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Over enkele dagen zal het 
kerstevangelie op veel plaatsen 
klinken. We hopen dat u er met 
ons naar uitziet om tijdens de 
bediening van het Woord zich te 
verplaatsen naar de kribbe om 
op Jezus te mogen zien. Hij is zo 
laag neergedaald dat wij alle-
maal, juist kinderen, over de rand 
van de kribbe mogen meekijken! 
Hoe zullen we Hem ontvangen? 
Hoe Jezus ons ontvangt, is 
duidelijk. Met betrekking tot de 
kinderen klinken Zijn liefdevolle 
en uitnodigende woorden “Laat 
de kinderen tot Mij komen”. Tot 
de discipelen zegt Hij over het 
komen van de kinderen “Verhin-
der hen niet.” Die opdracht geldt 
nog steeds. 

We denken aan onze werkers op 
de velden, die zich ver weg van 
huis en familie bevinden. Zij ver-
trokken uit hun vertrouwde om-
geving om kinderen en jongeren 
die in donkerheid leven te helpen 
in hun ontwikkeling en hen de 
Weg te wijzen! Zij volgen hun 
Leidsman naar moeilijk bereik-

Hoe zal ik U ontvangen?

VOORWOORD

bare gebieden om het kansarme 
kind te ontmoeten en te wijzen 
op de plaats waar het Kind is. 

We wensen allen die bij het kin-
der- en jongerenwerk betrokken 
zijn kracht, geduld en wijsheid 
om het werk in weerbarstige en 
schrijnende situaties voort te 
zetten. 

Dank voor uw steun en betrok-
kenheid. 

Verwonderd zien we terug op 
het achterliggende jaar. Op de 
voortgang en verdieping van 
het projectwerk. De vrijwillige 
medewerking van velen en de sa-
menwerking met onze partners. 
We vragen u het kansarme kind 
te blijven gedenken in gebed en 
bijdrage, zodat zij zich kunnen 
blijven ontwikkelen met hoofd, 
hart en handen. 

Gezegende dagen toegewenst. 

Met vriendelijke groet,
J.P.R. (Richard) Pannekoek 

“En zie de ster die zij in het oosten gezien 
hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de 
plaats kwam te staan waar het Kind was.”
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UITZENDING 2019

Maripasoula

SURINAME

De Wajana’s
De Wajana indianen wonen in de jungle 
in de zuid oostelijke driehoek van Surina-
me, langs de grens met Frans Guyana en 
Brazilië. Alle kinderen van de Surinaamse 
kant gaan vanaf hun derde jaar naar 
school in een nabij gelegen junglestad in 
Frans Guyana. Vanaf hun elfde gaan ze 
voor vervolgonderwijs naar een groter 
dorp, een paar uur varen vanaf hun eigen 
dorp. Voor veel ouders is het een moeilij-
ke keus om hun kinderen op zo jonge leef-
tijd los te laten en ze naar een internaat 
te laten gaan zodat ze verder kunnen 
leren. Sommige ouders kiezen er dan ook 
voor om hun kinderen thuis te houden 
en ze verder op de traditionele manier op 
te voeden. Ze vinden de openbare school 
en - internaat én de verleidingen van de 
junglestad een te groot gevaar. 

Een stukje geschiedenis
Eind vijftiger jaren kwamen de eerste 
zendelingen in contact met de Wajana 
stam. Al snel werd er begonnen met het 
op schrift stellen van hun taal en het 
vertalen van de bijbel. 

Op een dag stond een zendeling in het 
grensstadje Albina uit te kijken over de ri-
vier. In de verte kwam een kano zijn kant uit 
gevaren met een aantal indiaanse roeiers. 
Wie zijn jullie? vroeg de zendeling. Wie bent 
u? vroegen de indianen. Ik ben een bood-
schapper van de Goede Geest, antwoordde 
hij. Kent u de Goede Geest? Wij hebben van 
hem gehoord maar lang geleden is hij bij 
ons weg gegaan en we hebben nu alleen nog 
maar de boze geesten, zeiden de Wajana’s 
vol verbazing. Zo werd het eerste contact 
gelegd en kwam de zendeling bij hen wonen 
om over de Heere Jezus te vertellen.

Zendeling en medicijnman
Na een aantal jaren was de zendeling samen 
met een sterke medicijnman bij een begra-
fenis. Ze kregen samen een gesprek over 
wat er zou gebeuren met de dode. Waar zou 
hij naar toe gaan? En, nog belangrijker, waar 
zou de medicijnman naar toe gaan wan-
neer hij gestorven zou zijn? Dit bleek het 
moment te zijn waarop de boodschap van 
het Evangelie doordrong in het hart van de 
medicijnman. De volgende morgen wilde hij 
een aantal leiders in andere dorpen aan de 

“Het is waar, 
het is waar, 
het is waar. 
Ik heb ge-
sproken.”

MARCO SCHUURMANS  - SURINAME 

De medicijnman
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radio spreken. Ze werden voor hem op-
gehaald. Toen iedereen aan de radio was 
zei de medicijnman: “Het is waar, het is 
waar, het is waar. Ik heb gesproken.” Dat 
was tot verbazing van de zendeling de 
hele boodschap. Voor de Wajana’s was 
de boodschap evenwel heel duidelijk. 
De bijbelverhalen die de zendeling in de 
loop der jaren verteld had, waren waar. 
Dit was Gods woord, het woord van de 
Goede Geest.

Vruchten
Sinds die tijd zijn er veel Wajana’s tot 
geloof gekomen. De laatste vijftien jaar 
komen ze meer en meer uit hun isole-
ment. Hun kinderen kunnen naar school 
en leren het gebruik van telefonie en 
internet kennen. Hun wereld verandert 
heel snel en het is voor jongeren die ver 
van huis leven niet gemakkelijk om de 
christelijke normen en waarden zo ver 
van huis zelf na te leven. Het is voor de 
ouders heel moeilijk om hun kinderen in 
die snel veranderende maatschappij te 
kunnen begeleiden. Ook willen ze graag 
een bijbelclub voor de jongeren houden. 
Daarom wordt er halsreikend uitgekeken 

naar de komst van Anneke Kempe-
neers. 

Interview
“Ik ben Armand Pelenapin. Ik woon 
sinds September in het internaat in 
Maripasoula. Ik woon daar omdat het 
ruim twee uren varen is om naar huis 
te kunnen gaan. Een keer in de drie 
weken kan ik een weekeind bij mijn 
ouders op bezoek gaan. Dat vind ik 
best wel moeilijk. In het internaat wo-
nen we met dertig Wajana kinderen. 
De leiding spreekt onze taal niet. Ik 
heb best weleens heimwee naar mijn 
dorp en mijn familie.”

discipel    Kimon   5



We herinneren ons ook het enthousiasme 
toen we na de vakantiebijbelclubs (2013) op 
drie plaatsen de wekelijkse clubs op konden 
starten met rond de 30 kinderen per club. 
Maar ook de moeilijke periodes waarin er te-
genstand was en er bijna geen kinderen op 
de clubs kwamen. Er zijn door de jaren heen 
op verschillende plaatsen nieuwe leiders 
opgeleid om kinderevangelisatiewerk op 
te starten. We hebben praktische hulp en 
Gods liefde door mogen geven aan enkele 
gehandicapte kinderen door middel van the-
rapie met paarden en muziek. 

Afscheid van stichting Kimon
Een aantal kinderen zijn zichtbaar tot ge-
loof mogen komen en vele anderen mogen 
we overlaten in de handen van Diegene Die 
de wasdom geeft op Zijn tijd. We nemen af-
scheid van de Stichting Kimon waar we ons 
altijd nauw mee verbonden hebben gevoeld, 
maar het evangelisatiewerk onder kinderen 
in Peru gaat door. 

Einde contract
Aan het einde van onze contractperiode 
hopen we met Andes Mission Peru vanaf 

PERU

EINDE CONTRACTPERIODE 

We herinneren ons goed de eerste kerstviering (2012) in het  
projecthuis voor de buurtkinderen: we zaten op stenen op een  
aangestampte vloer in een ruimte zonder ramen, maar de  
kinderen straalden! 

december 2018 op meer zelfstandige basis 
verder te gaan. We hebben door alle jaren 
heen Gods trouw, hulp en voorziening erva-
ren en we vragen om doorgaand gebed. 

Hartelijk dank en Gods zegen, 
Yojan en Karina.

“We hebben 
praktische 
hulp en Gods 
liefde door 
mogen geven.”

Andes Mission Peru
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MARIJE MEERKERK

Het is vaak nog stil als ik rond 9 uur in het kamp aankom. 

Koud en stil
Uit de kleine huisjes komen rook-
pluimpjes van de houtkachel en op 
sommige plekken zie je wat gehakt 
hout voor de deur liggen. Een aantal 
mannen is bezig de paarden voor de 
kar te spannen en maakt zich klaar 
om naar het bos te gaan om hout te 
hakken. 

Het is al aardig koud en in de tochtige 
huisjes moet er flink gestookt worden, 
wil men het warm krijgen. De zigeu-
ners hebben niet nagedacht over de 
winter en er is dan ook niemand die 
alvast hout heeft gekocht en laten 
drogen. 

Soms zie ik voor een huisje een kind 
op zijn hurken zitten. Een wc hebben 
ze niet en het buitentoilet gebruiken 
veel kinderen niet. Als ik in het kamp 
ben en de kachel aansteek, besef 
ik me dat het een zegen is dat ik de 
preschool warm kan stoken en we het 
daarom geen moment koud hoeven 
te hebben. Dat is maar goed ook. 
Sommige kinderen komen met dunne 

of kapotte kleding naar school. Vaak 
zie je dat kinderen uit hetzelfde gezin 
een trui met elkaar delen. De trui die 
het jongste kind aan had op woensdag 
naar de preschool, zie ik op donderdag 
bij het middelste kind en op vrijdag bij 
het oudste kind. Ouders krijgen aardig 
wat kinderbijslag, maar de wijsheid 
om dit geld goed te besteden ont-
breekt bij de meeste ouders. 

Woensdagavond
Op woensdagavond zit ik met de 
tienermeiden in het preschoolge-
bouwtje. Met hen denk ik wat dieper 
na over God en de Bijbel. Er ontbreekt 
veel kennis als het hier over gaat. Het 
is dan ook heerlijk om ze te leren over 
onze God die ook met hen een relatie 
wil. De meiden staan open om te leren 
en zijn geïnteresseerd als ze de verha-
len horen. 

Leren
Naast het leren over God, leren ze ook 
lezen en schrijven. Kristina vertelde 
dat haar moeder de geboorteaktes 
nodig had voor een bezoek aan het 

ziekenhuis. Ze kon niet lezen welke 
akte van welk kind was. Kristina kon 
haar moeder dit keer helpen, omdat 
ze al wat kan lezen. 

Zjanna vertelde dat ze veel beter Rus-
sisch kan spreken sinds ze mij helpt op 
de preschool. Ook had ze pasgeleden 
een vrouw geholpen om te lezen welke 
medicijnen ze innam, zodat ze nieuwe 
kon kopen. En alle meiden beseffen 
inmiddels dat stelen niet goed is en 
doen hun best het niet meer te doen, 
sinds ze gehoord hebben dat God dit 
niet wil. 

Zo brengt het onderwijs wat ik hen 
geef al wat kleine veranderingen in 
het leven van de meiden. 

Kamp Dombok

“Met hen denk ik 
wat dieper na over 
God en de Bijbel.”

OEKRAÏNE
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Verdwaald zijn

ROEMENIË

Hoe zou het komen?
Een van de oorzaken is dat de meeste 
jongeren opgroeien in gezinnen waar beide 
ouders werken. Het inkomen van beide 
ouders is nodig om minimaal van rond te 
kunnen komen. Veel jongeren groeien op als 
enig kind. Dus er komt meer eenzaamheid 
en verveling voor. In de tweede plaats gaan 
jongeren allemaal naar openbare scholen. 
Bij gebrek aan betere vrienden gaan ze met 
klasgenoten om. Ook al zijn ze er vooraf 
van overtuigd dat ze niet mee gaan doen 
met roken en drinken, is de verleiding groot 
om ook bij de groep te willen horen. Ook in 
Roemenië is het gebruik van drugs onder 
jongeren in opkomst.

Goede vriendschappen
Christelijke vriendschappen zijn voor 
jongeren belangrijk om geestelijk ‘overeind’ 
te blijven. Maar waar bouw je deze op? 
Hier alleen in de kerk. Maar jongeren willen 

veel meer activiteiten dan een kerkelijke 
gemeente kan bieden. Ik las ergens: welke 
richting tieners uitgaan in hun denken over 
en beleven van geloven, heeft veel te maken 
met de mensen met wie ze in hun directe 
omgeving omgaan. 

Helpende hand
Kunnen we de kerk en hun jongeren een 
helpende hand bieden? Hierover zat ik sa-
men met Eugen te sparren: een mooi plekje 
ergens in de stad waar christelijke jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Hét moment om de komende tijd meer te 
weten te komen!

Met vriendelijke groet,

Jantina Mastenbroek-Bucur
Drobeta-Severin/Roemenië 

’Een mooi 
plekje ergens 
in de stad’

ROEMEENSE JONGEREN AAN DE DRUGS

T., een jongen die we goed kennen raakt aan de drugs. Hoe kan het 
dat een jongen uit een positief christelijk gezin toch verdwaald is? 
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Wie ben je?
Ik ben Ramona en ben 9 jaar oud.

Hoelang kom je al naar de club?
Ongeveer 2 jaar.

Dat betekent vast dat je het 
erg leuk vindt op de club…

Ja, ik kom graag naar de club. Ik vind het  
leuk om te zingen en naar de verhalen te luis-
teren. En ook de spelletjes! Maar de ‘gewone 

kinderclubs’  vind ik het leukst want daar  
leer ik de meeste nieuwe dingen.

Wat is er veranderd tussen de eerste keer 
dat je op de kinderclub kwam en nu? 

Ik heb heel veel geleerd over de Heere God. 
Zuster Jantina heeft mij verteld over de Heere 

Jezus. Ik heb mijn zonden aan de Heere Jezus 
gegeven en Hij heeft mij er een schoon hart 

voor teruggegeven. Ik heb geleerd dat ik moet 
proberen om geen zonden meer te doen. Daar 

wordt de Heere Jezus blij van. 

Ben je anders geworden? 
Nu denk ik veel meer aan de Heere. Ik weet dat 

Hij elke dag bij me is en mij helpt!
Ik lees nu zelf ook uit boekjes over God en 

‘s avonds voordat ik ga slapen bid ik. 

Geef kinderen als Ramona in Roemenië een toekomst!
Ga naar kimon.nl/sponsor-een-kind/

Hallo,
 ik ben Ramona

Ik mag er zijn!

discipel    Kimon   9



ROEMENIË KINDERWERK

Terugblik oriëntatieperiode 
kinderwerk in Roemenië van 
Marianne Kluin:

Waar zal ik over schrijven? Over die regen-
achtige dag, toen er toch twee jongens naar 
de club kwamen. Of de enorme gastvrijheid 
van de Roemenen, we mogen altijd mee-
eten. Etenstijd of niet. 

Of over de kinderen die we zien luisteren 
naar een Bijbelverhaal, die nog nooit van de 
Heere Jezus gehoord hebben?

Gewone clubmiddag
Een klein inkijkje op een ‘gewone’ kinder-
clubmiddag: wuivende handen en blije 
gezichten als wij aan komen rijden met de 
auto. De kinderen zijn helemaal blij om ons 
te zien. We begroeten de kinderen en de 
mensen die buiten zitten. We gaan ‘ons’ 
gebouwtje binnen, er passen bijna vijftig 
kinderen in. We beginnen met zingen, waar 
de kinderen erg van genieten. Ze luisteren 
met volle aandacht naar de Bijbelles over  
Jona! 

’De kinderen 
zijn helemaal 
blij om ons te 
zien’

De tijd vliegt voorbij
Het is buiten wel 37 graden, dus binnen is 
het ook erg warm. We zingen samen, we 
knutselen. De clubtijd vliegt voorbij en 
dan is alweer tijd om de kinderen uit te 
zwaaien. Ze krijgen allemaal wat lekkers 
mee. 

Ik denk veel terug aan de tijd in Roemenië. 
Maar ik kijk ook vooruit: “Zie, de velden 
zijn wit om te oogsten!” Zoveel kinde-
ren die de Heere Jezus nog niet kennen. 
Bidden jullie mee dat de Heere zelf Zijn 
arbeiders uitzendt in Zijn oogst? 
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Vanuit huis mijn steentje bijdragen
Nadat ik mijn werk bij de bakkerij ben gestopt ben ik in 2007 bij Kimon komen 
werken als vrijwilliger. Ik bereikte toen de leeftijd waarop ik met pensioen mocht. 
Vanuit huis in Alpen aan den Rijn, waar ik samen met mijn man Bram woon, werk 
ik enkele dagen in de week aan het verwerken van de incasso’s en de bankmuta-
ties in de boekhouding. Ik vind het fijn dat ik vanuit huis dienstbaar kan zijn en 
mijn steentje bij kan dragen aan het mooie werk.

Geziena Kaashoek

VRIJWILLIGERS

Donateurs, vrijwillige medewerkers 
hartelijk dank!

U maakte het zendingswerk in 2018 opnieuw mogelijk. 
Met de vele vrijwilligers en een minimale bezetting 
van 1,6 FTE bedienen we 12 werkvelden. Een hele  
uitdaging. We zijn blij met de giften en het vele  
vrijwilligerswerk.

Dagelijks beginnen we gezamenlijk met een open 
Bijbel en gebed. Gebed voor u en voor elkaar, voor 
veldwerkers hun familie, voor kinderen en jongeren op 
de velden en in eigen land. We bespreken kort wat ons 
raakt. Daarna gaan we aan de slag. 

Na 12 maanden zien we terug op 2018 en worden we 
stil. De Heere was er. Elke dag. Hij ondersteunde. Gaf 
inzichten en nieuwe contacten. Zijn trouw was elke 
morgen nieuw. Geen gebrek. In dat licht bezien leef-
den we met alle betrokkenen als een kind. Ziende op 
Hem. Het zien op Hem ontneemt alle stress. Het ver-
breekt alle spanning, alle weerstand. Gods vriendelijk 
aangezicht geeft vrolijkheid en licht. We ervaren het 
samenwerken en de goede voortgang als een zegen. 
Samen in dienst van Zijn naam. 

Soli Deo Gloria  
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SPONSOR INFO

Marcellin Bidura
Marcellin is geboren in 2006 

en woont in een gezin met 

5 kinderen. Vader moet 

zich verstoppen voor de 

politie. Hij gebruikt het geld 

wat hij verdient als metse-

laarsknecht om te drinken. 

Moeder zorgt voor wat eten 

op het bord door avocado’s 

en bananen te verkopen. 

Kandu Sjuka Antonio
Kandu is 15 jaar en heeft epi-

lepsie. Hierdoor heeft hij her-

senbeschadiging opgelopen. 

Hij heeft medicijnen nodig en 

zijn familie begeleiding om 

hem te kunnen begrijpen. 

Ishara Basimika
Ishara is geboren in 2004. 
Zijn vader is vertrokken 
toen Ishara 4 was en zijn 
moeder zwanger. Opa 
zorgde voor schoolgeld. 
Helaas is opa overleden 
en is er dus geen geld 
meer om naar school te 
gaan. 

Domingos Augustu
Domingos is vaak bij 
toverdokters geweest 
vanwege vele epileptische 
aanvallen. Hij is leergierig 
en wil graag werken. Daar 
heeft hij begeleiding in 
nodig. 

Tagor Saikat
Tagor is geboren in 
2010. Hij woont nu 
ongeveer een jaar in 
het Childrens Home. 
Zijn familie is zeer arm. 
Zijn vader werkt als 
dagloner. 

Belito Chalosse Dinis
Belito is geboren in 2014. Zijn 
vader is overleden nadat hij 
is neergeschoten tijdens zijn 
werk. Belito woont met zijn 
2 broertjes en zusjes bij zijn 
moeder, die eten verbouwd 
om van te kunnen leven. 

Jeet Baroi
Jeet is 8 jaar en houdt 
van voetballen. Zijn 
vader heeft geen werk 
en moeder verdient wat 
geld als serveerster. Hij 
krijgt kleren, voedsel en 
schoolspullen van het 
Childrens Home waar hij 
nu een jaar verblijft. 

Fernada Fransisco
Fernanda is geboren in 

2015. Haar vader werd 

ziek en is overleden. Ze 

woont met haar moeder 

en 3 broertjes en zusjes 

in een hutje met een gras-

dak. Ze hebben wat grond 

om eten op te verbouwen. 

Congo Bangladesh

MozambiqueGuinee-Bissau

Sponsor een kind...
Dit is een beperkt overzicht van de kinderen die een sponsor zoeken, kijk voor 
meer informatie op onze website. www.kimon.nl/sponsor-een-kind/
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KHUSI CHAKMA’S STORY
NOVEMBER 12, 2018

My Name is Khusi  Chakma. I am 10 years 
old. My village house is Khagrachori. I was 
born on November 13, 2018.I want to be 
doctor of studies and want to serve people. 
From now on I received Christian education 
and learned songs. This home is very beau-
tiful, loving and affectionate place. Many 
brothers like me are studying this home. I 
am happy to be here and there. We can stu-
dy for this home, so thank you David uncle 
and Netherlands friends. I am happy with 
everything in this home. I read the Bible at 
free time and love story. I want to tell the 
people of the Netherlands that thank you 
for your prayer and love.

Ik ben Khusi Chakma, een jon-
gen van 10 jaar oud en woon in 
Khagrachori in Bangladesh

10 jaar geleden op 13 november ben ik  
geboren in ons dorp Khagrachori. Sinds 
kort woon ik op het Samatarian Children 
Home waar ik christelijk onderwijs en 
liederen leer.  Ik zie er naar uit om te gaan 
studeren voor arts omdat ik graag mensen 
wil dienen. 

Dit huis is een liefdevolle plek om te wo-
nen.  Samen met veel ‘broers’ kunnen we 
hier studeren. In mijn vrije tijd bestudeer ik 
de Bijbel het liefdevolle woord van God.

Ik ben oom David en de Nederlandse vrien-
den dankbaar dat ik deze mogelijkheid 
krijg. 

Geef kinderen als Khusi in Bangladesh een toekomst!
Ga naar kimon.nl/sponsor-een-kind/

Hallo,
 ik ben Khusi

BANGLADESH

Ik mag er zijn!
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NIEUWS

November 2018

Samen met het hometeam “Wierden” en José Weijers zitten we rondom een opengeslagen Bijbel. Ernaast ligt een verga-
deragenda. De voorzitter opent de Bijbel. Hij leest en gaat voor in gebed. We constateren dankbaar dat het hometeam 
het streefbedrag binnen heeft. 

D.V. zondag 13 januari 2019 zal de uitzendingsdienst van José plaatsvinden en breekt een nieuwe fase aan. Daarna 
wachten integratie en het werk in Port Elizabeth bij onze Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie. Het werk is gericht op 
ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren. Weeskinderen in moeilijke situaties en erbarmelijke omstandigheden 
onderwijzen. Helpen en vertroosten in de Zuid-Afrikaanse context is complex. José krijgt geen makkelijke taak. 

Naast de vreugde nu, nadert ook het moment van loslaten straks. Dat voelen ouders, familie, gemeenten,  het home-
team en vrienden! Je ziet je dochter, vriendin, oud-collega of medegemeentelid een andere plaats krijgen in dat grote 
wereldgebeuren. Het is niet makkelijk om daar goede woorden voor te vinden. Soms is er alleen een traan of een glim-
lach. 

Bemoediging
Ook José gaat uit om van Jezus te getuigen en te vertellen wat onze vaders ons verteld hebben. Door daden en woorden 
te getuigen van dat Licht - zo groot, zo schoon! – dat neergedaald is van ’s hemels troon.

Soli Deo Gloria 
Richard Pannekoek

Zuid-Afrika Gordonsbaai
Workshopdag voor Lea van der Riet - Luiten
Zaterdag 16 februari locatie - De Parel – Hardinxveld-Giessendam.  
Meer informatie vind je op onze website

José Weijers, Zuid-Afrika Port Elisabeth

Praise the Lord! De fondsen voor mijn uitzending zijn voldoende gedekt, zodat ik 
naar Zuid-Afrika kan en mag gaan! Een nieuwe stap in mijn leven, in het leven met 
God. Ik kijk ernaar uit! Mijn enthousiaste home-team en ikzelf zijn ontzettend blij en 
dankbaar dat we nu aan de slag kunnen met de praktische zaken rond het 
daadwerkelijke uitzenden. En bij het Missionvale Care Centre in Zuid-Afrika wachten 
ze op mijn komst. Dit project wordt mijn werkbasis. Dat is alvast een heel fijn wel-
kom! Samen hebben we hier naar toegewerkt. Al die tijd met vertrouwen, maar het 
lag allemaal in Zijn handen; op Zijn tijd. Nu het zover is, ervaar ik dat als een zegen 
en bevestiging dat ik mag gaan om te dienen in Zijn Koninkrijk. In januari hoop ik te 
vertrekken. En ik ga niet alleen, onze Heere God gaat met mij mee!

Baie dankie,
José

14



SINGIN Nunspeet
Jongerenavond! “Look unto me” D.V. 19 januari 2019 in Nunspeet. 
Volg voor meer informatie de site! Jongeren hartelijk welkom!
Gastheer Wilhelm van der Glind.

Interview
Richard Pannekoek (directeur) uitgezonden op 12 november via RO.  
Te beluisteren via: https://reformatorischeomroep.nl/luisteren/ingesprekmet. 

Veldbezoek Oekraïne
Van 10 tot 15 december 2018 brengt Marije Meerkerk 
een veldbezoek aan Oekraïne (Kamp Dombok). 

Verlof
Aansluitend komt Marije van 21 december tot 21 januari met verlof.  Ze vertelt graag over haar werk in kamp 
Dombok. Marije werkt o.a. met zigeunerkinderen en tieners en verzorgt tijdens haar verlof graag een presentatie 
bij jouw op school of de vereniging. Stuur hiervoor een mail naar info@kimon.nl.   
Wees er snel bij! 

Anneke Kempeneers Suriname Maripasoula: 
Ook de voorbereidingen voor de uitzending van Anneke zijn in een laatste fase beland. De uitzending zal 
plaatsvinden D.V. derde kwartaal 2019.  
 

Terugblik partneravond:
Maandag 12 oktober werden ondernemers door onze gastvrouw Detty van den Top ontvangen op de 6e onderne-
mersavond in de Oude Duikenburg in Echteld. Gert van Putten, oprichter van Zonne-ei-farm en stichting Double 
Harvast vertelde over 80 jaar ondernemerswijsheid. Van harde zakenman tot Koninklijk ondernemer. Wiebe van 
Horssen, projectleider Kimon voor Espanor in Mozambique heeft het project belicht vanuit het onderwerp “Onder-
wijs door én voor Mozambikanen”. Een avond vol afwisseling, harmonie en veel belangstelling. 
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Kijk voor meer vacatures op www.kimon.nl/ vacatures/

VACATURES

Congo
Gezocht: Veldwerker (m/v) of 

veldwerkersechtpaar 
Leeftijdsindicatie: ca. 35 jaar of ouder

Mozambique
Gezocht: Technisch onderwijs specialist

Leeftijdsindicatie: ca. 25 jaar of ouder

Guinee-Bissau
Gezocht: Fysiotherapeut
Leeftijdsindicatie: ca. 25 jaar of ouder

Mozambique
Gezocht: onderwijskundige (pedagoog) kleuterschool Novo Robento
Beschikbaarheid:  4 jaar

Veldwerker worden...?
Zending onder kinderen. Dat is in het kort de missie van stichting Kimon. Zen-
dingswerk is mensenwerk. Een opdracht van God aan de mens: ga heen, verkondig 
het Evangelie aan alle schepselen! Daarom zenden wij mensen uit. Als vissers van 
mensen, gehoorzaam aan Zijn Woord.

WIE HELPT ONS VERDER?


