen is dat een vorm van sociale
armoede: ‘In de kerk zijn we niet zo gewend vragen te
stellen, we geven liever antwoorden. Terwijl de nood van

veel mensen is: wie luistert er echt naar mij? Mensen kunnen allerlei contacten hebben en zich toch alleen voelen.’

Overdraagbaar
Zinvol om tafel is zo opgezet dat het overdraagbaar is.
Robbert: ‘Plaatselijk heb je een team nodig die zich de
visie eigen maakt en een locatie regelt.
We stellen een handleiding en ondersteuning beschikbaar. De website speelt daarin een steeds grotere rol.
Van daaruit worden de betalingen gedaan en wordt
veel van de logistiek eenvoudig geregeld.
Het zou prachtig zijn als mensen op verschillende avonden in de week een locatie kunnen kiezen in de buurt
waar je ‘zinvol om tafel’ kunt gaan.’

Lees meer over Zinvol om tafel en over Zinvol
Home-dining – een variant in coronatijd – op
www.zinvolomtafel.nl.
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Martin en zijn gezin

Ik voel me weer
tekst: erjan van der linde, diaconaal consulent. beeld: nijlvallei

In Caïro, de hoofdstad van Egypte, verblijven duizenden Soedanese
vluchtelingen. Zij krijgen geen steun van de Egyptische overheid.
Diaconaat steunt stichting Nijlvallei, die samen met zeven kerken in Caïro
wél voor medische hulp zorgt. Hulp van ongekende waarde.
Eén familie
Jos Strengholt geeft leiding aan Nijlvallei. Zijn motivatie? ‘Als ik word geconfronteerd met medegelovigen
die een urgent probleem hebben, kan ik niet de andere
kant opkijken. We zijn als wereldwijde kerk één familie.
Als mijn broer of zus in Nederland hulp nodig heeft,
zou ik die dan niet geven?’
Jos laat graag Martin Akiet aan het woord, een Soedanese broeder die zijn hoopgevende verhaal deelt.

Hulp voor Martin
Martin Akiet komt uit de Dinkastam in centraal Soedan.

Nadat Zuid-Soedan zich in 2011 afscheidde, woonde
hij voor zijn gevoel in een vreemd land en trok vanuit
zijn woonplaats Khartoum naar het zuiden. Hij kon
werken bij zijn oudste broer, die daar een winkel bij een
olieveld had.
Na verloop van tijd kwamen er problemen door het
uiteenvallen van het zuidelijke leger. Op een nacht viel
een groepje soldaten van de Nuerstam het huis binnen.
‘Ze bonden ons vast en toen ze het huis verlieten, gooiden ze granaten naar ons.
Hierdoor raakte ik zwaar gewond en verloor ik mijn
rechterarm.’
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compleet
Naar Egypte
‘Na medisch verzorgd te zijn, sprokkelde ik wat geld
bij elkaar. Ik ging naar mijn kinderen die ik in Khartoum bij familie had achtergelaten toen ik ging werken
in het zuiden. Ze waren enorm van streek toen ze me
zagen.
Via de UNHCR kregen we vluchtelingenhulp en een
blauwe kaart (werk- en verblijfsvergunning). Daarmee
konden we naar Egypte reizen. In Egypte wilde ik zelfstandig gaan werken. Aan hulporganisaties daar vroeg
ik om een prothese, maar die kreeg ik niet. Ik verloor
alle hoop. Hoe moest ik verder?

Een ‘nieuwe arm’
Toen hoorde ik van Nijlvallei en vertelde de medewerkers mijn verhaal. Ze namen me mee naar een arts die
protheses maakt en betaalden alle kosten. Ik kreeg een
prothese!
Vanaf dat moment had ik weer hoop in mijn leven. Ik
leerde weer voor mijzelf te zorgen en iets voor een

ander te doen. Ik kan werken en voel me niet langer
nutteloos, maar net zo compleet als ieder ander.
Voor wat Nijlvallei voor mij heeft gedaan, heb ik geen
woorden. Zelf kon ik geen nieuwe arm betalen. Wat
was ik bang dat ik nooit als ‘gewoon mens’ zou kunnen
leven. Dankzij de mensen van Nijlvallei kan ik dat wel.
Ik bid dat ze de mogelijkheden krijgen meer mensen te
helpen.’

Deputaten diaconaat steunen dit project onder de
naam EGY131 Hulp aan Soedanese vluchtelingen. Zie
www.cgk.nl/egy131. In 2020 bekostigden zij met
uw steun ongeveer een kwart
van de 143 operaties. Van het
bevestigen van een armprothese tot het verwijderen van
een gezwel in het oog. Helpt
u ook dit jaar mee?
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Het leven leeft in elke lente voort,
en ook in mij wordt alles nieuw en jong.
Omdat Gods Geest zijn lied weer in mij zong:

tekst: nel benschop

beeld: doopplechtigheid

icf rotterdam

ﬁ

‘Ik maak het leven schoon wie Mij behoort.’

