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Gods Koninkrijk is
niet afhankelijk van
menselijke wijsheid.

Jongeren in Suriname hebben behoefte aan ondersteuning.

Niet op je hoofd vertrouwen,
maar je handen vouwen!
Anneke Kempeneers is in
voorbereiding van haar
uitzending naar Suriname.

Op ruim 300 kilometer van de hoofdstad
Paramaribo, in het tropisch regenwoud van
Suriname, wonen de Wajana-indianen. Vroeger
leefde deze stam volledig zelfvoorzienend.
Tegenwoordig hebben vrijwel alle huizen een
golfplaten dak en waterpomp. Is er een dorpsgenerator voor stroom en zelfs een internetmast.

JONGERENWERKER
Niet gek dus dat steeds meer jongeren na de
basisschool ook de middelbare school bezoeken.
Omdat de afstand tussen thuis en school te
groot is om dagelijks te overbruggen, gaan
jongeren op ‘kamers’. Best moeilijk, als je nog
maar 11 jaar bent. Als studeren niet goed lukt zijn
er andere manieren om snel veel geld te ‘verdienen’, iets waarover de ouders zich grote zorgen
maken. Ook kerkelijk leiders zien de moeilijke

positie van jongeren. Daarom bidt de kerk om een
jongerenwerker die in praktische en geestelijke
zaken onderwijst. In 2015 hoorde ik tijdens een
bezoek van deze nood. Sindsdien bad ik mee voor
een wijs persoon. Totdat God me liet zien dat Hij
mij deze taak heeft toebedacht. Niet omdat ik zo
wijs ben, integendeel. Gods Koninkrijk is niet
afhankelijk van menselijke wijsheid.

VRAGEN
Jakobus leerde de 12 stammen die in een soortgelijke situatie zaten als de jongeren nu, niet op
hun hoofd te vertrouwen, maar de handen te
vouwen: “Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God… “ Precies
dat wil ik de jongeren in Suriname voorhouden en
voorleven: van vragen word je wijs!

Door Carolien van Genderen
(bestuurslid Kimon)

MET OPEN ARMEN

A

fgelopen februari bracht ik, samen met
Henk Jongeneel (bestuurslid Kimon) en
Anneke Kempeneers (veldwerker), een
bezoek aan Suriname. Doel van dit bezoek
was om een netwerk voor Anneke in
Suriname op te bouwen, en om te kijken
welk werk Anneke in de toekomst hoopt te
gaan doen.
Het hoofddoel van Anneke’s uitzending is
om de Wayana jongeren te helpen weerbaar
te worden in hun geloof en in het dagelijks
leven (lees hier meer over op pagina 1). Ze
krijgt daarbij hulp uit de gemeente in
Maripasoula en van de verschillende
Wayana gemeenten.
Voor haar werk zal Anneke eens in de zoveel
tijd ook in Paramaribo zijn. We zijn onze reis
daarom in de hoofdstad begonnen en
hebben daar diverse contacten gelegd.
Bijvoorbeeld met Andy Bijkerk, de directeur
van MAF Suriname. Met een vliegtuig van de
MAF zijn we later verder gevlOgen naar het
binnenland van Suriname.
Daar aangekomen hebben we verschillende
dorpen bezocht. Bijvoorbeeld Lawa, waar
we kennis maakten met de plaatselijke
gemeente. Zij hebben de vraag gesteld voor
ondersteuning in hun jongerenwerk.
Anneke zal worden opgenomen als één van
hen en ze kunnen niet wachten tot Anneke
komt! In het dorpje Maripasoula hebben we
gesproken met de oudsten van de gemeente. Ook door hen is alle hulp en ondersteuning voor Anneke toegezegd.
Wat is het mooi om aan de andere kant van
de wereld zoveel geloof en zorg voor het
geloofsleven van jongeren tegen te komen.
Als Kimon zijn we dankbaar dat we, mede
dankzij de steun van donateurs als u, ook in
Suriname jongeren de weg mogen wijzen
naar het Koninkrijk van God!

UIT ALLE NATIES,
STAMMEN EN TALEN
PERU

Werner wijst op een van onze paarden en blijft op veilige
afstand staan. “Is dát het dier dat men een koe noemt?”
Werner is een jong stamhoofd uit een van de verst
afgelegen delen uit de jungle van Peru. Hij kent koe noch
paard, want die leven daar niet en het is de eerste keer
dat hij buiten zijn gebied komt. Werner en z’n vrouw zijn
al een aantal jaar christen. Via het contact met een
lokale zendeling kwamen ze vorig jaar naar de Bijbelschool van onze gemeente om te studeren.
Peru bestaat voor twee derde uit ‘oerwoud’. Er zijn
relatief weinig christenen, en degene die er zijn beschikken over zeer weinig Bijbelkennis. Het katholicisme is er
minder ‘fanatiek’, maar maakt plaats voor geesten en
bijgeloof.
Afgelopen december zijn we op veldonderzoek geweest
in Iñapari. Na een lange reis kwamen we aan op onze
plaats van bestemming. De vochtige hitte drukte als
een deken om ons heen terwijl we ‘s avonds in het
donker op de veranda van de kleine huisgemeente
zaten. Het Evangelie werd gebracht in deels Portugees,
deels Spaans en werd vertaald naar het Nederlands. We
lazen Openbaring 7:9: “Hierna zag ik en zie, een grote
menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties,
stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór
het Lam...”. Wat fijn om goede contacten te leggen met
de pastors van verschillende stammen zodat er in de
toekomst kan worden samengewerkt aan de verspreiding van het Evangelie!
» Karina Boza Valenzuela – Stijnen

Wereldberichten
ER ZIJN VOOR ELKAAR!

ROEMENIË

“Kom je naar de kerkdienst?” vraagt de evangelist aan
haar. Ze kijkt wat warrig en antwoordt: “Ja, natuurlijk, ik
kom toch altijd?” In het dorpje waar wij kerkelijk
betrokken zijn, kerkt een gezin uit een buurtdorp waar
geen gemeente is. De moeder van het gezin is enorm
veranderd sinds ze God heeft leren kennen. Ze is veel
socialer geworden. Toen haar man in het buitenland was
om werk te zoeken, moesten zij en haar vier kinderen de
wintermaanden doorkomen zonder geld. In deze tijd
heeft het gezin Gods hulp enorm ervaren. De kerk hielp
hen met eten, geld voor de elektriciteitsrekening en
vooral ook morele en geestelijke ondersteuning.
Afgelopen winter was de vader weer in het buitenland
voor werk. Ook deze keer zonder blijvend resultaat. Het
plafond in één van de twee kamers van hun huisje
kwam naar beneden. Waar kon ze terecht? Bij de kerk!
Het plafond en dak werden gerepareerd. Ze hoefden
niet langer dan een paar dagen met z’n vijven in één

kamertje (waar maar twee bedden in passen) te slapen!
Onlangs kwam deze moeder met twee kinderen bij ons
op visite. Ze genieten van zo’n uitje en je ziet ze dan
ontspannen. Alle gebeurtenissen waarin we haar als
gemeente steunden scheppen een band: we zijn er voor
elkaar, juist in de perioden dat we elkaar nodig hebben!
» Jantina Mastenbroek

Vader en kind in de straten van een gebombardeerde stad.

KINDEREN IN SYRIË
Zullen wij hen niet vergeten?
• Kinderen in Syrië leven al zes jaar in oorlogsgebied
•
Veel kinderen zijn psychisch uitgeput zegt een leraar
in Madaya
• In 2016 stierven er ruim 700 kinderen door bombardementen
en beschietingen
• In verschillende delen van het land hebben kinderen een tekort aan gezond voedsel en medicijnen.

HELPT U MEE?

Maak uw gift over naar:
NL 70 RABO 0157 5187 44
t.n.v. Stichting Kimon te
Apeldoorn o.v.v. gift
Syrische kinderen.

Via Syrische vrienden in
Nederland willen wij de
christelijke kerk in o.a.
Almalikia helpen. We willen
kinderen een hart onder de
riem steken en ze laten zien
dat ze niet worden vergeten
door ze een verrassingspakket
te sturen! De kerk in Almalikia
draagt zorg voor de samenstelling en verspreiding van
de pakketten.

GIFT STUDENTEN VOOR
EVANGELISATIE ONDER
KINDEREN

NEDERLAND

ANDEREN ENTHOUSIAST MAKEN VOOR
KINDERWERK!

THAILAND

‘Willen jullie nieuwe zendelingen gaan begeleiden, zodat zij zo goed mogelijk
voorbereid het veld in gaan? Jullie worden dan Daniel Training Leaders.’ Eind
2015 kregen we deze vraag van onze teamleider. We hebben dit in gebed aan
de Heere God voorgelegd. Het was een strijd, want we weten ons geroepen
als kinderwerkers. Na een oriëntatie bezoek aan de huidige ‘Daniel Training
Leaders’ begin vorig jaar, beseften we ons dat de twee rollen heel goed bij
elkaar passen. Langzamerhand kregen we vrede in ons hart en uiteindelijk
besloten we positief op het verzoek te reageren. We zijn nu verhuisd van
noord naar centraal Thailand.
Eén van de eerste dingen waar zendelingen mee aan de slag kunnen is
kinderwerk. Het kost ongeveer drie jaar voordat men kan preken in het Thais.
Kinderwerk is voor de meesten al mogelijk na een jaar. We willen daarom
nieuwe zendingswerkers enthousiasmeren voor kinderwerk. Door onze
ervaring kunnen we handvatten bieden om kinderwerk op te pakken. We
kijken ernaar uit om dat in de komende jaren te doen!
» Mark en Annemarie Bak

Studentenvereniging Navigators uit Utrecht
heeft Kimon het prachtige bedrag van € 1500
geschonken. Deze donatie voor Evangelisatie
onder kinderen is een uiting van het geven van
tienden van de studentenvereniging. Hiermee
dragen ze bij aan de opdracht van Jezus ‘om
alle volken tot Zijn discipelen te maken.’
Studenten aangesloten bij Navigators worden
aangemoedigd om, op de plek waar ze wonen,
werken en leven, in woord en daad getuigen
van Jezus te zijn. De visie van de vereniging is
om elke student in Nederland in ontmoeting
met Jezus te brengen. Daarnaast daagt
Navigators studenten uit om Hem na te
volgen, zodat hun leven bijdraagt aan het
zichtbaar maken van Zijn Koninkrijk.
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de Weg te wijzen?
Miljoenen kinderen hebben nog nooit van de Heere Jezus gehoord.
Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Samen met u kunnen we
kinderen bereiken. Door hen Gods Woord te brengen en ze een
helpende hand te bieden. Kijk op kimon.nl voor meer informatie.

Laan van Westenenk 12,
Stichting Kimon is een interkerkelijke zendingsorganisa-

7336 AZ Apeldoorn

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per

tie met het doel wereldwijd kinderen te bereiken met het

Postbus 646, 7300 AP Apeldoorn

jaar in een oplage van 11.000 exemplaren

Evangelie en hen een helpende hand te bieden. Dit gebeurt

T 085 040 7610 | info@kimon.nl

en wordt gratis toegezonden aan donateurs

voornamelijk door veldwerkers die in samenwerking met

IBAN NL70 RABO 0157 5187 44

en belangstellenden van de stichting.

hun kerkelijke gemeente worden uitgezonden.

www.kimon.nl

