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11 BANGLADESH
Hallo ik ben Joyati
COLOFON
Stichting Kimon is een interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op kinderen en jongeren
wereldwijd.

Kantooradres Laan van Westenenk 12,
7336 AZ Apeldoorn
Postadres Postbus 646, 7300 AP Apeldoorn
Contact info@kimon.nl www.kimon.nl

Dit periodiek verschijnt vijf keer per jaar en
wordt gratis toegezonden aan donateurs en
belangstellenden van de stichting.
Productie HJ Media Groep

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 J.P.R. (Richard) Pannekoek
Comité van aanbeveling Ds. A.A. Egas,
Nieuwkoop, Ds. K. Hoefnagel, Meerkerk, Mr.
J.J. Jacobse, Middelburg Ds. G.D. Kamphuis,
Ridderkerk, Ds. R. Kattenberg, Ede, mr. C.G.
van der Staaij, Benthuizen, Dr. A.A. Teeuw,
Ridderkerk, Mw. J.J. Vreugdenhil, Houten

VOORWOORD

Pinksteren 2018
Nog een paar dagen en wij horen
in onze eigen taal over de grote
werken van God spreken.
Pinksteren. Misschien wel voor
de twintigste of veertigste keer.
Heilsgeschiedenis, vol van het
Leven.

hoog, richten wij ons op. Dat kán
niet anders! We letten erop welk
antwoord God ons geeft. Ziende
op Hem, willen we wandelen met
Hem! Iets van dat Leven, dat grote Godswerk, van die Troost en
ervaring willen wij doorgeven.

“Uitstorting van de
Heilige Geest”
Bij uitstorten denk je niet aan
een beetje. Je denkt aan veel! Uitgieten, van boven naar beneden.
Royaal en gul. Zo doet de Heere.
Op de velden horen en zien we
bijzondere dingen. Daar schenkt
de Heere royaal. We delen dit in
deze Discipel weer graag met u.

Er is een lied: “Als onze dagen
donker zijn, U bent dichtbij. U
weet hoever het licht kan zijn,
als wij vermoeid en zoekend zijn.
Als wij verdwalen in de tijd, Heere blijf dichtbij.” Dat gebed, die
bemoediging, willen wij kinderen
en jongeren op de werkvelden
meegeven. Als onze dagen donker zijn, Heere, Ú bent dichtbij!

Nu is het lente, bijna zomer.
Het seizoen van de groei, van de
bloem en de vrucht. Denk je eens
een lente of zomer in zonder
water, zoals in Zuid-Afrika. Geen
water wil zeggen geen groei. Wat
als je dat niet hebt? Troosteloos.
Knoppen verwelken, bloemen
verdrogen. Kortom: geen water
wil zeggen geen leven.

Bid en draag de uitgezonden
werkers. Laat met uw medewerking de mensen op de velden, nu
en straks, in de eigen taal over
de grote werken van God horen
spreken. Met het uitzien om eeuwig samen te mogen stemmen
tot Zijn lof en eer!

Stromen van zegen
Als God Zijn Heilige Geest uitstort, is het als water bij droge
planten. De knoppen richten
zich weer op. Bloemen zuigen
zich vol. Kleur en pracht komen
terug. Tezamen met het ruime
hemelrond vertelt de schepping
met blijde mond over Gods eer
en heerlijkheid!
Wanneer de Heere Zijn Geest in
ons uitstort, gaat ons hoofd om-

Kimon biedt kansarme jongeren
ook praktische steun zoals medicatie, opvoedingsondersteuning
en hulpmiddelen.
Met uw bijdrage kunnen wij dit
mooie werk gezamenlijk voortzetten!
Mede namens alle Kimonmedewerkers en het bestuur ontvangt
u een vriendelijke groet,
J.P.R. Pannekoek
Directeur
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BANGLADESH

Reisverslag Bangladesh
ASTRID VAN ROSSUM - VERPLEEGKUNDIGE IN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS TE ROTTERDAM

Ik ben Astrid van Rossum, 24 jaar oud en in het dagelijks leven
werk ik als verpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Van 19 februari t/m 10 maart 2018 heb ik mijn sponsorkindje
Joyati in het Samaritan Children Home in Bangladesh bezocht. Het
waren intens bijzondere, ontroerende en confronterende weken.

Ik ben diep
onder de
indruk van
dit mooie
project in een
van de
armste
landen van
de wereld.
4

Onderdak, voedsel en liefde
De weeskinderen die in het Samaritan
Children Home wonen krijgen dagelijks
onderdak, voedsel, onderwijs, indien nodig
medische zorg, liefde en… het Evangelie.
Vele (moslim)kinderen zijn tot geloof gekomen.
Het advies van de arts is heel goedkoop
Daarnaast krijgen nog eens 300 kinderen
uit de omgeving les op de school hier op de
compound. Ook zijn er veel microcredieten
verstrekt aan de dorpsbewoners, die hiermee hun eigen handeltje zijn begonnen en
een gedeelte van hun inkomsten afdragen
aan het project. Een arts staat 3 dagen per
week in de medische kliniek paraat voor

de mensen uit de omgeving. Een consult is
bewust heel goedkoop.
De armsten van de armste
Uncle David, de directeur en Auntie Namita
Halder leven uitsluitend van giften; ook alle
gebouwen zijn geschonken door vrienden
of kennissen. De kinderen die hier wonen
zijn de armste van de armste kinderen, dit
wordt zorgvuldig uitgezocht. Het project
maakt écht verschil in de levens van deze
kinderen. Kinderen die één keer per dag te
eten kregen (een beetje rijst met wat zout)
krijgen nu 3x per dag evenwichtige maaltijden.
Kinderen die dagelijks lang op het land

Kinderen krijgen nu
drie keer per dag evenwichtige maaltijden.

moesten werken, kunnen hier gewoon kind
zijn en elke dag naar school gaan. Sommigen van hen stromen zelfs door naar de universiteit. (Goed om te weten: In de hoofdstad Dhaka, die 20 miljoen inwoners telt,
werken 1 miljoen kinderen in fabrieken…)
Dienende houding
Het was onwijs mooi om mee te maken hoe
de dienende houding van dit echtpaar het
verschil heeft gemaakt én nog maakt in de
levens van honderden kinderen.
Maar het blijft nodig dat er ook financiële
middelen binnenkomen. Hoewel Uncle
David vertrouwt op de God Die voorziet (en
daarin nog nooit beschaamd is!), maakt hij
zich soms ook zorgen over de toekomst.
Graag wil ik u/jou vragen dit project te
gedenken in het gebed en neem alstublieft
een sponsorkindje voor uw rekening.

Zie pagina 11
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BANGLADESH

David Halder

Samaritan
Children Home
6

GEWOON EEN EINDJE MEELOPEN OP DE LEVENSWEG

“Ik verlang ernaar om met heel
mijn leven de kinderen te dienen”
UNCLE DAVID - DIRECTEUR VAN HET SAMARITAN CHILDREN HOME IN BANGLADESH

Interview met David Halder
Zou u iets over uw leven willen
vertellen?
Ik ben in een christelijk gezin
geboren waar ik de zesde van de 11
kinderen was.
Toen ik nog klein was had ik het
verlangen om iets groots te doen
voor de Heere.
Toen ik 18 was, werd ik gedoopt.
Samen met mijn vrouw heb ik
theologie gestudeerd in Australië.
Daarna zijn we gestart met Gospel
Recordings Mission in Bangladesh. Hierbij wordt het Evangelie
gedeeld door geluidsopnames/
bandjes (veel mensen in Banglade-

sh zijn analfabeet). Dit hebben we
een aantal jaren mogen doen.
Hoe is het Children Home tot
stand gekomen?
Wanneer we onderweg waren,
zagen we de lichamelijke en psychische nood in Bangladesh. Mijn
vrouw en ik besloten om 6 straatkinderen in ons huis op te nemen.
We baden of dit Gods weg was. De
Heere zei tegen ons: ‘Ga hiermee
door, Ik zal jullie zegenen.’
Uiteindelijk vonden we een groter
huis en zijn we uitgebreid naar

25 kinderen, wat later uitgroeide tot 159
kinderen. Nu mogen we voor 450 kinderen
zorgen. Dit alles is mogelijk gemaakt door
de giften van vrienden en kennissen, die
ons de gebouwen geschonken hebben. We
zijn afhankelijk van giften. Maar onze God
heeft altijd onze gebeden verhoord, ook
toen we nog maar voor een paar weken te
eten hadden. Ik geloof dat de Heere veel
van kinderen houdt en dat hun gebeden erg
krachtig zijn.
Waar verlangt u naar in uw leven?
Ik verlang ernaar om met heel mijn leven de
kinderen te dienen. Ons grootste verlangen
is om hen te vertellen over de liefde van
de Heere Jezus. Vele kinderen mochten
door genade de afgelopen jaren tot geloof
komen.
Ervaart u soms moeilijkheden van de
islamitische overheid?
Ja, we moeten voorzichtig zijn. We dopen
hier geen (moslim) kinderen, omdat de
overheid ons dan mogelijk verdacht maakt
voor bekering onder druk. Soms horen we
ook negatieve dingen over christenen door
de luidsprekers van de moskee. We hebben
voor de veiligheid van de kinderen een muur
om onze compound gebouwd.
Maar we weten dat de Heere God altijd met
ons is. Hij zorgt voor ons en bewaart ons!
Wat zou u tegen de mensen in Holland
willen zeggen?
Jullie helpen ons in gebed en materiële
middelen. Na de Heere heel erg bedankt
daarvoor! We nodigen u/jullie van harte uit
om naar het Children Home te komen!
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ZUID-AFRIKA

José verbleef drie maanden in Engeland bij All Nations. Waar kom
je als veldwerker in opleiding zoal voor te staan?

‘Transition Experience’
JOSÉ WEIJERS

Het is meer dan koffers pakken en vliegen.
Je verlaat je bekende plek en bereid je voor
op iets nieuws. Uiteindelijk neem je de stap,
de overgang van het een naar het ander. Dat
doet iets met je!

doet je voor alsof alles goed is. Die gevoelens
herken ik. Dat is emotioneel best heftig,
ondanks dat ik me mag voorbereiden op het
werk in Gods Koninkrijk en weet dat God
kracht geeft!

Verbonden
De normale situatie in het leven herkennen
we het bijna allemaal. Gewoonlijk leven we
in ‘verbondenheid’. Je hebt een thuis, bent
sociaal verantwoordelijk en je hebt mensen
om je heen. Je bent deel van iets, je positie is
duidelijk. Je voelt je veilig en bevestigd.

Overgang
De daadwerkelijke ‘overgang’, is straks op
het vliegtuig stappen. Dan hoop ik vooral bezig te zijn met de toekomst, terwijl iedereen
om mij heen dan bezig is met het afscheid!
De tijd van vertrek en opnieuw beginnen is
een korte periode van CHAOS! Geïsoleerd
en egocentrisch leven hoort erbij. Ik zal veel
met mijn nieuwe werkplek bezig zijn. Daarna
kan ik weer nieuwe vriendschappen maken.
Psychologisch is dit een ingewikkelde fase.
Je kunt onzekerheid, angst, verdriet, teleurstelling en moeheid ervaren. Het is ook de
tijd van nieuwe ideeën en dingen ontdekken!
In deze periode van verlies en winst zal ik me
door onduidelijkheden heen moeten werken.

Verlaten
Het proces van voorbereiding heeft mijn
leven veranderd. Ik heb al afscheid genomen
van verschillende taken en bezigheden.
Sociaal zit ik in een dubbele positie. Aan de
ene kant is er veel aandacht en erkenning
voor mijn plannen. Aan de andere kant zijn
er ‘de laatste keren’ van dingen en komt het
afscheid nemen van mensen. In deze fase
beleef je ‘afwijzing’ schuld en verdriet. Je

Binnenkomen
Langzaam hoop ik m’n plaats te vinden en
een nieuwe positie te creëren. Als ‘nieuwe
eend’ zal ik veel ‘observeren’. Wie en wat kan
ik vertrouwen?
Iets wat helpt is een ‘culturele pinguïn’ die
me wegwijs maakt in de cultuur. Ik zal ‘fouten’ maken in contacten. Die ‘pinguïn’ kan de
‘fout’ uitleggen. In deze periode komt vaak
tijdelijk een dieptepunt, de cultuurshock!
Opnieuw leven verbondenheid
Daar zie ik naar uit. Me goed voelen tussen
de nieuwe mensen. Met dank aan God!
Hartelijke groet,
José Weijers
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“God geeft
kracht”

MOZAMBIQUE

Iyonna en Athallya van Horssen
schrijven uit Mozambique
Hallo! Wij zijn Iyonna (8 jaar) en Athalya (6 jaar) van Horssen. Wij wonen,
samen met Papa (Wiebe), Mama (Gerdine) en ons broertje Yanoah (2 jaar)
in Afrika in het land Mozambique. Het
is leuk in Mozambique. Maar……nog
een paar maandjes. Dan gaan we in
Nederland wonen en dat vinden we
heel fijn.
Dan zijn we dichtbij onze Opa’s en
Oma’s en gaan we ook naar een échte
school met veel kinderen in de klas.
Nu zitten we ook wel op school, maar
onze school is nu alleen een kamer in
ons eigen huis. We hebben wel een
eigen juf. Zij heet Marit en woont nu
alweer meer dan 2 jaar bij ons. We
zitten nu maar met z’n tweeën in de
klas. Vorig jaar waren we nog met 3
kinderen, maar dat andere meisje is
teruggegaan naar Nederland.
Knutselen met arme kinderen
Eigenlijk doen we precies dezelfde
dingen als op een Nederlandse school.
Iyonna: ‘Aardrijkskunde vind ik het
leukste vak op school.’ Athalya: ‘Ik
vind rekenen erg leuk’. Op zaterdag
gaan we wel eens met Juf Marit naar
de knutselclub. Daar knutselen we
met arme kinderen uit de wijk. Dat

vinden ze altijd super leuk! Vaak maken we loom armbandjes of kleuren
we met de kleinere kinderen.
Capulana’s kijken
Daarna gaan we meestal naar de
markt. Dat lijkt niet echt op een Nederlandse markt. Daar gaan we lekker
capulana’s bekijken. Dat zijn heel
mooie Afrikaanse lappen stof. Maar ze
hebben niet zulke lekkere dingen als
in Nederland op de markt hoor! Vooral
groenten vinden wij niet zo lekker.

buren bij ons eten!
We gaan ons huis hier best wel
missen en ook onze buren. Maar we
krijgen vast snel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes!
Hartelijke groet van Iyonna en
Athallya van Horssen, Mozambique!

In de volgende uitgave van de Discipel
leest u meer over de voortgang van ons
project in Mozambique.

Speelgoed weggeven!
Het is hier in Mozambique bijna altijd
lekker warm weer.
Iyonna: ‘Ik vind het fijn dat er hier af
en toe een buitje valt en dat het niet
zoveel regent als in Nederland’. Athalya: ‘Wij hebben nu twee konijnen en
we hebben ook vogeltjes gehad, maar
die zijn dood gegaan. Onze schildpad
is weggelopen. Soms zien we een
kameleon of een slang of een rat’.
Iyonna: ‘Nu we bijna gaan verhuizen,
vind ik het fijn om ons speelgoed weg
te geven aan de arme kinderen hier’.
Op woensdag zijn we altijd vrij, alleen
’s middags geeft Mama ons les, als
Yanoah slaapt. En dan bakt Mama
altijd pannenkoeken en komen onze
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NIEUWS

Sinaasappel Actie
Kisten vol met sinaasappels staan in Elspeet opgestapeld om op zaterdag
24 maart uitgeleverd te worden. Het is een vrolijke boel en het zonnetje
buiten doet zijn best. Het doel? Geld ophalen voor Project Jedidja van Gerda en Marianne in Guinee-Bissau.
Het home team van Gerda Klaver heeft de actie flink gepromoot door middel van berichten op Facebook, via WhatsApp en in de Veluwse Kerkbode.
Het resultaat overtreft de stoutste verwachtingen: aan het eind van de dag
zijn er 8820 sinaasappels in Elspeet en omgeving verkocht. De opbrengst
bedraagt, inclusief giften, ruim € 2000,00. De reacties zijn zo positief dat
het home team van Gerda heeft besloten om ieder jaar deze ‘gezonde’ actie
te houden voor het werk van project Jedidja. Wordt vervolgd!

Schenken en nalaten
Dank voor uw steun!
Van vele lezers mogen we regelmatig een bijdrage ontvangen.
Bestemd om het werk op de velden
te kunnen blijven faciliteren. U
volgt het werk van Kimon door de
“Discipel” en zo groeit er een band.
Bereidwillige ondernemers, scholen,
kerken en particulieren zetten zich
in om dit bijzondere werk voortdurend mogelijk te maken. Onlangs
ontvingen wij uit een nalatenschap
het mooie bedrag van 10.000 euro.
Wij danken u voor het vertrouwen
en de financiële ondersteuning.

Misschien denkt u er ook aan?
Steeds meer mensen besluiten
naast een structurele bijdrage
een deel van hun nalatenschap te
schenken aan een goed doel. Zij
vinden het belangrijk dat na hun
overlijden wordt doorgewerkt aan
de missie van de stichting. Zo’n
bijdrage leveren is niet vanzelfsprekend. Het nadenken over ons
heengaan ligt gevoelig. Dat beseffen we. Als u meer van de Stichting,
onze doelstellingen, het beleid en
onze werkwijze wilt weten, spreken
we dat graag met u door. Neem voor

meer informatie contact op met ons
kantoor: 085 – 04 07 610 of stuur
een mail naar info@kimon.nl
De stichting Kimon wijst
kinderen de Weg!
Kansarme kinderen en jongeren. Wij
verzorgen o.a. – scholing - medische
zorg - micro krediet en evangelisatie.
Laat de kinderen tot Mij komen en
verhindert ze niet; want derzulken
is het Koninkrijk Gods. (Markus
16:14)

BANGLADESH

Astrids 14-jarige

Sponsorkind
Joyati woont 8 jaar in het children
home en staat iedere dag rond
kwart over zes op.

Hallo,

		ik ben Joyati

Dan kleden we ons aan en om zeven uur beginnen we gezamenlijk met Bijbellezen en gebed
voordat we gaan eten. Na het eten maken we
ons klaar voor school. Alle meiden moeten hun
haren in 2 vlechten doen. Als we met alle schoolkinderen het volkslied op het veld voor de school
hebben gezongen, begint de school tot half vier.
Daarna krijg ik huiswerkbegeleiding in wiskunde.
Elke avond rond half zes moeten we klaar zijn
voor de kerk. Er is een korte dienst waarin we
zingen, bidden en er een korte Bijbelstudie is.
Daarna eten en huiswerk maken. Om 10 uur gaan
we naar bed.
Ik zit met 41 kinderen in grade 9. Ongeveer klas
2 van het VO in Nederland. Wij krijgen biologie,
natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Bengaals,
Engels, ICT en Religie. Ik houd ervan om een
geschiedenisboek te lezen. Soms leen ik een boek
bij onze bibliotheek in school. Ook vind ik het fijn
om in de Bijbel te lezen. Ik lust graag noodles,
chili peper, druiven en lychees en maak graag
plezier met mijn vriendinnen Eti en Orpi.
Als ik aan mijn familie terugdenk, word ik verdrietig. Ik heb geen ouders of broers/zussen meer. In
de toekomst wil ik graag dokter worden.
Tegen de mensen in Nederland wil ik zeggen?
Geloof in de Heere. Hij is trouw. Ondanks al het
verdriet is Hij Degene Die we mogen vertrouwen.
We zijn heel blij dat jullie ons helpen. Heel erg
bedankt daarvoor!

Geeft u kinderen als Joyati in Bangladesh en Quilode in Guinee-Bissau een
toekomst. Ga naar kimon.nl.sponsor-een-kind/
discipel
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VACATURES

Heb jij een hart voor kinderen
en jongeren? Wij zoeken je!
Mail info@kimon.nl of bel 085-0407610

Congo

of
Gezocht: Veldwerker (m/v)
ar
pa
ht
veldwerkersec
jaar of ouder
Leeftijdsindicatie: ca. 35

Mozambique

Gezocht: Onderwijskundige
Leeftijdsindicatie: ca. 25 jaar of ouder

Guinee-Bissau

Gezocht: Veldwerker fysiotherapie (m/v)
Leeftijdsindicatie: ca. 25 jaar of ouder

Guinee-Bissau

Gezocht: Vrijwilliger m/v
Leeftijdsindicatie: ca. 21 jaar of ouder

Kimon
Gezocht: Vrijwilliger Wil jij ons team in
Apeldoorn 1 dag per week als vrijwilliger
helpen met het verwerken van onze administratie? Twee dagdelen is ook welkom!

Interesse? Kijk voor deze en/of andere vacatures op
www.kimon.nl/veldwerker_worden

