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Volgende nummer
Zoals ieder jaar staat het volgende nummer van Doorgeven, het 

eerste in het nieuwe jaar, in het teken van de hulpverlening in 

binnen- en buitenland. Diaconaat zorgt er ieder jaar voor dat de 

hulpverleningszondag – de eerste van februari – niet onopgemerkt 

voorbijgaat. Over opmerken gesproken: u zult in januari een geheel 

vernieuwde Doorgeven ontvangen! Ons blad krijgt een nieuwe op-

maak waarvan de redactie hoopt dat die u zal aanspreken. Boven-

dien valt Doorgeven na een tussenperiode van twee jaar voortaan 

weer samen met het blad Verbonden van deputaten kerk en Israël 

door uw brievenbus. Twee bladen die erop uit zijn de boodschap 

van de Bijbel met anderen te delen én van hen te leren. 

Wat op de voorpagina in een grote tobbe behandeld 

wordt voor verdere verwerking, liep niet zo lang daarvoor 

nog als geit rond in D’kar, Botswana. De foto is genomen 

tijdens het festijn dat gehouden werd bij de presentatie 

van de Bijbel in het Naro, eind 2012. Na een lange dag met 

toespraken en veel koor- en samenzang zijn de aanwe-

zigen toe aan een hapje eten. Daarbij mag vlees niet 

ontbreken. In Afrika hoort een maaltijd erbij als je elkaar 

ontmoet en samen iets te vieren hebt. En (bijna) iedereen 

weet hoe je een geit moet slachten. Buitenlandse gasten 

kijken hun ogen uit! En eten bescheiden mee … 

3   Meditatie

4   Gast in Nederland
 Aan tafel groeide een unieke broederschap.

6   Een beker koud water
 Een maaltijd schept een band.

 

8   Eet je mee?
 Altijd genoeg voor onverwachte gasten.

10   Oppassen met eten
 Keuzes maken tussen gezondheid en wat je uitzendt.

12   Doorgeven!

14   Zendingsprojecten

15   Verjaardagen / postzegels

16   Allerlei maaltijden
 Verschillende eetstijlen en voorkeuren.

18   Voedseldistributie in Syrië
  Voedselhulp aan vluchtelingen en de eigenlijke bewoners.

20   Onmisbare bomen
 Ontbossing heeft enorme gevolgen.

22   Bij wijze van eten
 Spreekwoorden over eetgewoonten in Venda. 

24   Nieuwe landbouwmethode
 De oogst verbrandt of spoelt weg.

26   Missionaire taarten
 Hoe laat u zien dat u Christus kent?

28   Jij gaf Mij te eten
 Met goed gevulde tassen naar huis. 

30   Diner voor twee 
 Succesvol initiatief ‘Ik geloof het wel’. 

32   Kinderkant

Colofon Doorgeven 23e jaargang nr. 5, waarin informatie over het werk van deputaten 

buitenlandse zending | Redactieleden Arjan Hilbers en Gert Jan Vogel | Het werk van 

deputaten evangelisatie | Redactieleden Petra de Jong en Elbert Boot | Het werk van 

deputaten diaconaat | Redactieleden Gé Drayer en Rijn de Jonge | Eindredactie: Rita 

Blankenstijn en Lia van Grootheest | Vormgeving: DUO-ontwerp, Utrecht | Drukwerk: 

Novente, Lunteren | Oplage: 30.000 ex. | Redactie en administratie: Dienstenbureau 

van de Christelijke Gereformeerde Kerken | Postbus 334, 3900 AH Veenendaal | tele-

foon 0318-58 23 50, fax 0318-58 23 51| e-mail lkb@cgk.nl, website www.cgk.nl | IBAN: 

NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal |Door-

geven verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan alle adressen die 

door de scriba’s van de kerken worden opgegeven. | Doorgeven online: www.cgk.nl.

Doorgeven
Het gaat over eten, in dit nummer van Doorgeven. Daarmee is de 

redactie niet bezweken voor de verleiding waaraan bijna ieder 

zichzelf respecterend magazine toegeeft: dat er een eet- of kook-

rubriek moet worden gepresenteerd. Het gaat niet om de smake-

lijke maaltijden zelf maar om de verhalen daarachter. Daarover 

kunnen mensen die betrokken zijn bij evangelisatie, diaconaat 

en zending heel wat vertellen. Vanuit de Bijbel weten we het al: 

het is goed om samen aan tafel te gaan. De Here Jezus heeft zelfs 

als opdracht aan zijn kerk gegeven om te eten en te drinken tot 

zijn gedachtenis. Bij die Maaltijd waarachter een heel bijzonder 

verhaal schuil gaat: de geschiedenis van zijn lijden en sterven.
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Geeft gij hun te eten
Is het u weleens opgevallen? De geschiedenis van de eerste 

wonderbare spijziging wordt helemaal niet als een wonder 

verteld.

Er zijn wel andere geschiedenissen over 

de Here Jezus waarnaar je als het ware 

met ingehouden adem luistert en kijkt. 

Ook door de manier waarop ze worden 

weergegeven. Spannend! Mooi! Won-

derlijk!

Mattheüs vertelt het hier heel simpel. 

De Heiland wordt in zijn drukke bezig-

heden met en voor mensen over wie Hij 

met ontferming bewogen is, gestoord 

door zijn discipelen. Het is tegen de 

avond en ze beginnen over eten. 

‘Geeft gij hun te eten’, is zijn antwoord. 

Bijna terloops. Hij heeft zoveel andere 

dingen te doen. 

Daar staan ze dan, de discipelen. Er is 

niet meer dan wat brood en vis. Die ze 

bij hun Meester moeten brengen.

En dan? Hij ziet op naar de hemel en 

spreekt de zegen uit. Om vervolgens te 

gaan delen. Er gebeurt iets wonderlijks, 

maar beschreven wordt het niet. 

We moeten het wonder concluderen uit 

het aantal volle manden dat overblijft 

én uit het aantal mensen dat gevoed 

wordt. Er is in één woord overvloed. 

Bij de Here Jezus is overvloed voor 

mensen over wie Hij met ontferming 

bewogen is. Dat geldt tot op de dag 

van vandaag. En nog altijd klinkt zijn 

opdracht: ‘Geeft gij hun te eten!’ 

We hebben veel te doen. 

Arjan Hilbers 

zendingsconsulent
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Programma
Van 7 tot 17 oktober bezochten vertegen-

woordigers uit bijna al onze zendings-

gebieden Nederland. Zij waren door 

zending uitgenodigd om kennis te maken 

met onze kerken, met ons land en met el-

kaar. En met onze synode, die op vrijdag 

14 oktober zendingszaken besprak. 

Dat betekende dat mensen uit Tajmyr 

(Siberië) de hand reikten aan mensen 

uit Indonesië, om twee uitersten te 

noemen. Er was een stevig programma 

dat hen van noord naar zuid en van oost 

naar west bracht. 

Helemaal als we de kerken die zij af-

zonderlijk in de weekenden bezochten, 

tellen bij het programma dat in de week 

van 10 tot 15 oktober gezamenlijk werd 

afgewerkt. Er werd in totaal zo’n twee-

duizend kilometer afgelegd. Om trek van 

te krijgen!

Botten
‘Do you always take out all the bones?’ 

was een van de vragen die iemand stelde. 

‘Halen jullie altijd de botten uit het vlees?’ 

Het antwoord was: niet altijd, wel vaak. 

De aanblik van de vleesvakken in een su-

permarkt is in Nederland anders dan in 

Indonesië, Afrika of Tajmyr. De verfijnde 

vleessoorten zoals vinken en burgers, 

biefstukjes, haasjes en kipfilets tref je 

daar niet aan. Vlees is er zeker, maar 

dan nog herkenbaar als afkomstig van 

een dier. Met de botten. 

Bovendien wordt er in die landen veel 

Gast in
Nederland

Aan een Hollandse Nieuwe beginnen buitenlanders niet zo 

gauw, op bezoek in Nederland. Helemaal niet als ze uit Afrika 

komen. Maar een gerookte haring is iets anders. Die gaat er 

wel in!

meer van wat er tussen kop en staart zit, 

gegeten dan bij ons – overigens vaak in-

clusief die uiteinden. Dat geldt trouwens 

niet alleen van vlees maar ook van vis. 

Kroket en haring
Eerlijk is eerlijk, er werd na een eerste 

test (of proeve) maar weinig terzijde 

gelegd tijdens de maaltijden. Dat is ook 

altijd een beetje moeilijk wanneer je op 

bezoek bent. Het is dan verstandiger om 

helemaal niet te beginnen aan wat je 

spannend lijkt. 

Nee, bijna niemand liet iets staan. 

Behalve die broeder die in de aula van 

onze universiteit begon aan een broodje 

kroket. Na een hap schrok hij vermoe-

delijk van de temperatuur en de smaak 

van het geval. Hij legde het geheel neer, 

vouwde er een servetje overheen en 

ging verder met een krentenbol. 

Maar hij was een enkeling. Hoewel, bij 

een visstalletje in Amsterdam kon de 

haring bij niemand op enthousiasme 

rekenen. Rauwe vis, brrr …! 

Kennismaking met Nederland
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Hollandse pot
Maar een gehaktbal ging er wel in! 

En dat twee van onze gemeenten op 

achtereenvolgende dagen een stamp-

potbuffet hadden klaar staan, was geen 

enkel probleem. 

De kerk van Opperdoes beet wat dat 

betreft het spits af. De volgende dag 

gevolgd door Hoop voor Noord in 

Amsterdam. Beide buffetten werden 

aangeboden door bevlogen mensen (in 

Opperdoes jongeren!) in een uiterst gast-

vrije omgeving. Dat heeft er ongetwij-

feld aan bijgedragen dat onze gasten 

twee keer lekker zaten te eten. En te 

praten!

Ontmoetingen 
Dat laatste, praten, was het belangrijk-

ste van de maaltijden. We kunnen het 

uitbreiden tot ‘elkaar ontmoeten’. In de 

vijf dagen dat de mensen met elkaar 

optrokken, werd het gezelschap steeds 

gemengder. 

In het begin zaten afgevaardigden uit 

hetzelfde land nog bij elkaar, aan het 

einde van de week zaten ze veel meer 

door elkaar heen. Luisterend naar el-

kaars verhalen en vragend naar elkaars 

wederwaardigheden. 

Er groeide aan de tafels in die korte 

tijdsperiode een soort broederschap 

waarvan ieder besefte hoe uniek die 

was. Prachtig om van elkaar te weten en 

te horen hoe in ieders leven Gods Woord 

centraal staat. Hoe mooi maar ook hoe 

moeilijk het soms is om dat Woord door 

te geven aan de naaste. 

Broederschap
Tijdens de gezamenlijke week is regel-

matig het lied ‘Welk een Vriend is onze 

Jezus’ gezongen. Hand in hand, ieder in 

zijn eigen taal. Elke keer een bijzonder 

moment.

Bij het laatste gemeenschappelijke 

diner in Lunteren op vrijdagavond  

14 oktober nam ds. Nefefe uit Venda het 

woord. Hij bedankte zending voor de 

prachtige week. Het belangrijkste vond 

hij dat hij zoveel nieuwe broeders had 

leren kennen. Daarmee stemden alle 

anderen in. 

Er werd samen gedankt voor de manier 

waarop het zendingswerk van onze 

kerken voor ieder zichtbaar en tastbaar 

was geworden. En er werd voorbede ge-

daan voor onze kerken en voor ons land.

Waarna nog een keer in alle talen klonk: 

‘Welk een Vriend is onze Jezus’.

Arjan Hilbers

zendingsconsulent

Regelmatig klonk in vele talen ‘Welk een vriend is onze Jezus’

Aan tafel groeide een unieke broederschap
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Basisgastvrijheid
Waarom begin ik hiermee? Omdat het 

me telkens weer opvalt dat bepaalde 

eetgewoonten in Thailand soms heel 

dicht bij de eetgewoonten in de tijd 

van Jezus staan. Die beker koud water 

bijvoorbeeld. 

De woorden van Jezus worden ineens 

veel begrijpelijker vanuit je eigen 

ervaring: ‘En wie een van deze kleinen, 

omdat hij een discipel is, ook maar een 

beker koud water te drinken geeft, voor-

waar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geens-

zins ontgaan’ (Mattheüs 10:42). 

Een beker koud water, dat is wat Thaise 

mensen je bijna altijd aanbieden als je 

langskomt. Zelfs al kennen ze je hele-

maal niet. Het is een soort basisgastvrij-

heid. En hier hebben we ontdekt hoe 

lekker een glas koud water kan zijn als 

de temperatuur weer eens ver boven de 

dertig graden is!

Na de dienst
Iets anders wat ook dichter bij de gewoon-

ten van de vroege kerk staat, is het eten 

na de kerkdienst. Natuurlijk doen we dat 

in Nederland ook weleens, met de hele ge-

meente eten. Maar hier is het vaste prik. 

Elke kerkdienst eindigt met een ge-

zamenlijke maaltijd. En net als in de 

vroege kerk neemt iedereen zelf wat 

mee. Zo is er genoeg voor iedereen. 

Natuurlijk zorgen die maaltijden ook 

ervoor dat er veel gepraat wordt en dat 

de mensen het gezellig vinden om elkaar 

weer te zien en te spreken. Daarom 

lijken ze echt op de liefdemaaltijden van 

de vroege kerk. De onderlinge liefde en 

verbondenheid wordt daar gevoed.

Elkaar helpen
Trouwens, dat delen met elkaar vind je 

niet alleen in de kerk. Het Thais heeft 

heel wat woorden voor ‘elkaar helpen’. 

Elkaar helpen als buren is dan ook een 

oude traditie. 

Een maaltijd zet 

ons stil en schept 

een band

De een heeft hiervan wat over en deelt 

het met de buren. De ander heeft daar-

van weer wat over en deelt dat met de 

buren. Dan is de jackfruit of de mango 

rijp en wordt die weer uitgedeeld. 

Een beker 
KOUD water

In Thailand kan het warm zijn, erg warm. Afgelopen jaar was het hete seizoen in Thailand 

het heetst sinds vijfenzestig jaar. Dat betekende in de praktijk dat het zo’n tweeëneenhalve 

maand elke dag 41 graden in de schaduw was. En dan is een glas koud water het lekkerste 

wat er is!
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En zo help je elkaar als buurtgenoten. 

Als je ergens langsgaat, neem je vaak 

ook even wat mee. Wat fruit of wat te 

snoepen.

Bijbellezen
Al deze ervaringen van de afgelopen 

twee jaar zorgen ervoor dat we de Bijbel 

op het gebied van eten en maaltijden 

weer met andere ogen lezen. 

Hoe vaak lezen we niet dat Jezus aan 

een maaltijd zat met mensen? Hij was 

er zelfs om bekend en de mensen rod-

delden erover: ‘Zie een vraatzuchtig 

mens en een wijndrinker, een vriend 

van tollenaars en zondaars’ (Mattheüs 

11:19). Toch bleef Jezus aan maaltijden 

aangaan met allerlei mensen. 

Een maaltijd zet ons stil en schept een 

band. Dan is er alle tijd om met elkaar 

te praten. Over de gewone dingen, maar 

ook over het Evangelie. Een maaltijd is 

dus niet alleen gezellig en lekker, het 

is ook een heel natuurlijke manier om 

mensen te bereiken.

Droom
Dat was dan ook een van de dingen, die 

Mod X (de man van het Thaise stel met 

wie we samen een kerk willen beginnen 

in Khon Sawan) direct als zijn droom 

voor de komende tijd aan ons voorlegde. 

Hij wil een Bijbelstudiegroep begin-

nen, die samen zingt, Bijbelstudie doet 

en dan ook samen eet. Zo komen de 

mensen heel ‘ngaai, ngaai’ (‘makkelijk, 

makkelijk’) binnen en voelen ze zich 

op hun gemak. En dan is er ook alle 

gelegenheid om het Evangelie met hen 

te delen. 

Mod X en zijn vrouw Noong Bo houden 

er dan ook van om wat te bakken of te 

koken. De ene keer krijgen we een Thaise 

pizza, de andere keer Kaawmankay (rijst 

met gekookte kip en een sausje). Weer 

een andere keer krijgen we prachtig 

versierde boterhammen. En inderdaad, 

de mensen komen ‘ngaai, ngaai’ binnen 

en luisteren naar wat hun verteld wordt.

Natuurlijk denken wij ook vaak aan 

Nederland en de kerk daar. Hoe bereik 

je een niet-gelovige Nederlander? Mis-

schien is de Thaise kerk dan wel het 

navolgen waard? Per slot van rekening 

doen ze niet veel anders dan Jezus en de 

vroege kerk.

Wilke en Marlies den Hertog

zendingswerkers in Isaan
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Een uurtje 
Eigenlijk kwam ik alleen om een uurtje 

taalles te geven of zomaar even op 

bezoek. Maar ‘even’ kan ik wel uit mijn 

hoofd laten als ik bij nieuwe Nederlan-

ders op bezoek ga. 

Ze zijn zelfs beledigd als ik zeg dat ik 

echt niet mee kan eten of dat ik na tien 

minuten weer weg moet. Waarom heb 

ik niet meer tijd? Zijn ze niet belangrijk 

genoeg voor mij? 

Ik heb geleerd om ruim de tijd te plan-

nen voor een bezoek of taalles en om in 

elk geval iets van wat ze me voorzetten 

op te eten. Te vragen wat het is en hoe 

het wordt klaargemaakt. 

Met een vertaalapp kom je een eind om 

de ingrediënten uit allerlei Turkse, Ma-

rokkaanse, Iraanse en Syrische gerechten 

te achterhalen. Als vanzelf komt er een 

gesprek over het dorp waar ze vandaan 

komen, de familie, de gewoonten. 

Mooi om zo mensen te leren kennen 

door samen te eten, juist in hun eigen 

huis waar ze zich veilig voelen. Als je een 

keer bij hen hebt gegeten, durven ze ook 

wel een keer bij jou aan te schuiven aan 

tafel. 

EET JE MEE?
Eet je mee? Die vraag krijg ik nogal eens van een broer of zus 

uit de Internationale Christelijke Familie (ICF) in Veenendaal. 

Als je daar op bezoek komt, krijg je niet een kopje thee of 

koffie met een koekje aangeboden, maar meestal een hele 

maaltijd. 

Open huis
Tijdens de achttien jaar dat we als 

gezin bij de Sanmensen in Botswana 

woonden, leerden we van hen dat eten 

er is om te delen. We aten daar dan ook 

bijna nooit alleen met ons eigen gezin. 

We hadden scholieren en pleegkinderen 

in huis. Of er kwamen mensen langs om 

iets te vragen en ook die aten een hapje 

mee. 

De oude Tcoma bijvoorbeeld kwam 

bijna dagelijks iets halen van het 

maandrantsoen van de sociale dienst, 

dat hij bij ons in bewaring had gegeven. 

Zo wist hij tenminste zeker dat niet alles 

binnen een week door de hele familie 

opgemaakt was, of verkocht voor drank. 

Hij kwam altijd rond koffietijd en at 

gelijk een bordje pap of een boterham 

mee. 

We hadden ook vaak onverwachte gas-

ten van over de hele wereld aan tafel. 

Maaltijd na de dienst, ICF Veenendaal
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Een Australisch gezin dat na een auto-

ongeluk gestrand was. Een jonge piloot 

uit Texas die we met zijn eenmotorige 

vliegtuig aantroffen op de grindweg bui-

ten ons dorp toen hij er een noodlanding 

maakte. En een Israëlische arts die in 

het kader van de anti- hiv/aidscampag-

ne besnijdeniscursussen gaf aan artsen 

in het ziekenhuis. 

Aan tafel spraken we over ons leven 

en lazen we uit de Bijbel en baden we. 

Dat laatste was vaak de aanleiding tot 

goede gesprekken over geloof en de zin 

van het leven.

Eten bij de kerk
Als er iets te vieren is in Afrika, dan hoort 

er eten bij. Met Pasen komen de leden 

van verschillende gemeenten voor een 

paar dagen bij elkaar. Met vrachtwa-

gens en auto’s worden ze naar het dorp 

van samenkomst gebracht. Mensen 

gaan slapen bij familie of in grote 

tenten. 

De catering voor het feest is een hele 

organisatie. Koe kopen, slachten, 

uithangen in een boom en snijden. Hout 

halen. Dat is het werk van de mannen. 

Daarna gaan de vrouwen aan de slag. 

Ze koken het vlees in grote zwarte pot-

ten en maken er rijst, maïsmeel, saus en 

salades bij. Er moet genoeg te eten zijn 

voor honderden mensen, want behalve 

de gasten uit andere dorpen, loopt ook 

het hele dorp uit. 

Van de avond van Goede Vrijdag tot de 

Paasmorgen zijn er samenkomsten. Na 

de kerkdienst op Eerste Paasdag staan 

er lange rijen mensen, ieder met hun 

pannetje of bakje, bij de kerk. Als ze hun 

bakje hebben volgeschept, gaan ze er 

vaak direct mee naar huis. Daar delen 

ze weer van het goede met de thuisblij-

vers. Gezellig samen eten is er meestal 

niet bij. 

Samen delen
Wat dat betreft geniet ik meer van 

de maaltijden die we nu bij de ICF in 

Veenendaal houden na de dienst op 

zondag. Ieder neemt wat mee. Genoeg 

voor het eigen gezin en dat delen we na 

de dienst. 

Nederlandse erwtensoep, Iraanse 

linzen, Arabisch brood, couscous, sla en 

pannenkoeken. Er is altijd genoeg voor 

onverwachte gasten. Tijdens het eten is 

er alle tijd om echt met elkaar in gesprek 

te gaan en elkaar nog beter te leren 

kennen. 

‘Dit is mijn familie in Nederland’, ver-

zuchtte een Syrische vluchteling. Zo zou 

de kerk toch altijd moeten voelen: als 

een gezin met broers en zussen uit aller-

lei landen maar met dezelfde Vader. 

Beppie Wessels-Schuurman

oud-zendingswerker in Botswana

Altijd genoeg voor onverwachte gasten

De vrouwen in Botswana koken in grote, zwarte potten
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Eet meer
De oma had een rijke maaltijd gekookt 

en zette dat voor me neer. Ik at wat ik 

kon, maar het was niet genoeg. ‘Ben 

je aan de lijn?’ vroegen ze in koor. ‘Eet 

meer, eet meer! Er is genoeg!’ 

De eerste woorden die ik leerde in het 

Romani waren: ‘Ik zit vol. Ik eet niet 

meer.’ Aan het begin at ik alles en overal, 

maar na een week gaf mijn maag het op. 

Ik vertelde het aan mijn Romani ‘oma’, 

maar haar reactie was dat ik méér 

moest eten: rijst, kaas, eieren. Maar ik 

wilde gewoon even niks. 

Vet eten
Volgens mijn oma kon ik maar beter 

niet over mijn maag- en darmproble-

men praten. Dat is niet zo netjes. Het 

lastige was alleen dat ze aan alles en 

iedereen verkondigde dat ik geen vlees 

meer wilde eten en dat ik weinig at. De 

mensen vroegen dan waarom.

Tja, wat zeg je dan als je de echte reden 

niet mag noemen?

De belangrijkste reden dat ik last van 

mijn maag heb, is dat het eten hier vet-

ter is. En er wordt veel vlees gegeten, en 

veel bonen en kool. 

Mijn oma gebruikt ongeveer een liter 

olie per week. Toen ik zei dat ik niet goed 

tegen vet eten kan, zei oma: ‘Dat komt 

goed uit, ik kan ook niet tegen vet eten, 

dus we eten nooit vet.’ Toen wist ik dat 

het een hopeloze zaak was.

Met Roma eten
U denkt misschien: ‘Als ze niet tegen dat 

eten kan, waarom maakt ze dan niet 

gewoon haar eigen eten?’ Dat kan, maar 

dan maak je meteen een groot state-

ment. Eigenlijk zeg je: ‘Jouw eten is niet 

goed.’ En daarmee zeg je: ‘Jij bent niet 

goed.’ Door het eten te weigeren, weiger 

je dus ook de mensen zelf. 

De reden dat dit zo gevoelig ligt, komt 

deels door de sociale positie van de 

Roma. Roma in Roemenië staan erom 

bekend dat ze vies en onhygiënisch zijn. 

Een keer vertelde ik een Roemeens 

meisje dat ik bij Roma woon. ‘Eet je 

daar ook?’ vroeg ze. Ik vond dat een rare 

vraag. Als je bij iemand woont, dan eet 

je daar ook natuurlijk. Maar zij vond 

het bewonderenswaardiger dat ik met 

Roma at dan dat ik daar woonde. 

Veel Roemenen eten niet zomaar bij 

Roma. Ze zijn bang dat ze daar ziek van 

worden. Daarom heb ik ervoor gekozen 

om zoveel mogelijk wel gewoon mee 

te eten. Daarmee laat ik zien dat ik de 

mensen accepteer. Dat ik daardoor 

meer last van mijn maag heb, neem ik op 

de koop toe.

Oppassen 
met ETEN

In januari 2015 kwam ik voor het eerst in een dorpje in Zuid-

Roemenië waar ik ging wonen in een Romagezin. Voor mijn werk 

als Bijbelvertaler ging ik hier wonen om de Romanitaal en -cultuur 

beter te leren kennen. Ik werd met open armen ontvangen.

Grenzen
Er zijn wel grenzen aan wat ik doe. 

Mensen hebben er geen problemen mee 

om uit elkaars glas te drinken. Daar doe 

ik niet aan mee. Ik zorg altijd dat ik mijn 

eigen glas heb en dat ik zeker weet dat 

het glas met schoon water is schoonge-

maakt. 

Hetzelfde geldt voor borden en bestek. 

Het water dat hier uit de kraan komt, is 
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goed drinkwater. Mensen hebben hier 

alleen de gewoonte om water in emmers 

te bewaren en dat te drinken. Dat drink 

ik niet, maar er zijn meer Roma die dat 

niet drinken. 

Zo moet je altijd keuzes maken tussen je 

gezondheid en de boodschap die je uit-

zendt. Overigens wordt het steeds mak-

kelijker, want hoe beter ik de mensen 

leer kennen, hoe makkelijker het is om 

Keuzes maken tussen je gezondheid 

en de boodschap die je uitzendt

iets te weigeren. Je bouwt een vertrou-

wensband op, waardoor ze weten dat 

ik hen respecteer en van hen houd. Dat 

hoef ik niet steeds te bewijzen. 

Ook kan mijn maag tegenwoordig meer 

verdragen, waardoor ik meer van het 

eten kan genieten.

Oppassen
Oppassen met eten, dat is navigeren 

tussen wat je wel en wat je niet kunt 

weigeren. En als ik denk dat ik iets wat 

waarschijnlijk niet gezond is niet kan wei-

geren, bid ik: ‘Heer, zegen deze maaltijd 

en laat het goed zijn voor mijn lichaam. 

Amen.’ We zijn veilig in Gods armen.

Marlute van Dam

missionaire diaconale werker in Roemenië

Bijbelvertaler voor Wycliffe
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ASSEN ZOEKT
De classis Hoogeveen heeft een positief 

advies gegeven om het missionaire 

initiatief Assen Zoekt te institueren 

tot zelfstandige 

zendingsgemeente. 

Wanneer de ver-

zelfstandiging D.V. 

plaatsvindt, wordt 

binnenkort bekend-

gemaakt. 

Nieuwe
voorganger 
Martijn Rutgers (1974) is per 1 oktober 

de nieuwe voorganger van Oase voor 

Nieuw-West in Amsterdam. De zendings-

gemeente heeft daarmee een opvolger 

gevonden voor Serge de Boer.

Martijn studeerde rechten en werkte, 

voordat hij voorganger werd, als pu-

blieksvoorlichter voor het ministerie van 

Justitie. Zestien jaar geleden gooide hij 

het roer om. Hij werd manager van de 

Shelter (Christian Youth Hostels) en ging 

werken in de rosse buurt van Amsterdam. 

Tegelijkertijd studeerde hij theologie 

aan Tyndale Theological Seminary, 

waarna hij in 2007 voorganger werd 

van de jonge, multiculturele Crossroads 

International Church Amsterdam. 

Naro Language Project
Vrijdag 9 september was een belangrijke dag voor het team van het Naro Langu-

age Project in D’kar, Botswana. Op die dag vierden de teamleden samen met br. 

en zr. Hessel en Coby Visser ‘hun’ vijfentwintigjarig bestaan. 

Op 1 maart 1991 begon het echtpaar Visser met hun vertaalwerk voor de 

Sanmensen in de Kalahariwoestijn. Toen konden zij nog niet vermoeden dat 

vijfentwintig jaar later een professioneel kantoor in D’kar het middelpunt van 

hun activiteiten zou zijn. En bemenst door deskundige medewerkers. Zó deskun-

dig, dat op diezelfde 9 september ook een afscheidsbijeenkomst voor Hessel en 

Coby werd gehouden.

Op 1 oktober droeg br. Visser zijn taak als leidinggevende over aan br. Isaac 

Khanx’a Saul. Br. Visser wordt taalconsulent in zuidelijk Afrika. Dat betekent dat 

hij vertaalteams zoals het team dat hij zelf mocht vormen, gaat begeleiden in 

hun werk. Maar dan over een groot gebied in het zuiden van Afrika. 

Zending was niet vertegenwoordigd bij de festiviteiten, omdat kort daarvoor 

een werkbezoek aan het Naro Languague Project werd gebracht. Momenteel 

zijn br. en zr. Visser voor een verlofperiode in Nederland. 

De ander de naaste
Zo’n twintig jaar was het werkplan van deputaten 

diaconaat gebaseerd op hetzelfde beleidsstuk. In 2013 

kwam daar verandering in. Toen werd De ander de 

naaste geboren. 

Onlangs is een verlangen van deputaten in vervulling 

gekomen: het delen van dit waardevolle plan met 

diaconieën en andere diaconaal betrokkenen. 

Catharina Mulder schreef namelijk een samenvat-

ting van dit beleidsplan, dat eind oktober ver-

scheen in de uitgave Diacoon. 
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Snelle NOODHULP
Als er een ramp gebeurt, gaan er meestal een paar dagen overheen voor er daadwer-

kelijk hulp geboden kan worden. Een enkele keer gaat dat anders. Een paar weken 

geleden kwam bij ons om half elf ’s morgens een e-mail met een noodkreet binnen uit 

Nepal: 

‘In het dorp Beni, drie uur rijden ten westen van Pokhara, heeft een zware modderla-

wine vannacht zeker elf huizen weggevaagd. Twee andere zullen waarschijnlijk nog 

instorten als gevolg van die modderlawine. Een van de bewoners werd wakker van 

het geraas. Daardoor was er ‘slechts’ één dode te betreuren. Maar de families zijn 

letterlijk alles kwijt. Kunnen jullie helpen?’

Gelukkig, dat konden we en dat lieten we per omgaande weten. Een kwartier later 

kwam het bericht: ‘Dan gaan we aan de slag!’ Vierentwintig uur later ontvingen we 

een verslag van wat ze hadden gedaan, inclusief foto’s. Zo snel kan het gaan … 

Overlijden 
Op 25 augustus overleed in haar 

woonplaats Apeldoorn zr. Cornelia 

Aikina Drayer-Velema, in de leeftijd van 

negentig jaar. Zij was de echtgenote 

van ds. Marinus Drayer, die de zending 

van 1967-1987 diende als zendings-

secretaris. 

Zr. Drayer betrok met haar man en 

kinderen voor het zendingswerk het 

‘zendingshuis’ aan de Simon Stevinweg 

in Hilversum. Zendeling Gé Drayer 

(Venda 1980-1993) bracht een deel van 

zijn jeugd in dit huis door. 

Van de vrouw van de zendingssecreta-

ris werd in die tijd verwacht dat zij ook 

gastvrouw was voor alle gasten die 

zich in Hilversum aandienden. Van die 

taak heeft zr. Drayer zich op hoog-

staande wijze gekweten. 

Onder diegenen die namens de zending 

vertegenwoordigd waren bij haar  

begrafenis op 31 augustus was ook  

zr. Willie Ruizendaal, die in 1981 in het 

zendingshuis begon als secretaresse. 

Met de troost van psalm 73 nam de  

familie afscheid van hun moeder en 

oma. 

Nieuwe diaconaal consulent
Deputaten diaconaat hebben ds. Erjan van der Linde – nu nog predikant van de 

Samenwerkingsgemeente NGK/CGK Rotterdam-Alexander – per 1 januari 2017 

benoemd tot diaconaal consulent. Hij volgt daarmee ds. Gé Drayer op, die per  

1 april 2017 met  

pensioen gaat.

De broeders trekken 

begin volgend jaar een 

aantal maanden samen 

op, zodat de werkzaam-

heden goed overgedra-

gen kunnen worden.
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Ons zendingswerk in geld uitgedrukt 2016 (t/m september)

 begrote kosten per project  toegezegde/verwachte inkomsten werkelijke ontvangsten 

Indonesië  86.800  74.550  42.698 

Venda  121.500  57.600  28.376 

KwaNdebele GKK  138.800  75.550  47.464 

Mukhanyo MBS  –  1.450  1.960 

Mukhanyo MTC  32.000  6.400  4.417 

Botswana  289.000  112.950  66.267 

Mozambique  215.600  64.550  40.698 

IFES  32.000  8.950  2.621 

Tajmyr  121.500  91.400  45.239 

Thailand-Isaan  133.500  71.800  39.258 

Burundi  53.400  28.450  20.306 

Bijdragen kerken zonder project – 64.050  41.273 

Overige inkomsten – 335.000  141.241 

Nieuwe missionaire ontwikkeling   30.000  – –

TUA  17.500  – –

Missionaire diaconale werkers  7.500  – –

Totale kosten   1.279.100   992.700   521.818 

U bent het al tegengekomen op de eerste 

bladzijde van dit nummer: Doorgeven 

wordt vernieuwd. Dit najaar wordt de 

laatste hand gelegd aan de nieuwe op-

maak van ons missionaire magazine. Na 

zes jaar was het daarvoor de hoogste tijd. 

Het formaat wordt iets anders en er is 

gekozen voor een soort papier dat niet 

meer zo glanst als het huidige. Dat komt 

de leesbaarheid ten goede.

In plaats van vijf verschijnen er voort-

aan vier nummers van Doorgeven per 

jaar. Een belangrijke reden daarvoor 

is dat Doorgeven met ingang van het 

nieuwe jaar weer samen met het blad 

Verbonden verzonden wordt: het blad 

van deputaten kerk en Israël. 

Maar niet voor niets wordt in deze ru-

briek Financieel aandacht besteed aan 

deze veranderingen: die gemeenschap-

pelijke verzending en het besluit om 

naar vier nummers te gaan, levert ook 

een kostenbesparing op. Nodig, omdat 

we beide bladen graag gratis aan de 

lezers blijven toezenden. 

Doorgeven en Verbonden blijven wel ge-

regeld vragen om een vrijwillige gift om 

zoveel mogelijk van de kosten te dekken. 

Deze rubriek Financieel zult u vanaf janu-

ari 2017 niet meer vinden. Daarmee wordt 

een jarenlange traditie, die alleen door 

zending werd gehandhaafd, afgesloten. 

Het werd door de redactie steeds meer 

als onbevredigend ervaren dat het aan-

geboden financiële overzicht altijd ver 

achter de feiten aanliep. 

Dat had een heel eenvoudige reden: 

alles wat voor Doorgeven geschreven 

wordt, moet lang voor de verschijnings-

datum worden aangeleverd. Dat is een 

veel te lange periode om actuele cijfers 

te kunnen produceren. 

Geen wonder dat kerken of zendings-

commissies wel eens mopperden dat zij 

‘hun’ bijdrage niet (op tijd) verantwoord 

zagen! 

Er wordt naar gestreefd in dit opzicht actu-

elere informatie op de vernieuwde website 

www.cgk.nl/zending aan te bieden. 

Arjan Hilbers

zendingsconsulentDe vernieuwde website
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Ontvangen postzegels en kaarten

in de periode van 3 juli – 10 oktober 2016

Gemeenten Hardenberg (2x), Emmen, 

Purmerend, Apeldoorn-Centrum, De-

demsvaart, Veenendaal-Bethelkerk (2x, 

incl. postzegelverzameling), Emmeloord, 

Beverwijk-Westzaan, Veenendaal-Pniël, 

Biezelinge, Nunspeet, Zwaagwest-

einde, Leiden, Dokkum, Doetinchem, 

Sliedrecht-Bethel, Delfzijl en Lisse; mw. 

A. Vosschezang-Linker, Almelo; H.J. 

Selderhuis (postzegelverzamelalbums), 

Hasselt. 

Via mw. Van der Zaal: gemeenten 

Utrecht-West, Leerdam, Haarlem, 

Rijswijk, Den Haag, Lisse, Mijdrecht en 

Aalsmeer. 

Hartelijk dank!

Postzegels en kaarten
V

E
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Inleveren postzegels en kaarten 

Let op: van kaarten zijn alleen 

nog zwart/wit ansichtkaarten en 

geboortekaartjes welkom!

Adres: Dienstenbureau, Ghandi-

straat 2, 3902 KD Veenendaal, 0318-

582350. Het bureau is geopend maan-

dag t/m donderdag van 08.00-16.30 

uur en vrijdag van 08.00-12.00 uur. 

DECEMBER
2  mw. Tabitha Kieviet-van Immerzeel 

MDW

4 dhr. André Kamphuis MDW

4  mw. Jacomine Verhoeff-Bakker 

MDW

6 Rens Krijger MDW

13 mw. Marlies den Hertog-Koolen Z

17 Maria Kieviet (2008) MDW

27 mw. Ruth Zijlstra-Pluimers MDW

28 mw. Marlute van Dam MDW

JANUARI
1 Ethan Paas (2012) MDW

5 mw. Petra Petersen-de Waal MDW

10 Nathan (2010) MDW

24 mw. Maria Ljoebitsj Z

FEBRUARI
1 Cornelie Madinda (1998) MDW

16 mw. Elien MDW

ADRESSEN
Van Dam: p/a Keteldiepstraat 8, 1784 

XT Den Helder. Elien: p/a TFC, Jan van 

den Berg, Generaal Foulkesweg 12H, 

6703 BR Wageningen. Den Hertog - met 

verlof: p/a TFC, Gerda Brautigamsingel 

84, 2331 SP Leiden. Kamphuis: c/o SIL 

International, P.O.Box 1235, Musoma, 

Tanzania. Kieviet: B.P. 50.600, 10200 

Dakar, Senegal, West Africa. Krijger 

: p/a TFC Menadostraat 31, 3131 JK 

Vlaardingen; Ljoebitsj: Krasnojarskowo 

Kraja, r. NORILSK, Yl. Kupoba g. 25 kb. 

70, Rusland - Poccua, 663301. Wilt u 

een verjaardagskaart sturen, schrijft 

u dan in het Duits of in het Engels. 

Madinda: Old Church House, Chapel 

Road, Carlton Rode, Norwich NR16 

1RN, Engeland. Nathan: p/a TFT, Rachel 

Koelewijn, Lindenstraat 19, 3752 CM 

Bunschoten-Spakenburg. Paas: PO Box 

763, 1000 Monrovia-10, Liberia, Africa. 

Petersen: Summer Institute of Linguis-

tics (S.I.L.), P.O. Box 272, Ukarumpa EHP 

444, Papua-Nieuw-Guinea. Verhoeff: 

c/o SIL International, P.O. Box 6359, 

Mbeya, Tanzania. Zijlstra: Fundatia 

Lidia, Strada Principala 48, Spinus 

417530, Romania.

MDW staat voor missionaire diaconale 

werkers, Z voor zendelingen buiten-

landse zending

Familie Kamphuis, missionaire diaconale werkers in Tanzania 

(nu in groter formaat dan in het vorige nummer)
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Koken met studenten (Janette is de 2e persoon van rechts)

Allerlei maaltijden
Terwijl ik in de keuken een maaltijd voor mezelf klaarmaak, gaan mijn gedachten terug. In 

mijn herinnering hoor ik het geroezemoes en gelach tijdens de maaltijden op Cornerstone. Een 

internationale zendingsbijbelschool in Beugen (Noord Brabant) waar ik twee jaar werkte als 

hoofd huishouding en corvee.

Culturen bijeen
Mijn taak op Cornerstone bestond uit het 

regelen van corvee en klusmiddagen, het 

op peil houden van diverse voorraden en 

de zorg voor de huishouding. 

Maar daarnaast ook uit het samenstel-

len van het menu, samen met de kok. 

Regelmatig stond ik zelf in de keuken te 

koken. Maaltijden voor zo’n zestig tot ze-

ventig personen. Dat is wel wat anders 

dan voor mij alleen. 

Op Cornerstone zijn verschillende 

culturen vertegenwoordigd. Mensen 

uit Azië, Afrika, Australië, Zuid-Amerika, 

Noord-Amerika en Europa. Vandaar 

dat er sprake is van veel variatie in de 

maaltijden. Er staan niet zo vaak Hol-

landse gerechten op tafel. Zo heb ik het 

nooit aangedurfd om spruitjes klaar te 

maken. 

Haast
Zittend aan tafel in alle rust mijn maal-

tijd etend, denk ik terug aan hoe ieder-

een in het begin moest wennen aan de 

snelheid waarmee de maaltijd opgege-

ten moest worden. Een krap halfuur, dan 
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Allerlei maaltijden
was het alweer tijd voor het volgende 

onderdeel van het programma. 

Dat terwijl je thuis gewend was om alles 

op je gemak te doen en lang na te tafelen. 

Maar over het algemeen leerde iedereen 

snel en bleek het toch mogelijk om alles 

in korte tijd naar binnen te werken. 

Wat me eveneens te binnen schiet, is 

hoe we op verschillende manieren aten. 

Gewoon met mes en vork, maar ook met 

stokjes. En dat was lastig! 

Vieren
Thanksgiving is iets wat je zeker moet 

vieren als er Amerikanen zijn op Cor-

nerstone. Dat is nu eenmaal iets dat ze 

niet willen overslaan. De kalkoen is dan 

eigenlijk onmisbaar, maar vanwege de 

prijs en de geringe voorraad wordt die 

dan maar vervangen door kip. 

Bijzonder was het om aan het begin 

van de maaltijd om de beurt aan te 

geven waarvoor je dankbaar was als 

je terugdacht aan het afgelopen jaar. 

Thanksgiving is een mooie traditie, met 

een christelijke oorsprong.

Stress 
Stress in de keuken, dat hebben we ook 

regelmatig gehad. Met name in het be-

gin was het soms een race tegen de klok 

om het eten om 12:25 uur klaar te heb-

ben. Naarmate de tijd vorderde, kregen 

we daar steeds meer routine in. 

Later waren studenten soms aan de beurt 

om te koken en kwam de stress weer terug 

in de keuken. Het is namelijk zo dat de 

studenten als onderdeel van hun oplei-

ding op stage naar het buitenland gaan. 

De eerstejaars moeten ter voorbereiding 

daarop als groep een keer een typisch 

gerecht van hun gastland bereiden. 

Hoewel ik wel hielp bij de voorbereiding, 

viel het toch nog niet mee voor hen.

Verschillen
Het verschil tussen Nederlanders en 

buitenlanders merkte ik vooral tijdens 

de jaarlijkse conferenties. Daar komen 

vooral Nederlanders op af, en dan heb-

ben we veel meer brood en koffie nodig 

dan normaal. 

Buitenlanders houden meer van corn-

flakes en ontbijtgranen, gecombineerd 

met thee. Wij Nederlanders gaan vaak 

liever voor brood en koffie.

Terugdenkend besef ik nog eens hoe 

fijn het was om met mensen uit zoveel 

verschillende culturen samen te wonen. 

Iets wat ik enerzijds ga missen, tenmin-

ste in een schoolse setting. Anderzijds 

kijk ik uit naar een avontuur in Bolivia, 

waar ik binnenkort als missionaire dia-

conale werker in een guesthouse voor 

zendelingen aan de slag hoop te gaan. 

Stamppot?
Ik word uitgezonden door de gemeente 

van Siegerswoude-De Wilp en ga werken 

voor de organisatie Serving in Mission 

(SIM). Ook in dat gastenverblijf zullen 

mensen vanuit heel verschillende cul-

turen komen en mag ik eraan bijdragen 

hun een fijne tijd te geven. Ik ben be-

nieuwd hoeveel verschillende eetstijlen 

en voorkeuren ik daar tegenkom. 

Misschien dat er mensen zijn die het wel 

lekker vinden om eens een Hollands ge-

recht te eten. Zoals hutspot? Dat heeft 

namelijk de grootste kans van slagen, 

omdat de ingrediënten bijna overal te 

krijgen zijn. 

Janette Fokkema

aspirant missionaire diaconale werker

Verschillende 
eetstijlen en 
voorkeuren
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Jonge Syrische vrouw met haar zoontje

Voedseldistributie in SYRIË
Weet u het nog? De Arabische Lente van zo’n vijf jaar geleden in het Midden-Oosten? Mensen 

waren hoopvol gestemd. De regeringen zouden misschien eindelijk veranderen. Vandaag de 

dag zien we een verscheurd Syrië en miljoenen Syrische vluchtelingen. Hoe helpt onze kerk de 

vluchtelingen die in hun thuisland zijn gebleven? 

Crisis
De situatie in Syrië is voor ons vaak 

moeilijk voor te stellen. Wij zijn gewend 

om in continue vrijheid en veiligheid te 

leven. Bij het woord crisis denken wij 

vooral aan de economische crisis; onze 

portemonnee. In Syrië vindt er een heel 

andere crisis plaats.

Verschillende partijen vechten om de 

macht. Een groot deel van de Syrische 

bevolking is op de vlucht geslagen naar 

andere landen of naar andere delen van 

Syrië. Er wordt geschat dat er zo’n zeven 

miljoen vluchtelingen in Syrië zelf zijn. 

Een groot deel van deze mensen heeft 

tekort aan voedsel en veilig drinkwater.

 

Noodhulp
In december 2015 hebben deputaten 

diaconaat een noodhulpoproep gedaan 

aan onze kerken. Met onder meer als 

doel hulp te verlenen aan de vluchtelin-

gen die in de eigen regio zijn gebleven. 

Een relatief veilig deel van Syrië is de 

regio Mashata al Hilu in het zuidwesten, 

net boven de grens met Libanon. Hier 

zijn in de dorpen tussen de steden Homs 

en Tartous duizenden vluchtelingen 

opgevangen. 

Onze kerken steunen samen met Tear 

een voedselprogramma voor specifiek de 

vluchtelingen en inwoners in die regio. 

Dankzij uw steun kunnen deputaten tot 

en met april 2017 aan dit programma  

€ 40.000 besteden. 

Kinderarbeid
Vaak hebben vluchtelingen weinig uit 

hun eigen huizen kunnen meenemen. Na 

maanden of zelfs jaren als vluchteling 

geleefd te hebben, raakt het spaargeld 

van veel mensen op. 

Ouders zijn genoodzaakt om kinde-

ren van school te halen, minder vaak 

voedsel te geven of eten te kopen op 

rekening. Kinderen moeten gaan werken 

om bij te dragen aan het dagelijks 

levensonderhoud. Soms worden ze zelfs 

kostwinnaar. 

Kinderarbeid gaat nogal eens gepaard 

met uitbuiting, met alle gevolgen van 

dien. Het voedselprogramma gaat zo 

niet alleen om het voorzien in voedsel. 

Het pakt tegelijk het leed aan dat met 

voedseltekort gepaard gaat. 

Voedselpakket
In het voedselprogramma wordt ook 

omgekeken naar de eigenlijke inwoners 

van de dorpen waar veel vluchtelingen 
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Voedseldistributie in SYRIË

verblijven. Ook onder hen bevinden zich 

kwetsbare mensen, ook aan hen gaat de 

oorlog niet voorbij. 

Het voedselprogramma steunt 950 fami-

lies, in totaal zo’n 5700 mensen. Het doel 

van het programma is om de kwetsbaar-

heid van de mensen te verminderen, met 

name die van vrouwen en kinderen. 

Dit wordt gedaan door hun maandelijks 

een gevarieerd voedselpakket aan te 

bieden. Er zit bijvoorbeeld bloem, olie, 

pasta, ingeblikte groenten en vis in een 

pakket. 

Op deze manier krijgen mensen toch de 

belangrijkste voedingsstoffen binnen. 

Een belangrijk bijkomend effect is dat er 

minder schulden worden gemaakt door 

de vluchtelingen.

Lokale kerken
Lokale kerkelijke netwerken zijn verant-

woordelijk voor de voedseldistributie. 

Het is voor hulporganisaties namelijk 

moeilijk om toegang te krijgen tot Syrië. 

De Syrische kerken hebben een unieke 

positie. Zij hebben geen landsregistratie 

en toestemming van de strijdende par-

tijen nodig. Ze hebben daarmee eigenlijk 

een soort neutrale positie. 

Hierdoor zijn ze in staat in hun eigen 

regio hulp te verlenen aan de meest 

kwetsbare families, waarbij het niet 

uitmaakt welke achtergrond men heeft. 

Het voedsel wordt verdeeld door vrijwil-

ligers uit de kerken. Ze brengen, waar 

nodig, bezoeken aan de vluchtelingen. 

Op die manier is men zeker dat met 

name de meest kwetsbare mensen hulp 

ontvangen.

Gebed
Af en toe zien we toch een glimp van 

hoop in Syrië. Een staakt-het-vuren 

wordt besproken op het hoogste poli-

tieke niveau. Tegelijkertijd horen we nog 

steeds dagelijks berichten van burger-

slachtoffers, soms zelfs van een aanval 

op een hulpkonvooi. 

Dit laat zien hoe fragiel de situatie in 

het land is. Gebed blijft hard nodig voor 

Syrië en de kerk die haar licht mag laten 

schijnen in Syrië. 

Linda John

secretaresse diaconaat

Kinderen moeten bijdragen aan het levensonderhoud

Kerkelijke vrijwilligers zetten zich in voor de voedseldistributie 
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Kale bergen
Mayonbe is een kleine nederzetting op 

de top van een berg. Het dorpje is enkel 

te voet bereikbaar. Al klimmend doe je 

er zo’n anderhalf uur over. 

Het is een indrukwekkende wandeling. 

De omgeving is overweldigend. In alle 

richtingen zie je bergketen na bergke-

ten. Op de hellingen verzorgen inwoners 

hun gewassen op de akkers. 

De bergen zijn echter kaal. Vroeger was 

dat anders, maar de afgelopen decen-

nia zijn er ontelbare bomen gekapt voor 

houtskoolproductie. Houtskool is voor 

velen de belangrijkste inkomstenbron 

en brandstof voor voedselbereiding. 

Voedselproductie
Deze kaalslag van bergen heeft enorme 

gevolgen. De grond slijt uit. Er ontstaan 

geulen en ravijnen. Omdat er geen 

boomwortels zijn om de bodemlaag 

vast te houden, stroomt de vruchtbare 

bovenlaag richting zee. 

Wat achterblijft, is onvruchtbare grond. 

Met als gevolg verminderde landbouw-

productie. Bovendien zijn een aantal 

van de bomen die gekapt worden fruit-

bomen. 

De verkoop van de vruchten zou op lan-

gere termijn meer geld opbrengen. Maar 

als men op korte termijn geld nodig 

heeft, is er soms geen andere optie dan 

een fruitboom kappen. Dit betekent ook 

dat er minder fruit beschikbaar is voor 

consumptie. 

Kortom, ontbossing leidt tot lagere 

voedselproductie. 

Ontbossing heeft 

enorme gevolgen

Herbebossen
Sommige planten, zoals koffie, groeien 

beter in de schaduw van bomen. May-

onbe is gezien het klimaat en de hoogte 

waarop het is gelegen een geschikte 

locatie om goede kwaliteit koffie te pro-

duceren. De afname in bomen maakte 

koffieproductie echter moeilijk. Het-

zelfde geldt voor yam (basisvoedselpro-

duct in Haïti), dat ook beter groeit onder 

bomen. Andere gewassen, zoals passie-

fruit, groeien tegen bomen op. Als er geen 

bomen zijn, kunnen zij niet vruchtdragen. 

Onmisbare
BOMEN

Haïti betekent ‘land van bergen’. De ware betekenis 

hiervan wordt duidelijk tijdens een rit naar Mayonbe en 

Lamontay nan Jil. We nemen u graag mee naar deze twee 

dorpjes waar de Christelijke Gereformeerde Kerken het 

herbebossingsproject steunen. Een project dat alles te maken 

heeft met eten. 

In 2010 zijn we als KDRe (Konbit pou 

Devlopman Reyel, organisatie voor rea-

listische samenwerking) begonnen met 

het herbebossingsproject. Herbebossing 

kost tijd, moeite, geld en geduld. Het ver-

schil begint echter duidelijk zichtbaar te 

worden. 

In twee boomkwekerijen worden 

boompjes geproduceerd. In een groen-

tekwekerij worden stekjes van diverse 

groentes verbouwd. 

Levensonderhoud
Door het herbebossingsprogramma is 

de begroeiing toegenomen. Dankzij de 

toenemende schaduw van de groeiende 

bomen kan er weer meer koffie geprodu-

ceerd worden. 

De leden van de plaatselijke landbouw-

corporatie Hand in Hand, verbouwen ak-

kers vol uien, rode bieten, peper, tomaat, 

kool, wortels, enzovoort. Deze gewassen 

dienen zowel voor verkoop en dus inkom-

stenbron, als ook voor eigen consumptie. 

Boompjes planten 
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Hogere productie is belangrijk om 

in het levensonderhoud te kunnen 

voorzien, maar ook als aanvulling op de 

dagelijkse voedselvoorziening. Volgens 

de Nationale Coördinatie van Voedsel-

veiligheid leven 3,6 miljoen van de 10 

miljoen Haïtianen in voedselonveilig-

heid. 

Droogte
Ook in Lamontay nan Jil is de begroeiing 

in de loop der jaren afgenomen. Zoals 

de naam al doet vermoeden – Lamontay 

betekent ‘berg’ – is het dorp gelegen in 

de bergen. Het dorpje is bereikbaar via 

een onverhard pad over wit gesteente, 

dat deels met de hand is aangelegd door 

de inwoners. 

Minder bomen betekent minder scha-

duw, maar het betekent ook minder 

regen. Want bomen trekken regen aan. 

Net als in Mayonbe leven de mensen 

hier voornamelijk van landbouw. 

Gewassen hebben water nodig om te 

groeien. Minder regen betekent dus 

meer risico dat de gewassen verloren 

gaan, oftewel minder voedselproductie. 

De afgelopen jaren heeft het land 

extreme periodes van droogte gekend. 

De regenseizoenen worden korter en 

beginnen later. 

De droge periodes duren langer en 

beginnen eerder. De aanwezigheid van 

meer bomen kan hierin tot op zekere 

hoogte verandering brengen.

Uitbreiding
De landbouwcorporatie van Lamontay 

nan Jil is zich bewust van de relatie 

tussen herbebossing en meer voedsel-

productie. Daarom heeft zij KDRe om 

begeleiding bij een herbebossingspro-

ject gevraagd. 

Toen in 2010 de herbebossing in May-

onbe begon, was het al de bedoeling om 

te zijner tijd uit te breiden naar een an-

dere plaats. Die tijd is nu gekomen. Ook 

in Lamontay worden binnenkort bomen 

geplant, zodat er op de lange termijn 

meer voedsel beschikbaar komt. 

Margot de Greef 

missionaire diaconale werker en werkzaam 

voor KDRe

Samuel Paul

werkzaam voor KDRe

Deputaten diaconaat steunen dit project, 

onder de naam HAI114 Herbebossing. Zie 

voor meer info www.cgk.nl/hai114. 

Op het moment van schrijven van  

dit artikel had de orkaan Mattew  

(4 oktober jl.) nog niet huisgehouden 

op Haïti. Op onze website vindt u 

meer informatie over de noodhulp 

die deputaten diaconaat naar aan-

leiding van deze orkaan zijn gestart 

in samenwerking met KDRe.  

Zie www.cgk.nl/noodhulphaiti. 

Op de kwekerij
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Mannen worden bij de (kook)potten vandaan gehouden

Bij wijze 
van ETEN

Ieder land heeft zo zijn gewoonten als het op eten en 

drinken aankomt. Mij werd gevraagd iets te vertellen over 

de eetgewoonten van mijn regio, Venda (Zuid-Afrika). Dat 

doe ik graag aan de hand van spreekwoorden waarin deze 

gewoonten heel mooi naar voren komen. 

Stilzitten 
Dat kinderen moeilijk kunnen stilzit-

ten, weten we allemaal. In Venda is het 

niet de gewoonte op een stoel aan tafel 

te eten, maar gewoon op de vloer. Als 

kinderen gaan rondlopen, zeggen de 

ouders: als je staand eet, ga je vliegen. 

Met andere woorden: blijf zitten en 

eet je eten op! Over goede manieren 

gesproken. 

Kleine kinderen kunnen enorm knoeien 

tijdens het eten. Als je zittend op de 

grond eet, is dat niet zo erg. Maar vroeg 

of laat moet een kind ook leren niet meer 

zo te knoeien. Om dat te bereiken heeft 

men ook een prachtige uitdrukking: je eet 

niet gehurkt van je vaders bord. 

Hiermee zegt men tegen het kind dat hij 

als hij zijn bord zonder knoeien leegeet, 

respect toont aan zijn vader. Niet onbe-

langrijk, zijn vader zorgt er immers voor 

dat hij kan eten. 

Uitkijken
Kinderen worden in Afrika vaak goed 

beschermd, vooral als ze klein zijn. Om 

dat aan hen duidelijk te maken wordt 

de uitdrukking ‘ergens anders zomaar 

eten, zorgt voor magere benen’ gebruikt. 

Daarmee zeggen de ouders dat het kind 

voorzichtig moet zijn zomaar ergens een 

hapje mee te eten. 

Het eten van voedsel van anderen kan 

heel slecht voor je uitpakken. Als je niet 

uitkijkt, kun je zomaar voedselvergifti-

ging krijgen. Dus zorg dat je thuis eet.

Maar, eet niet teveel. Veel eten kan 

gevaarlijk zijn. Wie dat doet, heeft een 

bezem nodig om zijn eigen rotzooi op te 

ruimen, zegt men dan. Met andere woor-

den: zorg er wel voor dat wij niet blijven 

zitten met de rotzooi als je die hoeveel-

heid eten niet binnen weet te houden. 

Tafelen
In Venda is het heel gewoon dat je de 

tijd neemt om te eten. Eten doe je niet 
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zomaar even ergens op een muurtje 

of tijdens het werken. Eten doe je met 

elkaar. En dat kan best lang duren. 

Het gebeurt weleens dat een kind in 

slaap dreigt te vallen. Maar dan krijgt 

het snel een berisping: als je tijdens het 

eten in slaap valt, krijg je een staart. 

Dat wil geen kind natuurlijk, dus doet 

het kind zijn uiterste best niet in slaap 

te vallen. 

Lang tafelen is dus heel gewoon in 

Venda. Maar gezellig praten tijdens het 

eten, zoals gebruikelijk is in Nederland, 

is er niet bij. Wij vinden het gesprek heel 

belangrijk, maar niet tijdens het eten. 

Tijdens het eten houd je je mond. De 

belangrijkste reden is dat je niet per 

ongeluk botjes en andere niet eetbare 

dingen doorslikt. Je zou kunnen stikken.

Huishouden
In de Vendacultuur is het belangrijk dat je 

goed voor je eigen spullen zorgt. Gebeurt 

dat niet, dan worden je allerlei verwijten 

naar het hoofd geslingerd. Een daarvan 

luidt: een vrouw eet geen eieren. 

Een vrouw die leidinggeeft aan het huis-

houden zal niet alle eieren die de kippen 

leggen, opeten. Dan zijn er immers op 

een dag geen kippen meer en is er dus 

niets meer te eten. Zorg goed voor je 

spullen, is het devies. 

In Afrika is het huishouden, en daarmee 

ook koken, vrouwenwerk. Daar bemoei 

je je niet mee als je een jongen of man 

bent. Dat wordt jongetjes al jong ge-

leerd. Onder meer met het spreekwoord: 

wie als jongen of man tijdens het koken 

vraagt of hij even mag proeven, krijgt 

een vrouwelijk uiterlijk. Een stevig drei-

gement om mannelijke pottenkijkers uit 

de keuken te weren.

Begrijpen
Wie het Venda leert spreken, komt er 

snel achter dat de inwoners van Venda 

deze en andere spreekwoorden en 

gezegden veel gebruiken. Zelfs in een 

normaal gesprek. Dat maakt het moei-

lijk de taal niet alleen te leren, maar ook 

te begrijpen. Met deze bloemlezing bent 

u vast goed voorbereid.

Alex Nethonondo

scriba Mvudi, Venda

Als je staand eet, ga je vliegen

Alex (linksachter) eet Hollandse pot tijdens zijn bezoek in Nederland
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Nieuwe land-
bouwmethode

In Afrika heerst grote armoede en lijden veel mensen honger. Toch is Afrika ook een rijk 

continent. Het beschikt over veel natuurlijke hulpbronnen: zonlicht en wind, land en water, 

bodem en mineralen, flora en fauna. Maar hoe gebruik je die bronnen goed? 

Training
In Mozambique leert de lokale organi-

satie Codesa in de provincie Zambezia 

mensen daarom duurzaam met hun 

land en de regen die er valt om te gaan. 

Met de training die Codesa boeren geeft, 

hoopt ze een bijdrage te leveren aan de 

strijd tegen honger en armoede. 

Er is hier veel landbouwgrond. Toch is er 

ook sprake van veel ondervoeding. Dat lijkt 

tegenstrijdig. Wat is hiervan de oorzaak? 

Het heeft alles te maken met de manier 

waarop de boeren hier doorgaans land-

bouw bedrijven. 

Kleine oogst
De boeren ontdoen grote stukken grond 

van alles wat er op staat. Vervolgens 

ploegen ze de grond goed om. Je ziet dan 

van die prachtige open akkers waarin het 

zaad in regelmatige rijen wordt ingezaaid. 

Als je er vlak na het ploegen en inzaaien 

langsloopt, ruik je de verse open grond. 

Dat werkt goed in landen met min-

der zon. In Mozambique is het echter 

funest: de verzengende hitte van de zon 

verbrandt alles wat er moet groeien. De 

oogst is alleen goed als er genoeg wol-

ken zijn en er veel regen valt. Meestal 

gebeurt dat niet. Zo wordt de grond niet 

beschermd en bewaterd, met als gevolg 

een veel te kleine oogst. 

De oogst 

verbrandt of 

spoelt weg

Regenval
Een tweede oorzaak van de ondervoe-

ding is regenval. Regen valt hier in een 

korte periode, maar heel intensief. Het 

land is niet goed in staat al dat water 

goed te verwerken waardoor de omge-

ploegde velden met de jonge plantjes 

vaak gewoon ‘leeg’ spoelen. Daarmee is 

de oogst grotendeels verdwenen. 

Een derde oorzaak betreft de bevolkings-

groei. Het land kan alle mensen die ervan 

willen leven eigenlijk niet voeden. Het 

raakt uitgeput, terwijl er steeds meer 

mensen van gevoed moeten worden. 

Lage productie, steeds meer honger en 

ondervoeding is het gevolg. 

Verbetering
Natuurlijk zijn in de loop der jaren wel 

‘oplossingen’ aangedragen. Er zijn 
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andere inkomstenbronnen ontwikkeld, 

waardoor de mensen eten konden ko-

pen dat niet van hun eigen land komt. 

In onze provincie zijn veel verschil-

lende mogelijkheden geïntroduceerd. 

Dat bracht wat verbetering, maar het 

echte probleem – te weinig voedselpro-

ductie – werd niet opgelost. En omdat 

de koopkracht laag bleef, moesten de 

mensen toch ook van het eigen land 

blijven leven. 

Op dit moment moet in Zambezia zo’n 

negentig procent van de bevolking 

rondkomen van slechts één dollar per 

dag. Denkt u zich eens in welke gevol-

gen dat voor hen heeft. Wat zou het 

geweldig zijn als we in staat zouden zijn 

dat percentage in een paar jaar terug te 

brengen naar tachtig. 

Aanpak
Er is veel voor nodig om dat te realise-

ren. Het belangrijkste is een aanpak die 

rekening houdt met alle terreinen van 

het leven van deze boeren en die hun 

ondersteuning biedt. 

Een krachtige aanpak is het beter 

beschermen van de grond tegen de 

verzengende hitte van de zon. Vanuit 

Codesa leren we de mensen dat je met 

een wat intensievere aanpak veel meer 

opbrengst krijgt dan als je meteen alles 

omploegt. 

We leren hun onder andere onkruid niet 

helemaal weg te halen. Ja, onkruid kan 

de gewassen overgroeien en trekt wat 

water uit de grond. Maar deze nadelen 

wegen niet op tegen de voordelen: scha-

duw voor de gewassen tijdens droogte 

en weerstand voor de grond tijdens 

hevige regenval. Per hectare levert 

dat soms meer dan viermaal zoveel 

opbrengst op! 

Hoop
De methode is arbeidsintensief, maar 

veel lonender. De boeren produceren zo 

over het algemeen meer dan genoeg eten 

voor eigen gebruik. De rest kunnen zij ver-

kopen. Wij geloven dat als iedereen mee 

zou doen in onze regio veel – misschien 

wel alle – ondervoeding zou verdwijnen. 

Silva Mopageriua

directeur Codesa

Deputaten diaconaat steunen namens onze 

kerken dit project onder de naam MOZ061 

Voedselzekerheid. Kijk voor meer info op 

www.cgk.nl/moz061.
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Plakkerig deeg
Hoewel de indrukwekkende taarten en 

smakelijke pasteitjes schitteren op het 

televisiescherm, krijg ik het er altijd een 

beetje benauwd van. De lat ligt zo hoog. 

Op televisie lijkt het zo gemakkelijk, 

maar het zelf maken, is wat anders. 

Ik zie mijzelf al met zo’n veel te plakke-

rig deeg in de keuken staan, beseffend 

dat ik geen patissier ben. Misschien is 

de verlegenheid bij u zo groot dat u er 

niet eens aan begint, wetend dat er 

een grote kloof zit tussen dit ‘serieuze’ 

gebak en de u vertrouwde kwarktaart-

uit-het-pakje. 

Hetzelfde principe kom ik regelmatig 

tegen in de kerk. We willen graag mis-

sionair zijn. Wat ziet het er mooi uit bij 

die missionaire gemeenten. Maar… hoe 

‘maken we het na’? Waar beginnen we? 

Hoe voorkomen we ‘missionair plakkerig 

deeg’ aan onze handen? 

Missionaire TAARTEN
Vol verwondering kijk ik toe hoe de mooist denkbare, 

smakelijke bouwsels worden gemaakt bij kookprogramma’s 

op televisie. Bruidstaarten, bagels, of courgettecake … Het 

ziet er allemaal even prachtig en lekker uit. En er zijn genoeg 

hobbykoks die ze namaken. 

Ingrediënten
Er zijn zes missionaire waarden, die ik u 

als ingrediënten voor een ‘missionaire 

taart’ meegeef.

Het eerste ingrediënt is een missionaire 

levenshouding. ‘Neem gehoorzaamheid, 

gebed en bewogenheid’, zou er in het 

kookboek staan. Hoe staat het met uw 

gehoorzaamheid aan Gods opdracht, 

met uw gebedsleven en met uw bewo-

genheid naar anderen? 

Het tweede ingrediënt heet ‘relaties’. 

Hoe zijn uw contacten met mensen die 

Christus nog niet kennen? En wat zou de 

ideale situatie op dat vlak zijn? 

Het derde ingrediënt gaat over uw 

dagelijkse leven. Missionair-zijn is niet 

beperkt tot bepaalde tijden, plaatsen, 

of activiteiten. Het is geïntegreerd in het 
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Missionaire TAARTEN

dagelijkse leven, in en rond uw huis en in 

uw netwerk. 

Zout
Het vierde ingrediënt is de christelijke ge-

meenschap. Missionair-zijn doen we niet 

alleen. Als christelijke gemeenschap mo-

gen we elkaar dragen en bemoedigen in 

het missionair-zijn door als gemeenschap 

‘licht en zout’ te zijn in onze omgeving. 

Samen staan we sterk en vullen we elkaar 

aan. Samen zijn we getuigen van Christus.

Het vijfde ingrediënt bevat onze woor-

den en daden. Wil het Woord geloof-

waardig gehoord kunnen worden in 

de Nederlandse context, dan moet het 

gepaard gaan met daden. Missionair-

zijn betekent zowel het verkondigen van 

als wandelen in de waarheid. 

En ten slotte het zesde ingrediënt: 

missionair-zijn gaat om de hele mens. 

Diaconaat en missie zijn onderscheiden, 

maar niet van elkaar gescheiden. Het 

Evangelie gaat over de verlossing van 

ziel én lichaam. 

Mixen
Pak een grote beslagkom en een garde. 

Mix deze ingrediënten nu eens goed 

door elkaar. Dan komen er diverse vra-

gen naar boven. Wat zou op missionair 

vlak de gewenste situatie zijn? Hoe kunt 

u vanuit de huidige situatie al een stapje 

in die richting zetten? En als missionair-

zijn draait om relaties, wat voor een 

eerste kleine stap kunt u daarin zetten? 

Hoe laat u zien dat u Christus kent? Zijn 

er niet-christenen die als het ware over 

uw schouder mogen meekijken naar hoe 

u als christen uw leven leeft? 

Praktisch
Ik zou u willen uitdagen een eerste 

kleine stap te doen. Bid voor een per-

soon in uw omgeving. Misschien samen 

met andere mensen uit uw gemeente. 

Bak een appeltaart voor een zieke buur-

vrouw. Doe er een kaartje bij waarop u 

aangeeft dat u voor haar bidt. 

Maak een picknickmand voor de twee-

verdieners in de straat om ze een fijne 

vakantie en rust toe te wensen. Maak tijd 

voor mensen. Knoop een gesprekje aan 

en luister daarin goed naar de ander.

Geef het Woord praktisch handen en voe-

ten. Waarmee kunt u de ander van dienst 

zijn? Hoe kunt u hen zegenen? Welke 

mensen in uw omgeving kunt u hoop 

bieden door een praktische daad? Welke 

liefdevolle woorden geven de ander hoop? 

Zoek biddend naar een stap die voor u 

haalbaar is. En naar mensen in uw kerk 

om samen deze stappen mee te mogen 

zetten.

Missionaire taart
Dan ontstaan er missionaire taar-

ten: een voorzichtig appelflapje, een 

ovenplaat vol pepernoten, een geurige 

chocoladetaart of zelfs een aardbeien-

bavaroisetaart. 

Het maakt niet uit hoe klein, eenvoudig 

of zelfs plakkerig u het vindt, de Here 

wil uw inspanningen zegenen. Zoals Hij 

de vijf broden en twee vissen zegende 

en vermeerderde. Laten we Hem geven 

wat we hebben, zodat Hij het Heerlijk 

zal maken.

Petra de Jong

evangelisatieconsulent

Hoe laat u zien dat u Christus kent?
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Veranderingen
Deze diakenen hadden namelijk een be-

langrijke rol in de kerk. En de kerk had een 

belangrijke diaconale functie in de stad. 

Inmiddels zijn we heel wat jaren verder 

en is er in de samenleving veel veranderd. 

Qua voorzieningen is er meer wettelijk 

geregeld. Wie hulp nodig heeft, klopt niet 

meteen aan bij de kerk, maar eerst bij het 

gemeentehuis of maatschappelijk werk. 

Toch hebben we als kerken meer te bie-

den dan we soms vermoeden. Dat blijkt 

wel uit de praktijk van Het Open Huis in 

Haarlem.

Gevulde tassen
Het is donderdagmorgen. In Het Open 

Huis worden kratten volgeladen met 

brood, fruit en ander eten. Er staan zo’n 

vijftien gelabelde kratten op een rij. 

Een Irakese vrouw komt binnen, met lege 

tassen in haar hand. Ze meldt zich bij de 

persoon achter de tafel. Vervolgens loopt 

ze door naar een van de kratten om het 

eten daaruit in haar tas te doen. 

Intussen komen er meer mensen binnen, 

ook met lege tassen. Als ze de zaal verla-

ten, is hun tas goed gevuld. In een andere 

zaal staat koffie en thee voor hen klaar. In 

deze zaal is ruimte om elkaar te spreken. 

Praktisch
André is een van de vrijwilligers. Hij legt 

uit: ‘Vandaag delen we de pakketten 

van Het Open Huis uit. Deze zijn te ver-

gelijken met de voedselbankpakketten, 

die we hier op dinsdag uitdelen. 

Van de Voedselbank mag je drie jaar 

gebruikmaken. Daarna maak je weer 

ruimte voor anderen. Voor mensen die 

op dat moment nog afhankelijk zijn van 

voedselpakketten, is er een pakket van 

Het Open Huis beschikbaar. 

Ik werk zelf al een aantal jaren mee, zo-

wel op dinsdag als op donderdag. Het is 

voor mij een heel praktische manier om 

mijn naaste lief te hebben. Geloven is zo 

niet alleen maar iets met mijn hoofd en 

hart, maar ook met mijn handen.’

Voedselbank
Vanaf het begin heeft Het Open Huis 

veel met eten gehad. Door buurtmaal-

tijden te houden in de wijk. En door eten 

Jij gaf Mij te eten

Middenin het centrum van Haarlem, in de Sint Bavokerk, 

staat een broodbank. Een houten bank die meer dan 

vijf eeuwen oud is. Bedoeld om armen en weeskinderen 

te voorzien van levensmiddelen. Loop je verder door in 

deze kerk, dan zie je lange lijsten met namen. Niet van 

predikanten, maar van diakenen … 

André controleert een voedselpakket
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uit te delen aan mensen die het nodig 

hebben. 

Op een gegeven moment kwam er een 

uitdeelpunt van de Voedselbank in Het 

Open Huis. De Voedselbank is een alge-

mene organisatie die niet aan een religie 

verbonden is. Maar het heel praktisch 

mensen helpen, is een insteek die de 

Voedselbank en Het Open Huis verbindt. 

Bij het uitdeelpunt in Het Open Huis 

levert Het Open Huis de vrijwilligers. Het 

eten wordt gebracht door Voedselbank 

Haarlem. 

Traject 
De periode waarin mensen gebruik 

kunnen maken van de Voedselbank is 

net zolang als een schuldsaneringstra-

ject duurt. Natuurlijk hoopt men dat de 

financiële situatie van de betrokkene 

daarna beter is. Soms is dat echter niet 

het geval en voorziet Het Open Huis dus 

in hun nood. 

Vervolgens wordt er jaarlijks gekeken 

hoe de situatie van mensen is en of 

er verbetering mogelijk is. Dit wordt 

gedaan door de maatschappelijk en 

administratief medewerkers van Het 

Open Huis. 

Op deze manier wordt geprobeerd om 

niet alleen in nood te voorzien, maar 

mensen ook te helpen met het verbete-

ren van hun plek in de maatschappij. 

Zichtbaar
Met de voedselpakketten, maatschappe-

lijk werk en andere activiteiten van zorg 

en ontmoeting wil Het Open Huis de om-

geving heel praktisch dienen en liefheb-

ben. Daarnaast heeft Het Open Huis ook 

een ‘kerkelijk’ deel, voor mensen die meer 

willen weten over God en het Evangelie. 

Mensen die Jezus Christus willen volgen 

en dienen en van Hem willen getuigen. 

Woorden en daden, hart en handen, 

kerk en maatschappelijk centrum gaan 

hierbij hand in hand. Samen maken ze 

iets zichtbaar van Gods Koninkrijk. 

Missie
Dat is onze missie: Gods Koninkrijk zicht-

baar maken. Daarmee zijn we deel van 

zijn wereldwijde missie, die Hij uitvoert 

via de wereldwijde kerk.

Zoals John Stott en anderen schreven in 

het Lausanne Covenant: ‘Evangelisatie 

heeft de hele kerk nodig om het hele 

Evangelie in de hele wereld te brengen.’

Daniël van Beek

missionair werker Het Open Huis, Haarlem

Na het vullen van de boodschappentassen samen koffie en thee drinken 

Met goed gevulde tassen naar huis 
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Overtuigd
Pietersen gaat trouw naar de kerk. Als 

hij op zondagmorgen vertrekt, zijn de 

gordijnen bij De Vries nog dicht. Pieter-

sen weet het wel: De Vries gelooft niet. 

Vorig jaar stelde De Vries voor om op 

Tweede Paasdag de heg te snoeien. 

Zo’n voorstel kan niet van een gelovige 

komen. 

Als Pietersen daaraan denkt, krijgt hij 

een onbehaaglijk gevoel. Hij is ervan 

overtuigd dat De Vries door hem ge-

waarschuwd moet worden voor de eeu-

wige ondergang. De Vries moet gewezen 

worden op de noodzaak van bekering 

tot de enige Redder. 

Huiverig
Elk jaar worstelt hij met de vraag hoe 

hij van het gesprek over het heggenhout 

een brug kan slaan naar het kruishout. 

‘Ik heb op Tweede Paasdag andere 

verplichtingen’, had hij gezegd. De Vries 

had er niet eens op doorgevraagd. 

Pietersen is wat huiverig om directer te 

worden, want hij wil hun goede relatie 

niet op het spel zetten. Beter een goede 

buur, dan een verre vriend, luidt immers 

het gezegde. En wie moet er anders 

zomers op Bluppie de goudvis passen? 

Misschien met Kerst toch maar eens een 

kaartje sturen met een duidelijke hint. 

Hij zal er de tekst van Stille nacht op 

uitschrijven. 

Zou De Vries eigenlijk wel kerstliedjes 

kennen? Pietersen heeft geen idee. Hij 

weet wel meer niet over De Vries. 

Invullen
Laten we eerlijk zijn: Pietersen en De 

Vries zijn niet de enigen die het moeilijk 

vinden om een gesprek aan te gaan over 

wat ze wel of niet geloven. Hoe De Vries 

in het leven staat, weet Pietersen niet 

en daarom vult hij het voor hem in. 

Zo zijn er niet alleen buurmannen, maar 

ook bijvoorbeeld collega’s, vrienden of 

familieleden die bang zijn hun goede 

relatie op het spel te zetten door over 

geloven te beginnen. 

Net als bij Pietersen wordt dat nog 

weleens veroorzaakt doordat christe-

nen bewust of onbewust meer bezig zijn 

met zichzelf (wanneer kan ik de ander 

de Waarheid verkondigen), dan met de 

ander (hoe zou hij het zien; wat gelooft 

hij eigenlijk wel of niet?). 

Voor we het weten, zijn we vooral bezig 

met het zoeken naar een geschikt 

moment om vragen te beantwoorden 

die de ander niet heeft. In plaats van te 

luisteren naar hem. 

DINER 
voor twee

De Vries en Pietersen zijn al tien jaar elkaars buurman. Ze doen 

wat je van een goede buur mag verwachten. Ze groeten elkaar. 

Op elkaars verjaardag halen ze met de goedkoopste VVV-bon op 

zak een stuk gebak bij de ander op. Eens in de twee jaar praten 

ze over de heg. En in de zomer passen ze op elkaars goudvis.

In gesprek
Luisteren naar een overtuiging is niet 

hetzelfde als die overtuiging overnemen. 

Als het lukt om het spreken over geloven 

uit de overtuigende en verwijtende sfeer 

te halen, beschadigt zo’n gesprek je rela-

tie niet, maar verdiept deze zich juist. 

In Kornhorn spreken we uit ervaring. In 

2015 zijn we vanuit onze gemeente een suc-

cesvol initiatief gestart: ‘Ik geloof het wel’. 

Een initiatief waarvan we hopen dat het 

op andere plekken herhaald gaat worden. 

‘Ik geloof het wel’ kan door verschillende 

mensen heel anders gebruikt worden. Het 

is maar net waar je de klemtoon legt. Ons 
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Gespreksvragen bij het hoofdmenu
streven is om die verschillende mensen vrij-

blijvend met elkaar in gesprek te brengen, 

zodat ze hun relatie kunnen verdiepen. 

Diner
Hoe doen we dat? We organiseren res-

taurantwaardige diners waarvan onze 

gasten zeggen: het is een geschenk als je 

hier iemand voor uitnodigt. 

Elke gast komt met een relatie, bijvoor-

beeld een vriend, buurman of echtgenoot. 

Ze hebben de hele avond alleen met el-

kaar te maken; het is een diner voor twee. 

Een kok bereidt een meergangendiner 

voor. Tijdens de gangen wordt naast 

Gespreksvragen bij het hoofdmenu

eten ook gespreksstof geserveerd. Bij het 

hoofdmenu ontvangen de gasten bijvoor-

beeld een stapeltje gesprekskaarten. 

Er zitten kaarten tussen met relationele 

vragen en met zingevingsvragen. Bij de 

kaarten zit de opdracht om allebei een 

relationele vraag en twee of drie zinge-

vingsvragen uit te zoeken en die aan de 

ander voor te leggen. 

Meer info
Hoe dit door de gasten ervaren wordt, 

kunt u lezen op onze website. Hier kunt 

u zich ook samen met iemand aanmel-

den voor een diner. Overweegt u zelf een 

ik-geloof-het-wel-diner te organiseren, 

wij helpen u graag op weg. 

Neem ook gerust contact met ons op 

als u tijdens een (gemeente)avond meer 

uitleg wilt ontvangen over dit initiatief. 

www.ikgeloofhetwel.nl

info@ikgeloofhetwel.nl 

Robbert Jansen

predikant in Kornhorn



Als jij mag kiezen

wat je wilt eten.

Wat kies je dan?

Patat?

Pannenkoeken?

Kipnuggets?

Vissticks?

Je mag natuurlijk

niet altijd kiezen.

Wel als je

jarig bent

of logeert

bij oma en opa.

Maar thuis

niet altijd. 

Dan moet je

zelfs weleens eten

wat je niet zo

lekker vindt.

De kinderen

op de foto

eten ook.

Op school!

Want de juf

weet niet zeker

of ze thuis wel

wat hebben gehad.

Hun papa en mama

zijn erg arm.

Ze kunnen eten

vaak niet betalen!

Daarom krijgen

deze kinderen

op school eten.

Bord op schoot!

Kiezen kunnen ze niet.

Zoals jij. Soms.

Wij helpen die school

dat eten te kopen.

En wij helpen die school ook

om de kinderen 

te vertellen

over de Here Jezus.

Dat past toch

mooi bij elkaar? 

Arjan Hilbers

zendingsconsulent

kantKinder
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Kinderen 

in Botswana


