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Van kansarm
naar kansrijk

De allermooiste vraag

"Kimon laat met
hart en ziel zien dat
kinderen meetellen
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COLOFON
Stichting Kim on is een interkerkelijke zendi ngsorga nisatie die zich richt op kinderen en jongeren
wereldwijd

Kantooradres Laan van Westen enk 12,
7336AZ Apeldoorn
Postadres Postbus 646, 7300 AP Apeldoorn
Contactinfo@kimon.nlwww.kimon.nl

Dit periodiek verschijnt drie keer per jaar in een
oplage van 11.000 exemplaren en wordt gratis
toegezonden aan donateurs en belangstellenden
van de stichting. Drukwerk Tor end ruk
Ontwerp Deelstra & de Jong

Lezersadministratie
T 085 0407610
E lezers@kimon.nl
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Giften kunt u overmaken op:
IBAN NL70 RABO 0157 5187 44
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Directeur Kees Moerman
Comité van aanbeveling Ds. AA Egas, Nieuwkoop, Ds. K. Hoefnagel, Meerkerk, Mr. J.J. Jacobse,
Middel burg Ds. G.O. Kamphuis, Goes, Ds. R. Katten berg, Ede, mr. C.G. van der Staaij, Benthuizen,
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Paulus heeft geplant, Apollos
heeft begoten, maar God heeft
laten groeien. Met de Statenvertaling: 'God heeft de wasdom
gegeven.'
Vijf-en-twintig-jaar zending
onder kinderen' Wat zal ik
schrijven?Woorden als dankbaarheid en verwondering, wel
degelijk van toepassing, kunnen
snel als cliché overkomen op zo'n
moment.Je zoekt in het archief
naar de hoogtepun te n van de
afgelopen jaren. Oprichting,
uitzendingen (die vooral), ingebruikname kantoor, aanstelling
als directeur. Oude foto's die je
soms met gemengde gevoelens
bekijkt. Veel passeert de revue.

Pl anten
Toen oud-collega Adriaan Laseur
op 7 juni 1991 naar de notaris
st apte, zal hij niet bevroed hebben dat het plantje nog eens zou
ui tgroeien tot een boom, zoals
treffend verbeeld in ons logo.
Evenmin besefte ik vier jaar later,
bij toetreding tot het bestuur,
dat dit werk mij zo zou grijpen en
mijn leven vanaf dat moment zou
gaan bepalen. Met alle schroom
mag ik bij dit jubileum zeggen:
Adriaan heeft geplant, en, samen
met zoveel medewerkers, heb ik

mogen 'begieten'. Om er haastig
aan toe te voegen: maar God
heeft de wasdom gegeven.

Groeien
De Kimon-boom maakte, zeker
vanaf 2006, een onstuimige groei
door. Met de onvermijdelijke
groeistuipen, door goed geruch t
en door kwaad gerucht. Maar
de echte groei vond plaats, daa r
waar onze veldwerkers het Woo rd
in kinderharten zaaiden. In Brazilië, Guinee- Bissau, Co ngo, Roemenië, Peru, Tha iland, Zu id-Afrika
en andere la nden mocht Gods
akkerwerk, Gods ge bouw gest alte
krijgen. God bouwde Zijn Kerk,
ook door Kimon.
Daar, op de ve lden, za l ee nm aa l
ons werk 'o pe nbaa r wo rden'. Heb
ik, hebben u en jij, als Gods medearbeiders, op de ju iste wijze
ge bouwd, gep lant, gezaa id?'A ls
iemands werk st andh oudt, za l hij
loon ontvangen.' (1 Kor. 3)
Sa me n met u moge n we 25 jaar
wasdom gedenken. Viert u het
met ons mee, nu in dit num mer, en
in december in Bodegraven? Graag
ontmoeten wij u daar op ons unieke Kerst-jubileumconcert'
Kees Moerman
directeur stichting Kimon

di8c/pet Kimon
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BANGLADESH

DOOR GODS GENADE

van kansarm
naar kansrijk

Leya Tripura (26) is lerares
aan het Samaritan Children
Home in Bangladesh. Dit is
het eerste project dat 25 jaar
geleden door Kimon werd
ondersteund. Leya kwam zelf
als kansarm kind terecht in
het Samaritan Children Home.

Leya we rd in 1990 ge boren in een Hind oe
gezin uit li et zuid oos ten va n Banglades h. Toen ze vijf was, ove rl eed haa r
moeder. Haa r vade r hertrouwde, om
zo voo r ti aa r en haa r broertje en zu sje
t e ku nn en zorge n. Een predikant va n
een Baptisten ge meente had met haa r
t e doe n en bracht Leya in 1996 naa r
het Sa maritan Home bij de hoofdst ad
Dh aka . Hier leerde Leya de li efde va n
Jezu s kennen . In 2000 nam ze Hem aa n
als haa r Ve rl osse r. Leya ve rtelt : 'M et de
kerstdagen gin g ik altij d naa r hui s. Mijn
va der en sti efm oeder zagen hoe ik was
veranderd, en werden hier door bernvloed . Inmiddels heeft mijn hele gez in
de af go den afgezwo ren en leve n ze mee
met de plaa t selij ke kerk. God zij dank
daa rvoo r' '
In het Sa maritan Children Home heeft
Leya een goede st art ge maakt op het gebied va n ond erwij s. Inmid de ls heeft ze
haa r mast er aa n de unive rsiteit behaa ld.
Mo menteel vo lgt ze ee n cursus die haa r
bevoegdhe id ve rleent als Hi gli Schoo l
leerkracht. Leya : 'Dit was all emaa l niet
moge lij k geweest wa nneer ik niet t ot
het Children's Home was t oegelat en. Ik
dank God voo r Zijn ve le zege nin ge n, en
ik w il mijn leve n lang getui gen va n wa t
Hij voo r mij heeft gedaa n.'
Leya ziet het ook als Gods ge nade dat zij
in 2012 ee n uitn od iging ontvin g om in
Nederl and ee n trainin g va n drie maa nden te vo lge n aa n de Driestar Un ive rsit eit in Gouda. Deze training is gericht
op li et geve n va n christ elij k onderwij s
op scli olen in het buitenl and. Leya : 'De

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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trainin g hee ft mij vee l inzi cht gegeve n in
chri st elij k leraarsc hap. 1k heb vee l prakti sc he handre ikin ge n meegekrege n voo r
de omga ng met kinderen in lee rsitu aties.
Denk aa n zake n als motiva ti e, het bouwe n
va n relaties en de bege leidin g va n zwakke
lee rlin ge n. We heb ben gelee rd en ervaren wa t de ni euwe mani er va n chri stelijk
leraa rschap inhoudt, en l1 oe we dit kunn en
t oe passe n op onze schoo l. Ik be n enorm
dankbaa r voor deze kans''
Leya ve rvo lgt: 'Dat ik, als ka nsa rm kind,
deze kansen heb gek rege n is t e danken aa n
de inzet va n Kim on. Doo r die inzet ontva nge n arme en ve rwaa rl oosde kinderen liefde,
en wo rden ze fys iek en financiee l bevrijd
uit de ba nden va n gezin sprob lematiek en
sociale barrières. Daa rom wil ik mijn dankbaa rheid uitspreken naa r Kim on en al haa r
sponso ren. Da nkbaarhe id voo r het ge bed
va n ve len voo r ondersteun in g voo r wezen
en hulpeloze kindere n. Doo r Gods genade
krij ge n de kin dere n een ka ns om ze lfst andig
en met vre ugde aa n de maa t schap pij dee l te
nem en. Ons ge bed is ook voo r julli e, opd at
julli e gebru ikt zullen wo rd en t ot ee r va n
God . Prijs Hem 1• <

~.'
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Alles achter laten wonen in een land met een andere cultuur en
gewoontes. Wat drijft de veldwerkers van Kimon, die op verschillende
plekken in de wereld kinderen bereiken met het Evangelie. Kort na
de oprichting van Kimon (toen nog Stichting KinderhulP. Mondiaal}
vertrok de eerste veldwerker (Janneke Hulst} naar Brazilië. In Rio de
Janeiro werkte zij onder straatkinderen en bracht hen het Evangelie.
Sinds die tijd zijn er tientallen veldwerkers door Kimon uitgezonden
die ieder op hun eigen manier kinderen het Evangelie brengen.

. . . . . . ................ ...... .. . .
. ...
·- ~..·

God bereidt
mijn weg voor!
MARIANN E VAN HELDEN

'Het werk
in GuineeBissau is van
eenvoudig
clubwerk
onder
koeien•
Jongens
uitgegroeid
tot kinderevangelisatiewerkop
landelijk
niveau.'
• •• •• • •• • •• •• •• • •• •

'Hij die u roept is getrouw, die het ook
doen zal.' Met deze tekst uit 1Thess. 5:24
sprak de Heere heel indringend t ot mij op
mijn eenentwintigste. Al begreep ik toen
niet welke taak de Heere in de toekomst
voor mij had weggelegd. Enkele weken
daarna werd ik opgebeld met de vraag of
ik clubwerk wilde helpen opstart en in de
evangelisatiepost in Emmen. Ik heb dit
werkjaren met plezier gedaan, naast mijn
werk als onderwijzeres. Maar toch bleef
ik aI die jaren een onrus t in me houden,
die ik niet deelde me t anderen. Totdat mij
uiteindelijk een indringende oproep in
de Discipel onder ogen kwam, waarin een
veldwerker gezocht werd. Deze advertentie liet me niet meer los en uiteindelijk
ben ik in Guinee-Bissau t erecht gekomen.

Richtingaanwijz er
In de beginjaren in Foia dreigden we als
team te verzanden in heel veel humani t aire hulp op allerlei vlak. Biddend waren we
bezig met de vraag welke specifieke taak
God voor ons had in Guinee-Bissau. Toen ik
een aantal dagen in de hoofds t ad Bissau
verbleef, kreeg ik vier keer een predikan t op
de st oep met dezelfde vraag: of ik een t ra ining voor gemeenteleden kon ve rzorgen om
kinderen met het Evangelie te berei ken. Een
duidelijkere 'richtingaanwijzer' kon ik niet
krijgen. Enkele jaren later, toen het werk
ons boven he t hoofd dreigde te groeien,
overkwam me iets soortgelijks. We hadden
dringend behoefte aan lokale mensen die
ons konden helpen bij de trainingen. Op da t >

St ap voor st ap
Mijn ervaring in clubwerk en onderwijs
hebben me voorbereid op mijn taa k in het
zendingswerk. Nu ik ruim twaalf jaar later
terugkijk, zie ik duidelijk da t elke st ap,
elke taak en elke interesse een voorbereiding is op de volgende. 'Want wij zijn
Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus
om goede werken te doen, die God van te
voren voorbereid heeft, opdat wij daarin
zouden wandelen.' Deze tekst uit Efeze
2:1 0 is werkelijkheid! God heeft het werk
en de taak voorbereid, het enige wat wij
hoeven doen is er stap voor stap in wandelen. Zo is het werk in Guinee-B issau van
eenvoudig clubwerk onder koeienjongens
uitgegroeid tot kinderevangelisatiewerk
op landelij k niveau.

Marianne van Helden (links) &Gerda Klaver (rechts)

Marianne zet zich in Guinee-Bissau
vooral in voor het kinderevangelisatie
werk. Marianne heeft trainingen gegeven in bijna elke regio het zuiden van
Guinee-Bissau. Ze helpt teams met
het organiseren van clubs, kinderevenementen en terugkomdagen voor
de clubleiding. Op dit moment is Marianne bezig met het trainen van regionale teams, zodat zij zelf lokale leerkrachten en clubleiding kunnen gaan
trainen. Dit werk gebeurt in nauwe
samenwerking met APEC, de WestAfrikaanse tak van Child Evangelism
Fellowship {CEF}.

moment werd er in Guinee-B issau een cursus aangebo den waar ik, samen me t anderen, in drie maanden t ijd werd opgeleid tot
trainer voor kinderwerk. Zo werd opnieuw
bevestigd dat God mijn weg had voorbereid.

Werkmotto
Mijn t eam bestaat nu uit jongeren die ooit
als kind mijn eerste club in Foia bezochten.
Zij hebben inmidd els op veel plaa t sen in
het zuiden van het land gemeenteleden getraind om clubs op te zet ten en zo kinderen
te bereiken met het Evangelie. Het advies
da t Paulus aan Timotheüs gaf, is mijn
werkmott o geworden: 'Vertrouw het toe
aan trouwe mensen die bekwaam zijn om
ook anderen t e onderwijzen.' Zo mag ik voor
mijn ogen zien hoe het goede nieuws door
de Guinee-Bissauers zelf wordt doorgegeven aan de kinderen van hun land! <

Gehandicapte
kinderen •••
weg ermee?
GERDA KLAVER

"Wat denk je, is mijn kind een mens of een
slang?" Dat ik ooit zo'n vraag zou krijgen ...
Hoe had ik dat voor mijn vertrek uit Nederland kunnen weten. Wa t wist ik toen
eigenlij k nog weinig. Het enige wat ik wist
was dit: de Heere riep mij om te gaan. Maar
waarheen? Op het gebed liet Hij mij zien dat
ik voor de stichting Kimon naar Guinee-Bissau moch t gaan. Nog nooit had ik van dit
land gehoord. Maar de ervaring die ik had
opgedaan in het onderwijs en de gezondheidszorg vorm de een goede basis voor het
werk dat ik zou gaan doen : kinderevangelisa t ie en gezondheidsvoorlichting. En de
Heere belooft moed en kracht aan hen die
het van Hem verwach te n. Zo mocht ik mijn
werk in augustus 2003 in Guinee-Bissau
beginnen.

Een mu gje

'llfijn ~ 6es/44tna « i t ~ tUe
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Waar ik bang voor was? Voor de muskieten.
In Nederland had ik soms op een muggenbeet al een all ergische reactie. Juist in di e
tijd zei een dominee tijdens zijn preek dat
ook een mugje door God bestuu rd wordt.
Dat gaf me moed.

Omslag
Na ruim vijf jaar in het vel d kreeg ik steeds
meer oog voor de nood van kinderen met

een handicap. Er was geen kennis over hoe
deze kinderen geholpen konden worden. Er
waren vooral heel veel vooroo rdelen. Gaandeweg leerden we hoe in deze cul t uur over
kinderen gedacht werd. Dat kwam in feite
neer op : 'Weg ermee, ze zijn eng, ze zijn
niets waard, want ze kunnen niet werken'.
De Hee re gaf liefde voor deze kinderen in
mijn hart, en in 2010 ging het projectjedidja
van start.
Inmiddels merk ik verandering. Ouders
durven vaker hun gehandicapt kind thuis
te houden, om er zelf voor te zorgen. Onze
vrijwillige rs begeleiden in de zorg en geven
bemoediging. Er gaan heel wat van deze
kinderen naar school, anderen leren een
vak. Beetje bij beetje komt er een omslag in
het denken, maar we zijn er nog lang niet.
We houden kinderkampen, waar de families
lotgenotencontact hebben, voorlichting
krijgen, act iviteiten doen en het Evangelie
mogen horen. Moeders praten over hun
zorgen en problemen en raken bemoedigd
door anderen en Gods Woord. Eén van hen

verwoordde het zo: 'Nu weet ik dat mijn
kind een mens is. Mijn kind verdient mijn
zorg.'
Ik kijk naar mijn klok in de huiskamer. Op de
wijzerplaat staan vier portretjes van geha ndica pte kinderen. De tijd tikt door. Drie van
deze kinderen zijn al heengegaan, en naar
ik mag hopen ingegaan in de heerlijkheid.
Zij zijn verlost van hun beperkingen, nu
volmaakt door het verlossende werk van
Jezus Chris t us. <

Gehè1ndic,1pte kinderen in Guinee-Bissau worden vveggestopt, zijn niet
gevvenst en onbemind . In n,wolging van de Heere Jezus vvil het team van
Gerd,1 Klaver juist deze kwetsbare kinderen liefhebben en helpen . In 200 3
is het project in Guinee-Bissau begonnen met medisch werk en kinder-evè1ngelisatie in Foia . Het werd al snel duidelijk dat er veel kinderen
met een handicap zijn , zonder specifieke program111,1 's voor hen . D,1arom
is sinds 2010 besloten 0111 het project te richten op gehandicaptenzorg
en kinder-evangelisatie in de hele zuidelijke regio . Een groot deel van het
vverk vcin Gerda besta,1t uit het trainen van vrijvvilligers om de kinderen
met een h,1ndicè1p te bereiken en te helpen .

ik al zes jaar had, kwam in vervulling. Het
was nie t altij d zonder twijfel, en ook nu in
de opstartfase komt twijfel wel eens naar
boven. Maar God is trouw en Hij blijft bevestigen da t ik hier mijn werk mag doen.

Gegroeid verlangen
MARIJE MEERKERK

Zeven jaar geleden ging ik voor het eerst
naarOekralne. Daaraangekomen kon ik
moeilijk aan de taal en de cultuur wennen.
Na twee maanden was ik best blij om weer
naar huis te gaan. Ik vertrok met het idee
dat ik nooit meer terug zou komen. God had
echter een ander plan voor mij. Zonder dat
ik het besefte, had Hij het land een plekje in
mijn hart gegeven.
Na enige t ijd ging ik toch weer naar Oekraine. Sinds die tweede reis is het verlangen
gegroeid om in Oekralne te wonen en werken. Zo zou ik mij volledig voor de zigeunerkinderen kunnen inzet ten. Ik zocht naar
wegen, en kwam uit bij Kimon. In decem ber
2015 ben ik uitgezonden. Het verlangen da t

10

Inmiddels werk ik in het zigeunerkamp van
Dom bok. Een klein kamp van 28 huisjes,
waar zo'n honderd kinderen wonen. Ik begon met meehelpen op de kinderclub en nu
leid ik de cl ub vaa k alleen. Er is zo ontzettend weinig kennis onder de kinderen. Alle
Bijbelverhalen zijn nieuw voor ze.
Nadat we het leven van Jozef helemaal
hebben gehoord, zijn we nu begonnen met
het leven van Jezus. Ik leer de kinderen
regelmatig nieuwe lie djes. Dat vinden ze
geweldig en ze zingen al snel mee. Vooral
Marianne (13) zit erg geboeid te luisteren
en zingt enthousiast mee. Ze weet alle
verhalen na te vertellen.

Kind erdagverblijf
Mijn grote wens is om een kinderdagverblijf te starten. Ik ben al druk bezig met
alle voorbereidingen. Er hebben zich al 33
kinderen ingeschreven, en ik zie er naar ui t
om te beginnen. Door rustig op t e bouwen
merk ik dat God voorziet. Natuurlijk blijft het
spannend, maar ik vertrouw dat God Zijn plan
heeft en mij zal inzetten waar en hoe Hij wil.
'Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die
mij kracht geeft,' Filippenzen 4:13. <

. . .. ..

. . . . . . .. .
. . . . ..
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Door de knieën
MARK EN ANN E-MARI E BAK

Trrringgg. De deurbel gaat. Onze oudste
dochter Celeste (3) is als eerste bij de deur
en wacht ongeduldig tot ik de deur open. De
man die voor de deur st aat stelt zich voor
als de nieuwe buurman. Al gauw gaat hij
door de knieën om uitgebreid met Celeste te
kletsen. Het feit dat hij zoveel aandacht aan
onze oudste docht er geeft, ontroert me en
maakt me in positieve zin jaloers.

Wat zijn deze mannen een enorme inspiratie
voor ons geweest. Zij gingen, net als onze
nieuwe buurman, letterlijk en figuurlijk door
de knieën om het Evangelie te brengen aan
kinderen. En dat met een passie en enthousiasme die we zelden eerder hadden meegemaakt. Nu, vijf jaar later gaan ook wij vaak
door de knieën om het Evangelie met kinderen
te delen. En proberen we medechristenen te
motiveren om hetzelfde te doen.

Advertentie
Zowel Anne-Marie als ik wisten ons geroepen om de zending in te gaan. Met de
groei van ons gezin verdween deze roeping
echter naar de achtergrond. Op een dag lazen we in de Discipel een adverten t ie voor
kinderwerkers in Thailand. Zowel voor kinderwerk als voor Tha iland werden we niet
direct enthousias t. Wij hadden een heel
ander land en een heel andere bediening in
gedach t en. Toch liet God ons duidelijk zien
dat Hij dit voor ons op het oog had.
Tijdens het voorbereidingstraject volgden we
een intensieve training van drie maanden. We
kregen les van leraren met soms meer dan vijftig jaar ervaring in kinderevangelisa tiewerk.

Buigen voor boeddha
Een meisje dat trouw op de kinderclub komt,
ging niet door de knieën. Ze bleef voor het
eerst recht op staan t oen al haar schoolgenootjes zich, zoa ls elke morgen, bogen voor
boeddha. 'Ik buig niet meer voor boeddha,
ik buig nu voor Koningjezus'. Haar moeder
kwam het ons vertellen. Kort daarna ging
ook moeder niet meer door de knieën voor
boeddha. Ook zij had een nieuwe Koning in
haar leven. Enige tijd later zijn zowel moeder
aIs dochter gedoopt.
Echter, ook Satan gaat nog niet door de
knieën en stelt alles in het werk om moeder
en dochter t e verhinderen om te groeien
in het geloof. Soms twijfelen we wel eens:
zouden ze nog wel ... Maar we mogen weten
dat God niet loslaat wat Zijn hand begon.
Bid alstu blieft voor Kan en haar moeder
Korn. Om bescherming, doorzettingsvermogen, geestelijke groei. Opdat ze een st erk
getuigenis mogen geven in het dorp, waar
ze samen met hun gezin de enige christenen zi jn. <

'Zij gin1en
letterhJk en
figuurlijk
door de knieen om het
Evangelie te
brengen aan
kinderen.'
• ••••••••••••••••••
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ONDERWIJS·
Jezus' grote opdracht
WIEBE EN GERDINE VAN HORSSEN (VELDWERKERS) EN MARIT
VERWEIJ (VRIJWILLIGER)

Grote bruine ogen in een besmeurd gezichtje kijken me verlegen aan. Ik vraag hem
of hij het leuk vindt op school? Alfazar (4)
knikt enthousiast.
Onderwijsvrijwilliger Marit Verweij bracht
onlangs een bezoek aan Molumbo, zo'n
honderd kilometer bij ons vandaan. De
kleuterschool waar ze Alfazar ontmoette,
is opgezet in samenwerking met de lokale
kerk. Het is één van de vijf dependances, en
wat ons betreft niet de laatste. Onderwijzen is onze missie. Van kleuteronderwijs tot
vakonderwijs. Van training voor kerkleiders
tot training voor landbouwers. Alles vanuit
de liefde van Christus.
Ruim zes jaar geleden werden wij via Kimon
uitgezonden naar Mozambique. Het doel
was om, samen met de lokale organisatie
Espanor, onderwijsprojecten op te zetten .
We startten met niet veel meer dan wat
enthousiaste ideeën en een gezamenlijke
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Veel kinderen werken op het platteland .

passie. In een kantoortje van amper Sm2
werkten we de eerste plannen uit. Sindsdien is er veel opgebouwd.
Onderwijzen doen we niet zelf. De lokale
mensen zijn de beste onderwijzers. Zij kennen de taal en de cultuur. Zij blijven als wij
gaan' Wij proberen vooral onze collega's te
coachen, zowel vakinhoudelijk als geestelijk. Soms is dat een zaak van lange adem.
Maar het Afrikaanse spreekwoord zegt: 'Als
je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver
wilt komen, ga dan samen.'
Het is lang niet altijd een makkelijke weg.
Soms raken we teleurgesteld in een goede
collega of vriend. Dat doet pijn. Toch mogen
we juist op zulke momenten ervaren dat
het Gods werk is en niet van mensen. Vandaag, bij het schrijven van dit stuk, ontving
ik de volgende tekst in mijn mailbox: 'Hij
die roept, is getrouw.' Zo is het. Gods trouw
staat als een banier boven ons werk. Mattheus 28:19 is voor ons een inspiratiebron.
Bij velen bekend als het zendingsbevel.
Maar wat ons betreft het onderwijsbevel.
Jezus roept ons op om leerlingen te maken,
altijd en overal. Het praktische christenleven voorleven en uitdragen. Dat is de grote
opdracht voor iedere christen. Discipel zijn
en discipelen maken. In Mozambique. In
Nederland. En waar ook ter wereld.<
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Gods werk in
Paucarbamba
YOJAN EN KARINA BOZA-STIJNEN

Het we rk va n Wiebe en
Gerdine vinclt plaa t s in
li et Mil ange distri ct in
Moza mbiqu e: een doo r armoede get eist ercJgeb ied.
De ove rh eid ziet li et als
ac hterl and , daaro m kri jgt
li et min de r aa nclac llt en
st eun. Ook li et ond erwij s in Mi lange di strict
is minim aa l ontwikkeld .
Nog st eeds zijn vee l
mense n op li et pl att eland
analfabeet. Er zijn vaak
we l bas issc l1 oo ltj es in de
do rpj es, maa r cle voo rzienin gen zijn minimaa l en
li et nivea u is ve r be nede n
pe il. Vee l kinde ren gaa n al
snel op liet land werke n.
Op ge est eli jk geb ied is er
vee l biJ ge loo f en l1 ekse ri j
en onde r cliri stenen ee n
groo t ge brek aa n vo rming
en t oe ru stin g. Wiebe en
Ge rdin e ricl1t en zicl1 in
l1un we rk voo ral op kind eren en jongeren. Onderwij s vo rmt de sp i Iva n li et
we rk. Wiebe en Gerdine
nemen claa rbij voo ral ee n
advise rende ro l op zie11,
terw ijl de loka le men se n
ze lf verantwoo rd elij k zijn
voo r de uitvoering. Op
lange t ermi jn will en ze
zicl1zelf ove rbod ig make n.

Dreunende muziek dringt ons huis binnen,
samen met het lawaai van dansende en
ruziënde dronken mensen. Het stierengevecht is afgelopen, en daarmee het 'religieuze' buurtfeest ter ere van de beschermheilige van Paucarbamba. Ik heb er hoofdpijn
van gekregen. Misschien nog wel het meest
doordat ik mij pijnig met de vraag of onze
aanwezigheid in het dorp de laatste jaren
wel enig verschil heeft gemaakt ...

De zending in
Vanaf mijn twaalfde heb ik de Hee re Jezus
willen volgen en voor mij was dat verbonden met het idee dat ik op een dag de
zending in zou gaan. Na verloop van tijd
waren in mijn Bijbel alle verzen die met
zending te maken hadden onderstreept.
Ik was altijd de eerste bij ons thuis die het
'Kimon-krantje' (zoals wij het noemden)
van de mat griste om het vervolgens van A
tot Z te lezen .

•••••••••••••••••••

'Steeds
werden we
geraakt door
de geestelijke
nood van de
kinderen om
ons heen.'

Toen ik wat ouder was volgden er werkvakanties naar alle delen van de wereld,
op zoek naar de plek waar God mij wilde
hebben. Die vond ik in Peru. Ik ontmoette
daarYojan, met wie ik trouwde. Vanaf het
begin waren we actief in de lokale gemeente. En steeds werden we geraakt door de
geestelijke nood van de kinderen om ons
heen. De wens ontstond om hiervoor iets
op te zetten, in samenwerking met een
stichting. Daarbij lag Kim on als eerste voor
de hand, vanwege de jarenlange band.
In 2012 is door directeur Kees Moerman de
eerste steen gelegd voor het projecthuis.
Momenteel zijn er op verschillende plaatsen in de omgeving vijf kinderbijbelclubs.
Op onze ranch zetten we paardentherapie >
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in voor gehandicapte kinderen als Jeanina.
Zij lag jarenlang verwaarloosd op bed, maar
zet na 18 jaar haar eerste stapjes en gaat
dagelijks naar een speciale school.

Goede gesprekken
"Waarom gaan jullie niet naar de mis voor de
beschermheilige?'
"Bij onze katholieke feesten gaat het er altijd zo
aan toe:
"Toen mijn man dronken thuis kwam dacht ik
ook dat dát toch niet de bedoeling kon zijn van
een religieus feest.·
Zo'n buurtfeest doet je soms aan alles twijfelen, maar juist rond die tijd hebben we veel
goede gesprekken. Senaida, een buurmeisje
van veertien, vormt samen met haar moeder
een bemoediging voor ons. Twee jaar geleden
stierf haar vader plotseling en waren wij bij de
begrafenis. Senaida komt sindsdien elke week
met haar neefje naar de club. Ook bezoekt ze,
samen met haar familie, de video-evangelisatie avonden bij ons thuis. Haar moeder gaat
wekelijks de Quechua dienst in onze gemeente. Quecha is de In ka-taal. We bidden om een
grote verandering in ons dorpje Paucarbamba. We geloven dat God die ons tot dit werk
geroepen heeft en een goed werk begonnen is,
dit ook zal voltooien! <

Jeanina kan sinds kort lopen.

. .. . .
.. .. . . . . .
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... ..
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Reizen en trekken,

achter Hem aan
SJAAK EN ADELINE VAN RIJSSEL

Ondanks allerlei onmogelijkheden van onze
kant zagen we ons in 1991 duidelijk geroepen
om Nederland achter ons te laten om uitgezonden te worden naar het zendingsveld.
Geen gemakkelijke beslissing met drie kleine
kinderen, maar toch schreven we een open
sollicitatie naar de Zending van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Toen we twee
maanden later om tafel zaten, heerste er wat
verwarring ten aanzien van het land: Guinee,
of Nieuw-Guinea?Wewaren opgelucht toen
we hoorden dat het om Guinee ging, want
daar lag ons verlangen. En zo werden we in
1992 uitgezonden. Wat hebben we een liefde
gekregen voor dat land en de bevolking' Als
de Heere roe pt schenkt Hij ook liefde om het
werk te doen.

Oost-Europa
In 2000 kwam er onverwacht s een eind aan
ons verblijf in Guinee. Er volgden enkele jaren
in het onde rwijs: Sjaak gaf Godsdienst en Wiskunde, Adeline Frans en Engels. Toch bleef het
verlangen om weer t e mogen dienen. In 2004
werden we aangenomen door het Deputaatschap voor Israël (GG), om Messiasbelijdende
gemeenten in Oost-Europa te begeleiden en
de contacten uit te breiden. We waren heel
veel onderweg. Vier keer per jaar bezochten
we gemeenten in Oekralne en Moldavië. Ook
begeleidden we vanuit onze woonplaa ts Novograd in Oekralne het werk in Buda pest. Helaas kwam in 2011 ook aan dit werk een eind.
Het was moeilijk om al deze vrienden achter

te la t en. Weer brak een periode van lesgeven
aan, zoekend en biddend om duidelijkheid t en
aanzien van de weg die Heere wilde dat wij
zouden gaan. Terug naar Guinee?

Naar Congo
Inmiddels kwam het Kimonproject in Congo
in beeld. Maar da t wilden we echt niet gaan
doen. Toch werd het steeds duidelijker dat
juist hier onze volgende taak lag. In de zomer
van 2013 benoemde Kimon ons als leiders
voo r het project in de stad Bukavu, DRC. In het
begin viel het niet mee. Je moet weer mensen
le ren vertrouwen die je kunnen helpen. Toch
zijn we ook hier weer bijzonder in gezegend,
ondanks alle moeit e en zorgen.
Sinds we hier zijn heeft het project een pos~
tieve groei doorgemaakt. In middels worden
er zo'n honderd kinderen begeleid. Bij onze
eerdere uitzendingen bestond onze taak vooral uit lesgeven. Oo k nu worden weer deuren
geopend en wordt er lesgegeven in de Gereformeerde leer. Groot is het als opgemerkt
mag worden dat dit onderwijs ook gezegend
wordt. Op maandagavond hebben we een
vaste groep catecheten. We hopen in september met een tweede groep te beginnen. Naast
persoonlijke vorming wo rden zij opgeleid om
catechese te geven aan de kinderen die het
project verlaten. Op die wijze kan de Bijbelse
boodschap ook in de wijken gebracht worden.
De Heere heeft ons weer een nieuwe plaats
gegeven, en opnieuw liefde voor het werk' <

di8c/pd Kimon
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DE ALLERMOOISTE VRAAG
LEA LUITEN

'Tannie, kan ekasseblief met tannie praa t?'
Dit is bijna de allermooiste vraag die je van
kinderen kunt horen. Zoals twee weken
geleden, toen twee meisjes nog even bleven
zit ten na de Bijbelclub. Ze vertelden da t ze in
de Heere Jezus wilden geloven, en aan God
wilden vragen om hun zonden te vergeven.
Dat is de allermooiste vraag, toch? Op zo'n
moment loopt mijn hart over van blijdschap
en dankbaarheid. En weer herinnert God mij
aan Zijn belofte: 'Wie in Mij blijft en Ik in hem,
die draagt veel vrucht'.

Zegeningen
Op die momenten weet ik waarom ik dit werk
doe. Niets is zo mooi als getuige zijn van hoe
God levens van kinderen verandert. Ongeveer
vijf jaar geleden heeft God het verlangen in
mijn hart gelegd om kinderen het Evangelie te
vertellen. Het begon allemaal met een werkvakantie op het Kimonproject in Roemenië, bij
Jantina. Daar zag ik hoe God aan het werk was
en ik dacht: 'Wat zou het bijzonder zijn aIs
ik dat ook mocht doen.' En bij Kimon was dit
mogelijkl Terugziend op drie jaar Zuid-
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Lea we rkt in Zuid-Afri ka
onde r de plaat selij ke bevo lking va n Kaapstad en
omliggende do rpen. Veel
kinde ren in clie omgeving
groeien op in gebroken
gezinnen . Soms bij ee n
oom, t ante, opa of oma
omclat oude rs ove rleden
zijn. Soms omdat ouders
in de geva ngenis zitten of
niet in st aa t zijn om voo r
de kind eren t e zorgen.
Het is Lea's ve rlangen om
kinde ren tiet Eva ngeli e
te brengen. Daaro m is ze
ve rsct1illende Bijbel clu bs
gestart en werkt ze op
sct1olen. Daa rnaast geeft
ze opleiding aa n kleuterJuffen zoda t zij op t1un
beurt BiJbels onderwijs
aa n kinde ren kunnen
geve n.

Afrika zie ik zoveel zegeningenl Kinderen die
tot geloof komen in de Heere Jezus. Kinderen
die vol overgave zingen: 'My only joy is You,
Jesus.' Ik noem Nikita (12), die ernaar uitziet
om de evangelisa tiecursus te volgen. Denwill
(13), die naar me toekomt en zegt: 'Dankie,
tannie, vir alles wat tannievir ons doen.' Ik
den kaan de helpers bij de Bijbelclub die een
opleiding hebben gevolgd en nu bezig zijn met
het starten van hun eigen Bijbelclub.

Niet zonder Hem
Terugkijkend zie ik ook verdrietige dingen:
tieners die bezwijken onder groepsdruk en de
verleidingen van drugs en alcohol niet kunnen
weerstaan. Een oude, dronken vrouw die zwa~
kend over straat loopt en ondersteund moet
worden door haar dochter. Een drugsbende in
een straat waar kinderen spelen. Dat zijn momenten dat het weer tot me doordringt:'God,
ik kan het niet zonder U. Het is Uw werk. Het
enige wat Uvan mij vraagt, is om in U te blijven.' Dat geeft me rust. De dingen die ik niet
kan oplossen, daar weet Hij wel raad mee. <

ROEMENIË

"God riep mij om kinderen
het Evangelie te vertellen"
JANTINA BUCUR-MASTENBROEK

Wat is het goed om af en toe even stil te
staan en terug te kijken. Hoe dieper ik
erover nadenk, hoe meer zegeningen ik
opmerk. Zeven jaar geleden werd ik als
veldwerker uitgezonden naar Roemenië.
God riep mij om kinderen het Evangelie te
vertellen. Werken met kinderen deed ik
altijd al met veel plezier. Als jongere was
ik betrokken bij het kinder- en jeugdwerk
binnen de kerkelijke gemeente. Ik volgde
de opleiding voor leerkracht, maar werkte
ook een aantal maanden met kleuters.
Bepaalde Bijbelteksten en liederen maakten diepe indruk op mij en ik merkte op dat
God mij een bepaalde richting op stuurde.
Hij bereidde mij voor op een koersverandering in mijn leven. Het waren soms kleine
voorvallen, waar ik pas later de hand van
God in zag. Zo ontmoette ik een christen
die haar huis open zette voor een groot
adoptiegezin. Ik had diep respect voor
deze vrouw die zoveel opgaf om te luisteren naar Gods roeping voor haar leven.
Door verschillende ontmoetingen leerde
ik andere culturen waarderen. Later, als
veldwerker, begreep ik dat al deze dingen
door God gepland waren. En zo geloof ik
dat de gebeurtenissen van vandaag weer
een voorbereiding vormen op wat komen
gaat. Wat een zegen'

Het is bemoedigend om te zien dat God
mij zegent en dat ik kinderen en volwassenen tot een zegen mag zijn. Ook andere
mensen zijn een zegen voor mij en het
kinderwerk. Ik denk aan Florina, die nu
zelfstandig een club leidt in Vinjulet. Aan
lonela en Cristina, die altijd klaarstaan als
ik hulp nodig heb.
Ons 'multiculturele' gezin met mijn lieve
man Eugen, onze zoon Ja mei en onze pasgeboren tweeling Eva en Eliza ... ik raak maar
niet uitgeteld. En elke dag komen er zegeningen bij' Looft de HEERE, mijn ziel, en
vergeet geen van Zijn weldaden (Ps 103:2) <

'~
~,iA,

wit n8t a/8 "'
Tel uw zegeningen
En wat zijn het er veel' Een jongen als
Bogdan, die aangeeft: Ik wil een échte christen zijn' Cosmina, die na de club vol overtuiging zegt: Zuster Jantina, ik wil net als u
andere kinderen over de Heere Jezus vertellen. Cristi, die vraagt: Mijn vader en moeder
komen niet naar de kerk van de pocäiti
(bekeerlingen), maar kan ik wel pocäit zijn?

Mdel,,eh,i,n(W/,(J/ZI OtJe/1.t de
fûJ61l,e
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Helpt u mee
kinderen

del/Ie, f8
tuijgen?
Milj oe nen kinderen hebben nog noo it
va n de Hee reJezu s ge hoo rd . Daar moge n
we ons niet bij nee rlegge n. Sa men met
u kunnen we kinderen bereiken. Door
hen Gods te Woo rd te brengen en hen
de help ende l1 and te bieden . Vul de antwoo rdkaa rt in en wo rd een Wegw ijzer'

SEPA machtigi11g•

Ja, ik word Wegwijzer
en help het Eva ngelie bij kinderen te brengen
Ik machtig Kimon om het volgende bedrag va n mijn rekening af te schrijven:

0
0

0

€ 10,-

per maand

O

€ 5,-

0

0 anders namelijk [ €
O per jaar

€ 20,-

per kwartaa l

Voo rl etters en naa m
Adres

J

dhr./mev r./fam

'---====:::-;::==::------==================:'.

Post code [

:

:

:

]

D

Woo nplaa t s

::....::-:...::...:.....~===============------------'
N:L
Datum 0-0-( : : : J Plaa t s ' - - - - - - - - - - - - - - '
E-mailadres

IBAN [

1

:

Handte kening [

1

:

:

:

1

:

:

:

:

:

:

:

:

:

)

1 · U kunt ook machtigen via kimon.nVgi~. Het incassant-lDvan Kimon is

Nl18ZZZ410246060000. Kim on incasseert vanaf de 2Se van de maand. Een incasso
' -- - - - - ---'· kunt u binnen 8 weken laten terugboeken door uw bank.

Stuur deze kaart t eru g in een gesloten envelop naar Sti chting Kimon, t.a .v. Dianne va n den Belt
Antwoordnummer1387,7300VB APELDOORN (postzegel niet nodig).
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SG P-1 eider Kees van der Staa ij feliciteert
Stichting Kim on met haar 25-jarig bestaan.

OP BEZOEK IN

DEN HAAG
Kees va n de r St aa ij, fracti evoo rzitter va n de
SGP is li d va n het co mité va n aa nbeve lin g
va n sti chtin g Kim on. We brac hten ee n bezoekje aa n De n Haag. Waa r we hem, in ee n
achterka mertj e vo l literatuur ove r ge loof en
po litiek, een aa ntal vrage n st eld en. Dhr. Va n
der St aa ij: 'Het is erg pos itief da t sti chtin g
Kim on iet s va n de li efde va n God laa t zi en
aa n kin de ren op ve rdo rve n plaa t se n:
Hoe bent u betrokken geraakt bij
Stichting Kimon?
"Oo it las ik een ve rhaa l over Zuid-Ameri ka
va n t oenmali g zendin gswe rke r Janneke
Hul st . Dit ve rhaa l kwa m in het ni euws en
kreeg vee l lezersaa nda cht. Hierdoo r raakt e
ik gelnteressee rd in sti chtin g Kimon. Ik las
de blaa djes en we rd do nat eur doo r het geven va n maa nd elij kse giften. Na ve rl oop va n
tij d we rd ik li d va n het co mité va n aa nb eveling. Dit is voo ral ee n onde rst eun ende ro l.
In die zin dat ik de orga nisa ti e aa n anderen
aa nbeveel en laa t zi en da t ik het we rk
be langrij k vind. Ik de nk dus ni et hee l acti ef
mee in bijvoo rbee ld beleidszake n en er is
geen nauwe lin k met mijn po liti eke we rk."
Wat vindt u het belang van
stichting Kimon?
"De co mbi nati e va n ontw ikke lin gswe rk
en diaco ni e sp reekt mij erg aa n. Ze nding
is ee n mi ss ionaire opdrac ht va n Chri stu s
aa n iede re chri st en. Het Eva nge li e moet
ni et allee n je direct e omgevin g be reike n,
maa r ook je ve rre naast e. Er li gt een enorm e
opd racht voo r ons chri st enen om dit uit t e
voe ren, met name in geb ieden waa r mense n
nog noo it va n Gods Woo rd heb ben gehoo rd.
Sti chting Kim on vin d ik hi erin bij uitst ek
ee n hee l moo ie orga nisa ti e, omda t zij zi ch

richt op kin de ren. Jonge mense n vo rm en
ee n bijzonde re doe lgroe p: ze ontw ikke len
zi ch meer en hun ontva nke lij kli eid is grot er
da n bij vo lwasse nen. Me t Bij be ls onderwijs
kun je ze zo nog vo rm en. Vo lwasse nen
li eb ben so ms al ee n pantser om zi ch hee n
gebo uwd en zijn daa rd oo r moe ilij ker t e
be reike n. Bove ndien be n ik erg pos itief
over het feit dat stichtin g Kim on iet s va n
de liefde va n God laa t zien aa n kin de ren
op ve rd orve n plaa t se n. Deze kind eren
wo rde n doo r arm oede en de morali se rin g
aa n hun lot ove rge lat en. Ze ndingswerkers
va n sti chtin g Kim on lat en met hart en ziel
zi en da t deze kind eren er jui st ook moge n
zijn, da t ze meet ell en. Dit is iet s da t zij nog
noo it ee rd er hebbe n gekend. Deze fo rmul e
va n wa rmte, gebo rgenh eid en ve iligheid
ont roe rt mij en vin d ik ec ht ee n moo ie mee rwaa rde va n deze orga nisa ti e.
Heeft u de organisatie ook zien
groeien?

..................
'Zendingswerkers van
stichting
Kimon laten
met hart en
ziel zien dat
deze kinderen er juist
ook mogen
zijn, dat ze
meetellen.'

"Ja, zeker. Sti cliting Kim on li eeft zi ch
uitge breid naa r mee rdere co ntinenten en
land en. Zo be reikt het Eva nge li e st eeds
meer plekke n. Ook zi e ik da t de ac hterban in
Nederland acti ever is. Jonge ren zetten zi ch
actief in voo r de zending en geve n hun eige n
invullin g aa n het zendin gsbevel. Op ve rschi 1lende fro nten we rken mensen acti ef mee in
li et uitdragen va n de jui st e boodschap va n
li et Woord va n God : dat er redding is t e vinde n door het ge loo f in Jezu s Cliristu s. Waa r
mense n goed in zi jn en waa r hun hart ligt, zi e
je vaak moo ie din ge n ge beuren."
Heeft u een boodschap voor de
achterban?
"Hoewe l er zo ontzettend vee l nood is in de
we reld, is het ook troos t end dat er t egelijke rtij d zovee l moge lij kheden zijn om elk op
onze eige n manier iet s t e kunn en bet ekenen voo r onze medemens. Hetzij met woo rde n, hetzi j met daden. Dit roept de vraag op
wa t ee n iede rs bij drage hierin ka n zijn: een
vraag en opd racht di e we allemaa l op ons
zelf zouden moet en t oe passe n. De éé n doo r
zelf uitgezond en t e wo rd en, de ander doo r
financiële onde rst eunin g en ge bed." <
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Ester Bogana Na 'Ncuia {24)
werd geboren in een klein
dorpje in Guinee-Bissau. Tijdens
haar eerste levensjaren was ze
vaak ziek, en daarom ging zij
bij familie in een ander dorp
wonen. Vanaf toen veranderde
het leven van Ester compleet ..

'Als je lang zi ek bent wo rdt er in de Afr ikaanse cultuur al snel gedac l1t dat er boze
gees ten in het spe l zijn . Daarom nam mijn
t ante, die 130 km verderop woo nt, mij mee,
met de gedachte dat de geest en me daar
niet zouden vin den. Ze be hande ld e me
goed maa r ik moes t hard we rken. Ik kookte
voo r de familie, bracht eten naa r de we rkers op het land en moest kleren wasse n.
Ik we rd wel ingeschreve n op schoo l, maa r
hield het noo it vo l t ot het eind e va n het
schoo ljaar va nwege het ve le we rk til ui s.

Vergeving voor mijn zonden
Op ee n dag kwam er ee n groe p jongeren uit
de st ad eva nge li sa tiewe rk doen in ons dor p.
Ik gin g vaak lui st eren en vroeg of de Hee re
Jezu s mijn zonde wilde ve rgeve n. Stiekem

Ester leidt nu zelf een kinderclub.

. ...
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God heeft
alles onder
controle
Het verhaal van Ester Bogana

..................
'Ik ging vaak
luisteren en
vroeg of de
Heere Jezus
mijn zonde
wilde
vergeven.'

sneed ik alle amu lette n los die ik om mijn
middel had en ve rborg ze onder mijn bed.
Mijn t ante was hi er helemaa l niet blij mee
en sloeg me hard . Ze dwo ng me om de amuletten weer te drage n. Maa r ik hi eld vo l, en
uitein de lij k ga f mijn t ante het op en li et me
zond er al te vee l gezeur naa r de kerk gaa n.
Toen ik tien was we rd ik naa r familie va n
mijn vade r ge bracht. Het dorp waa r ik naa r
t oegin g was ve r weg va n de bewoond e
we reld . Toe n mijn famili e door kreeg dat ik
in de Heere Jezu s ge loo fde, probeerd en ze
me op all e moge lij ke mani eren hi er va naf t e
krijge n. Ze zeiden dat er in de wijde omtrek
gee n kerk te vin den was, du s ik kon maa r
beter het ge loo f op geve n. Telkens gave n ze
me et en dat geofferd was aa n de geest en,
maa r dat we ige rd e ik.
Op ee n gegeven moment we rd ik ziek. Ik
kreeg in eens erge pijn aa n mijn been en kon
ni et meer lopen. Mijn familie gin g t e rade bij
ee n t ove rd okter. Die zei dat ik een co ntract
had gesloten met de boze gees ten en dat ik
zo aa n kled in g en zalf geko men was . Ik wist
nerge ns va n, maa r mijn familie ge loofd e de
t ove rdokt er. Mijn oo m bed rei gde me st eeds
met zijn hakmes. Ik moest de waa rheid
ve rtell en, and ers zou hij me in stukken
hakke n. Ik was erg bang. Uiteind elij k heeft
mijn familie kled in g en zalf gekocht om de
boze geesten t eru g te betalen in de hoo p
dat de ziekte ook wee r weg gin g. Maa r ik
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bleef ziek . Toen dwo ngen ze me weer om
offervlees t e eten, en ik at het. 's Na chts lag
ik in bed te huilen, wa nt ik wist dat ik God
verdriet had gedaa n.
Vertrouwen op Jezus
Maa r er kwam veranderin g t oe n een andere
t ante, die ook chri sten is, op bezoek kwam .
Ze ve rtelde me dat all ee n Jez us mij kon
ge nezen en dat ik mijn ve rt ro uwe n op Hem
moes t st ell en . Sa men hebben we uit de
Bij be l ge lezen, gebeden en om ve rgev ing
gev raagd . Toen ze weg gin g ko n ik all ee n
ma ar zin ge n va n blijdschap dat God haa r
ges tuurd l1 ad' Mijn familie dac ht dat ik op
st erve n lag, zovee l zong ik. Daaro m li eten
ze mijn moe der halen . Zij bracht me naa r
het ziekenhuis, waa r ze ontdekten dat ik
leed aa n bottubercul ose. Toen ik wee r bij
mijn moede r in Foia woo nde, ben ik voo r
het eerst in co ntact gekomen met Gerda
en Ma rianne*. Ik kon niet lope n, maar zij
zorgden ervoo r dat ik in ee n kru iwage n
naa r de kerk we rd geb rac ht. Wa t was ik
blij om na vijf jaa r wee r in de kerk te zijn'
Eerlij k gezegd was ik best we l dep ress ief.
Ik dac ht bij mezelf: "Wa t be n ik nu eige nlijk
waa rd ? Ik ben mijn familie maa r t ot last ."
Maa r Gerda zei t ege n mijn moeder dat het
goed was om me mee te nem en naa r de
cas hew boo mga ard . Daa r kon ik best helpen
door de cashew noo tjes t e sc heiden va n de
appeltj es . Zo kon ik dus t oc h wa t betekenen
voo r mijn famili e' Ik we rd opge nomen in de
ge meen schap en mijn depress ieve gevoe l
verdwee n. Ik ging naa r sc hoo l en na sc hoo ltijd at ik bij Ma ri anne en Gerda thuis. Ik
leerde er naa ien en hi elp met all erlei klu sjes
die ik zittend kon doe n. Ik voelde me weer
va n waa rde .
God voorzag in alles
In deze periode ben ik aa n mijn been geopereerd. De eerste dag in het ziekenhuis heb
ik erg moe ten huilen. Hoe moes t het nu met

* Lees het verhaal van Gerda en Marianne
op pagina 7 en 8/9

schoo l? Ik was al vijfti en en zat net in de
tweede klas. Tot mijn grot e vreugd e was
er in het zie ken hui s ee n lee rkracht, die
mij elke dag les ga f' Hi er heb ik echt goe d
leren lezen . Hij las me ook voo r uit de
kin derb ijbel die ik va n Gerda en Ma ri ann e
had gekrege n. Na drie maa nden moc ht ik
ein de lij k naa r hui s. Ik ko n een beetje met
krukken lope n, maa r dat deed veel pijn. Ik
bad veel of Go d ee n wo nder wilde doen in
mijn leve n.
Trouw gin g ik naa r de kerk . Ik sloeg gee n
dienst over. Op ee n dag daagde de pred ika nt ons uit om thuis t e eva ngeli se ren. Ik
w ist niet goed hoe, maa r thui s heb ik all e
ni chtjes, neefjes en broertjes ve rzameld
en be n bego nnen om ze uit de bijbel t e
ve rtell en . In mijn hart groe ide het ve rlange n om zend elin g t e zijn, andere n te
ve rtell en ove r de Hee re Jezu s en wa t l1ij
voo r ons heeft gedaa n. Hoewe l li et lope n
mij moe i lij k viel, gin g ik vaak naa r de clu b
in ee n nab uri ge dorpje. >
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Per kruiwagen naar de kerk

Mijn droom was om naa r de zomercursus
voor kerke nwe rkers te gaa n in Farim. Wa t
was ik bi ij t oe n Ma ri ann e me vroeg of ik
naa r Farim wilde' In Farim heb ik enorm
vee l ge leerd en heeft God ook wo nderen
ve rricht' Tijde ns de laa t ste week was er
ee n groep predikante n, die ons ond erwees.
Diegene die de leiding had, vroeg ons op een
briefje te sc hrijven wa t we graag wild en dat
God zou reali se ren in ons leve n. Ik sc hreef
op dat ik graag zonder krukken zou willen
lopen, en dat ik zendelin ge wilde wo rden .
Deze briefjes moest en we dubbel vo uwe n
en in een doos doen en er tijden s di e week
voo r bidden . Aan li et eind e va n de week
zei een va n de predikanten dat hij zi ch erg
ged ronge n voe lde om t e bidden voo r de zieken . iedereen die ziek was moest zij n hand
leggen op de plek die pijn deed . Tij dens zijn
ge bed voe lde ik dat mijn been st erk we rd .
Na dat gebed durfde ik ni et s te zegge n.
Maa r later op de dag bl eek dat ik zond er
krukken kon lope n' Wa t was iederee n enthousiast en blij .
In 2013 ben ik sa men met Gerda en Ma ri anne mee ve rl1uisd naa r Buba . Ik heb enorm
vee l bij hen ge leerd . Ik we rk nu parttime op
het kantoor bij Ma rianne en leid een kinderbijbelclu b bij mij thui s. Ik help bij de traininge n en 's middags ga ik naa r scl1 oo l. Ik heb
net t e horen gekrege n dat ik over ben naa r
de vierde va n het voo rtgezet onderwij s.

Maa r aa n de andere kant weet ik dat God
me noo it zal ve rl at en. Ik ge loo f dat Hij me
u iteindel ijk door een ni euwe heup helemaa l
wil ge neze n.

Helaas heb ik het afge lope n jaa r steeds
mee r pijn aa n mijn been gek rege n. Uit
de foto's blijkt dat mijn heup helemaa l
ve rsleten is va nwege de tubercul ose die ik
heb gehad . Ik st a nu op de wachtlij st om in
Portuga l geope reerd te wo rden, wa nt deze
ope raties kunnen ze niet in Guinee-Bissau
uitvoe ren. So ms voel ik me we l wa t moedeloos. Ik moet einde loos langs het ziekenhuis
en ve rsc hill ende mini steries om de papieren rond te krijgen en ik heb best we l pijn.

Een va n de kinderen va n mijn club zag me
ee n keer wa t tern ee r ges lage n zitten . Ze
kwam bij me en vroeg me: "Purso r (juf),
weet u nog wa t u ons afge lope n keer gevraagd heeft tijd ens de clu b? U vroeg: 'W ie
heeft er all es onder co ntrole?' God heeft
all es onder co nt ro le' Hij houdt all es in zijn
hand' " God ge bruikte een kind va n mijn club
om mij t e bemoedigen' Ik heb er later om
ge huild. Go d heeft all es onder co ntrole, ook
mijn leven'' <
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1 ON ONCERT
Grote Kerk te Elburg
OV. zaterdagavond 1 oktober 2016
Aanvang 20.00 uur
Me t medewe rking va n:
• Ma nn enensemb le "Ca ntare" o.l.v. Eve rt va n
Dij khu izen
• Orkesten " An imat o" en "Crea te Ca ntu s" olv
Ton Adema
• Orga ni st : Niels Ade ma
• Appèlwoo rd Adr iaa n Laseur (op richter
Kim on)
• Sa menzang met de orkes ten .
Toega ngprij s: gratis, co ll ecte.v"ooÏ KimoÏJ .
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Van 15 t/m 18 augustus is in Moerkapelle de jaarlijks terugkerende
jeugdweek gehouden. Een enthousiast team vanuit de PKN, HHK
en Ger. Gem. organiseert een leuk programma met bezinning en
ontspaning.Alle kinderen zijn welkom! Een vast onderdeel van
deze week is een actie voor de 'arme' naaste. De kinderen hebben
bijvoorbeeld uien verkocht, lege statiegeld flessen verzameld
en andere klusjes gedaan. Er is een mooi bedrag van€ 496,27
opgehaald. Dit geld is bestemd voor een alfabetiseringscursus
in Congo. Voor de kinderen in Congo is dit erg fijn, want lezende
en schrijvende ouders kunnen ondersteunen bij het schoolwerk.
Door kinderen, voor kinderen.
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Aanvang 19.30
·"/:' .' .
Bethelkerk van de Gereformeerde · .i·
Gemeente te Bodegraven
Me t medewe rkin g va n:
• Chri stelijk Sy mfonieo rkest Sjosjanim
onder leidin g va n diri ge nt Ma rk Snitse laa r
• Ge lders Vocaa l En se mbl e olv Arjan va n
Hees
Toegangspr ij s: € 10 p.p. (kinderen t ot 16 jaa r
grati s)

Ligt hier jouw roeping?

.~
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~

Heb jij l1 art voo r kinderen en w il je aa n hen
het Eva nge li e ve rtellen?
Deze vacatures staan nu open:
• Veldwerker voor Guinee-Bissau
(uitbreidin g t ea m)
• Veldwerker voor Roemenië
(uitbreidin g kinderevange li sa tie in nieuwe
dorpe n)
• Veldwerkersechtpaar voor Kenia
(o pvo lgin g huidig echtpaar)
• Veldwerkersec htpaa r voor Peru
(ni euw project)
• Teve ns zijn er plaa t sin gs moge lij kheden in
Zuid-Afrika, bij partnerorga nisa ti e Held erberg Uitreik (Westkaap)
• In sa menwerkin g met OM F: kind ereva ngeli st en in diverse landen in Zuid-Oost Azië
Kijk op www.kirn on.nl/vaca tu res voo r meer
in formatie.
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Like ons op
Facebook!
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Ga naa r f ace book.co rn/sti chtin gkim on en blijf
de hoogte va n al li et moo ie zendingswerkl
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Christelijk Symfonieorkest Sjosjanim onder leiding van dirigent
Mark Snitselaar & Gelders Vocaal Ensemble o.l.v. Arjan van Hees
Werken van o.a. Vivaldi, Reinecke en Händel, en met veel samenzang.
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Aanvang

Bethelkerk van de
Gereformeerde Gemeente
te Bodegraven,
Dronensingel 2
2411 GZ Bodegraven

Zaal open: 19.00
Aanvang: 19.30
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Locatie
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Prijs

€ 10 per persoon.
(kinderen tot 16 jaar
gratis)
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Knip deze bon uit, neem hem
mee naar het Jubileum concert
en betaal slechts€ 7,50
(i.p.v.€ 10,00 aan de deur)
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