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Zendelingen brengen hoop in landen die jongeren verlaten
omdat ze er geen hoop hebben

Een toekomst van hoop…
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven
Jeremia 29:11
De schrijver van ‘Toekomst vol van hoop’ schreef
over dit lied, verwijzend naar Jeremia 29 vers 11:
‘Voor mij persoonlijk betekent het dat God alles in
Zijn hand houdt en er altijd een toekomst vol van
hoop is.’ Uiteraard sprak God deze woorden tot
Jeremia in een specifieke situatie maar de woorden
tonen ook Gods wil en handelen met zijn
schepping. Het lied werd uitgebracht in september
2019 en is voor velen tot grote zegen geweest in
2020 en 2021. Nu de zwartste wolken van corona
lijken te verdwijnen doemen er opnieuw donkere
wolken op maar onze God belooft nog steeds of
meer dan ooit een hoopvolle toekomst.
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop (*)
Hoop hebben we allen elke dag nodig om te leven,
om verder te gaan, om ons leven op te bouwen, om
vol te houden én voor de eeuwigheid. We mogen
bidden: Vader geef ons onze dagelijkse portie hoop,
geef ons perspectief. Het grootste gedeelte van de
wereldbevolking leeft in meer hopeloze situaties
dan wij. Juist in deze situaties zijn onze zendelingen
volhardende hoopgevers terwijl ze zelf
broodnodige hoop nodig hebben om vol te houden.
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet (*)
De laatste paar jaren hebben we ervaren hoe
ellendig het is om beperkt te zijn in het aantal en
de intensiteit van onze contacten. We missen het
nauw en fysiek contact met anderen.

Onze zendelingen worden ook buiten
coronabeperkingen geconfronteerd met
beperkingen in hun contacten. Ze leven (ver) weg
van hun familie en vrienden in hun thuisland en dat
voor lange periodes. Ook dit vraagt enorm veel
volharding van hen.
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen (*)
Kunnen wij ook volhouden in het ondersteunen van
onze zendelingen? Laten we hen door onze hulp
weten dat we hen niet vergeten zijn? Blijven wij
hen helpen om hoopbrengers te zijn in hun
omgeving? Hoop voor elke dag en de eeuwige
hoop.
Trouwens, in deze bundel maak je ook kennis met
twee van onze nieuwe zendelingen, namelijk de
hoopbrengers Caroline en Katleen.
Caroline heeft een hart voor jongeren en de door
een eerdere oorlog verscheurde Balkan. Ze schreef:
Het is een voorrecht om met deze prachtige
mensen te mogen samenwerken en hen de hoop
die in Jezus is, bekend te maken.
Modavië heeft het hart van Katleen gestolen, een
land zelf in grote nood maar dat nu hoop geeft aan
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.
Jezus is onze hoop, Hij blijft de hoop voor deze
wereld. Hij daagt ons, zijn gemeente, uit om deze
hoop zichtbaar te maken en aan te bieden.
Mogelijkheden zijn hiervoor eindeloos. Onze
zendelingen hopen hiervoor steeds nieuwe en
meer mogelijkheden te grijpen. Helpen wij hen in
deze hoop? Laten we hen nabij zijn.
(*) Uit het lied ‘Toekomst vol van hoop’, Sela

In deze brochure stellen we met enige trots onze zendelingen voor
Caroline en Katleen zijn recent toegevoegd

Caroline
Kennismaking
Hallo, ik ben Caroline
Bastenie en ik dien de
Heer sinds 2018 bij
Jeugd met een Opdracht.

Mijn avontuur als
zendeling begon pas in
2018, alhoewel ik reeds
als jong meisje
geïntrigeerd was door
missiewerk.
Na jaren van anorexia en
depressie was het hoog
tijd om het roer om te
gooien.
Ik besloot om mijn
passies, God, mensen en
snowboarden, achterna
te gaan en deed een
discipelschap
trainingsschool (DTS)
met YWAM (JmeO) in de
Zwitserse Alpen (Davos).
Mijn leven kende een
totale ommekeer en m’n
hart vatte vuur voor de
‘verlorenen’.
Matteüs 28:19, waarin
Jezus ons opdraagt om
discipelen van alle
volken te maken, werd
een persoonlijke missie
die ik met veel passie
opnam.

JmeO Europa
Verbondenheid en honger
om een verschil te maken in de wereld

Millennials, Generatie Z en missiewerk?
Na het behalen van m’n Master in de Klinische Psychologie, had ik erg veel vragen met
betrekking tot het sociale aspect van Christen zijn:
- Hoe kunnen we communities creëren waar mensen hun door God-gegeven identiteit
en doel voor het leven kunnen ontdekken?
- En waar ze genezing kunnen vinden?
- Hoe ziet het boek ‘Handelingen’ er uit als we het zouden toepassen op vandaag de
dag?
- Hoe voorkomen we dat we de jongere generaties Millenniums en Generatie Z’s met
alles wat zij te bieden hebben niet kwijt spelen?
- Hoe motiveren en discipelen we jongeren (en niet-zo-jongeren) om een leven van
radicale overgave te leven, met een focus naar de buitenwereld?
Tijdens mijn tijd op het zendingsveld met YWAM gaf God me een heleboel antwoorden
op deze vragen.

Mijn hoofdtaak in YWAM is het helpen leiden van DTS’s. Een DTS is een training-ervaring
van zes maanden, met als centraal doel het kennen en het bekendmaken van God. Het is
een intense, fulltime training, die onderverdeeld is in een les- en een outreach fase. Het
is een voorrecht om steeds voor een half jaar met deze jonge mensen van over heel de
wereld op pad te gaan, in de zoektocht naar hun identiteit en levensdoel en hen te
bekrachtigen om liefde, hoop en betekenis te brengen in een wereld die verandering en
Jezus nodig heeft.
Een DTS biedt naar mijn idee een antwoord op de vraag waar veel Millennials en
Generatie Z’s naar op zoek zijn zoals grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitwijst,
namelijk: Verbondenheid en honger om een verschil te maken in de wereld.

Bosnië en Herzegovina: De grootste etnische groepen in het land zijn de overwegend islamitische Bosniakken, de Servischorthodoxe Serviërs en de rooms-katholieke Kroaten. Daarnaast zijn er nog kleine groepen. De oorlog heeft de bevolking
grotendeels gescheiden in twee administratieve entiteiten: één bestuurd door Bosnische-Serven en één door Bosniakken en
Bosnische-Kroaten. Tijdens de burgeroorlog is een enorme stroom van vluchtelingen, circa 1 miljoen, naar het buitenland
vertrokken. Er zijn etnische zuiveringen geweest, onder andere in Srebrenica en Prijedor. Na de oorlog (1995) werden
vluchtelingen in staat gesteld terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaatsen, maar de onveilige situatie weerhield de
meesten daarvan. In grote delen van het land staan daarom de huizen onbewoond en vele dorpen zijn leeg.

Teams naar Bosnië en Herzegovina

De laatste jaren konden we verschillende van onze teams meenemen naar Bosnië
Herzegovina. We vinden het belangrijk te investeren in langdurige relaties met het land
van outreach en dat is de reden waarom we met teams blijven teruggaan.
We proberen zoveel mogelijk samen te werken met lokale kerken, zendelingen en
organisaties. Dit doen we zodat ons werk een onderdeel is van een groter geheel.
De focus van deze fase ligt op God bekend maken met woorden en daden. Dit doen we
voornamelijk door evangelisatie en het bieden van praktische hulp.

Wat voor mij
belangrijk is
Bid je met mij mee?
Dat we steeds vruchtbare
outreaches mogen hebben
waardoor mensen blijvend
veranderd mogen worden.

Te renoveren huisje weduwnaar

Gebed voor Sarajevo
Ook al is het reeds een kwart eeuw geleden dat de oorlog in Bosnië tot een einde kwam,
de sporen ervan zijn nog steeds erg zichtbaar én voelbaar. Het land is arm, openbare
diensten functioneren niet, politici maken nog steeds ruzie over dezelfde dingen als
waarover er oorlog was. Jonge Bosniërs denken dat hun enige hoop voor een mooie
toekomst is door het land te verlaten.

Het is een voorrecht om met deze prachtige mensen
te mogen samenwerken en
hen de hoop die in Jezus is bekend te maken
Plannen en aanpassen
Caroline schreef: “Na 3,5 jaar in YWAM Davos (Zwitserland) en een half jaar in YWAM
Trentino (Italië) gediend te hebben, zit ik momenteel in een tussenseizoen. God maakte
me duidelijk om even tot rust te komen en nieuwe visie voor de toekomst te krijgen.
Mijn verlangen is om met DTS in Europa te blijven werken en Europa (en de rest van de
wereld) veranderd te zien worden tot eer en glorie van Zijn naam!”
Niet veel later vertrok Caroline onverwacht met een team op outreach naar Wales waar
een boot werd omgebouwd tot een medisch schip met bestemming Madagaskar.
Een zendeling legt een grote flexibiliteit in dienstbaarheid aan de dag en brengt zo in de
praktijk: Heer zendt mij!

Dat Zijn liefde door ons
heen mag schijnen en
bekend mag worden ook
door de liefde en eenheid
van onze teams.

Gemeenschapsdienst
Dat God ons continue mag
leiden bij het begeleiden
van teams.
Dat we steeds wijsheid en
vreugde mogen ervaren in
elk avontuur en bij elk
avontuur.

Dat elk team Gods visie en
wil steeds voorop mag
stellen en voor een goede
samenwerking.
Voor bescherming van alle
teams op lichamelijk,
geestelijk, emotioneel, …
vlak.

Adres: Caroline Bastenie
Email: carolinebastenie@gmail.com; FB: Caroline Bastenie; IG: Carolinebasje
Financiële bijdrage: BE75 7330 0532 7451; Sign-up nieuwsbrief: http://eepurl.com/dPYFLb
Thuisfront: Nicole Bastenie, De Goudvink 32, 2970 ‘s Gravenwezel; nicolebastenie@gmail.com
Thuisgemeente: Every Nation Gent

Katleen
Kennismaking
Zoals veel van mijn
leeftijdgenoten ben ik
opgegroeid in een
katholiek gezin. We
gingen wekelijks naar een
volkse kerk, een kapel
waar we na de misviering
bijvoorbeeld samen koffie
dronken.
In mijn tienertijd leerde ik
meer van het christendom
kennen via het gezin van
een vriendin. Op mijn
eenentwintigste heb ik de
definitieve keuzen
gemaakt om Jezus aan te
nemen als mijn redder en
Hem niet enkel te
‘gebruiken’ wanner ik Hem
‘nodig had’.
Na mijn middelbaar
onderwijs wilde ik enkele
jaren als vrijwilliger in
Afrika of elders werken.
Zorgen voor anderen en
naar Afrika gaan waren
mijn kinderdromen. Ik
zocht naar mogelijkheden
maar niets sprak me aan.
Uiteindelijk besloot ik een
jaartje verder te studeren
met de Afrikadroom in
mijn achterhoofd maar ook
met het groeiend gevoel
dat het Afrika toch niet zou
worden.
Na mijn studie ben ik
gestart als begeleider bij
personen met een
beperking.

Moldavië
Moldavië heeft mijn hart gestolen
Een twaalftal jaar geleden nam ik deel aan een evangelisatiereis naar Roemenië. Een jaar
later gingen we naar Moldavië en daar werden de eerste contacten gelegd om te helpen
in een centrum voor kinderen met een beperking. Nog een jaar later was ik op mijn
eentje op weg naar Moldavië. Sinds dat bezoek heeft Moldavië mijn hart gestolen. We
lachen nog regelmatig over hoe slecht mijn Engels toen was. Traag en met veel gebaren
moest men dingen uitleggen. Sindsdien bezocht ik Moldavië twee- tot driemaal per jaar
tijdens vakantieperioden. Daarnaast ben ik er ook voor een periode van drie maanden
geweest (tijdskrediet).
Ik voelde gedurende deze jaren dat God mij op deze weg verder leidde. Al snel kwam het
gevoel naar boven om niet enkel tijdens vakanties er heen te gaan maar om er te gaan
wonen. God maakte mij duidelijk dat dit zou gebeuren, maar nog niet ‘nu’. Ook ter
plekken kreeg ik regelmatig de vraag om daar te komen wonen. Ik antwoordde steeds:
nu nog niet, God zal mij duidelijk maken wanneer wel. En dat is ook gebeurd. Op
terugreis in december 2019 maakte God mij duidelijk dat ik me moest voorbereiden om
te verhuizen. En dat zou in 2022 zijn. In mei 2021 ben ik eindelijk terug kunnen gaan om
afspraken te maken over mijn werk en wonen in Moldavië vanaf juni 2022.
In Moldavië is er veel armoede en voor Roma is dit nog lastiger wegens discriminatie. Er
is een groot probleem met corruptie. Veel mensen hebben problemen met alcohol of
andere drugs. Wegens de armoede verlaten veel volwassenen hun gezin en vertrekken
naar het buitenland om er geld te verdienen. De ‘actieve bevolking’ is klein. Er zijn zeer
veel kinderen en ouderen. Kinderen groeien vaak op bij hun grootouders. Kinderen en
jongeren in de vele kwetsbare situaties zijn een doelwit van mensenhandel.

I

Samenwerking met Pilgrims International (www.pilgrims.mono.net).
Safe House. In het ‘meisjeshuis’ worden acht meisjes tussen 10 en 17 jaar opgevangen waarvan de thuissituatie zeer
slecht en gevaarlijk was. Het huis werd te klein en ‘meisjeshuis 2’, of het appartement, werd geopend met plaats voor
veertien meisjes. Deze meisjes maakten zelf de keuze om hier te verblijven. Voorheen werd de keuze soms gemaakt
door een sociaal werkster, de gemeente of de familie. Zij verblijven hier zodat ze kunnen studeren. Naast het studeren
wordt er ook gewerkt aan vaardigheden om later zelfstandig te werken en niet uitgebuit te worden In dit alles staat
God centraal. In het huis / appartement breng ik veel tijd door en kan ik extra aandacht geven waarvan velen genieten.
En ik trouwens ook. Er is een sterke band met de meisjes. Ik draai hier mee in het team.

Moldavië was voor de oorlog in Oekraïne voor velen een onbekend land. De grootte is te vergelijken met deze van
België maar telt slechts ongeveer 3,5 miljoen inwoners. De buurlanden zijn Roemenië en Oekraïne. Het maakte
vroeger deel uit van de Sovjet-Unie en dat is nog duidelijk zichtbaar. Het is een prachtig land met een mooie natuur
en met prachtige gastvrije mensen. Moldavië heeft een diepgewortelde orthodoxe traditie. De priesters hebben veel
aanzien, macht en invloed op het leven van de mensen. Andersgelovigen worden al snel aanzien als een sektarisch.
Wegens het Sovjetverleden heeft men niet geleerd om zelfstandig te denken en verantwoordelijkheid op te nemen.
In de kerken in Riscani en Saptebani zal ik actief betrokken zijn bij het kinderwerk maar
wil ook praktisch helpen met onder andere voorbereidingen. Voor sommige mensen is
het een heel eind wandelen naar de kerk. Ik kan hen ophalen en een extra
aanmoediging zijn om naar de diensten te komen.
Wekelijks wordt er in het appartement een moeder- en kindergroep gehouden met
opvoedingsthema’s. Terwijl ik een activiteit met de kinderen doe, kunnen de moeders
ongestoord volgen. Verder help ik bij voorbereiding van workshops en
kinderprogramma’s en allerlei praktisch werk.
Daarnaast zal ik ook af en toe deelnemen / bezoeken brengen aan enkel projecten die
niet door Pelgrims International geleid worden.
In het Phoenix centrum breng ik tijd door met kinderen met
een beperking
Te renoveren
huisje weduwnaar
(https://www.facebook.com/search/top?q=complexul%20phoenix..

Wat voor mij
belangrijk is
Bid je met mij mee?
Dat de overgang van
België naar Moldavië vlot
zal verlopen.
Dat mijn contacten met
mijn thuisfront en
thuisgemeente sterk
mogen blijven.
Dat God mij leidt in de vele
noden en mogelijkheden
die er in Moldavië zijn.
Dat kwetsbare meisjes zich
kunnen ontwikkelen tot
zelfstandigheid om zo uit
de handen van uitbuiting
te blijven, God echt leren
kennen en op Hem
vertrouwen.

Daarnaast probeer ik ook op regelmatige basis naar Balti te gaan. Hier komen wekelijks
3 volwassen met een beperking samen. Ze lezen samen de Bijbel, bespreken wat ze
lezen, bereiden stukken voor, zingen liederen en hebben een leuke tijd samen. Voor
een van hen is dit vaak het enige moment in de week dat hij buiten komt en andere
mensen dan zijn moeder ziet. Ook met hen is er door de jaren heen een band ontstaan.
Ik help in Balti ook met de ‘gaarkeuken’.

Dat ik betekenisvol mag
zijn voor kinderen en
jongeren met een
beperking.
Dat mijn goede band met
kinderen, jongeren en
teamleden behouden blijft
en nog versterkt wordt.

In januari 2022 schreven we: Ongetwijfeld zullen er tijdens
mijn verblijf nog vele nieuwe mogelijkheden zijn om dienstbaar
te zijn.
Twee maanden later worden vluchtelingen uit Oekraïne
gastvrij ontvangen in het armste land van Europa.
Moldavië kent omgerekend per inwoner meer dan het dubbel
aantal vluchtelingen dan bijvoorbeeld Polen. Omgerekend per
inwonersaantal zouden er in België 1,2 miljoen vluchtelingen
uit Oekraïne zijn (op 15/03/2022).
Christenen nemen hiervoor hun verantwoordelijkheid op met
de beperkte middelen die ze hebben.

Adres: Katleen Kerschkamp
Email: kerschkampkatleen@gmail.com; https://www.facebook.com/ToysForMoldova/
Financiële bijdrage: Persoonlijk BE84 7775 9157 2259; Toys for Moldova BE98 9731 8012 5293
Thuisgemeent: Lighthouse, Karel Govaertsstraat 53, 2100 Antwerpen

Souley en Sandra
Kennismaking
Wij zijn Souley en Sandra
Dieme-Vermote, samen
hebben we 2 kinderen:
Samuel 9 jaar en Saphira
7 jaar.

Ik ben opgegroeid in een
warm christelijk gezin in
Houthalen.
Tijdens mijn studies
verpleegkunde heb ik de
gelegenheid gehad om
stage te lopen in
Senegal. Dit heeft me zo
geraakt dat ik na mijn
studies en 3 jaar werken
in een ziekenhuis
loopbaanonderbreking
heb genomen om voor
een jaar in Senegal te
gaan werken als
vrijwilliger.
Al snel kwam ik tot besef
hoeveel meer ik kon
betekenen voor de
mensen hier, hoeveel
nood er was in dit land.
En als kers op de taart
kwam ik een jongeman
tegen die gepassioneerd
werkte met
talibékinderen (zie
verder) en beetje bij
beetje mijn hart
inpalmde.

Senegal

Liefhebben met daad en in waarheid
Mijn lieve kinderen, laten we niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met
de daad en in waarheid 1 Joh.3:18.
We werken samen met de Alliance des Eglises Evangelique Sénégal (AES). Dit is een
samenwerking van evangelische kerken in Senegal. Ze hebben verschillende projecten
over het land verspreid. In twee van deze projecten werken wij.
ESD (les enfants en situation difficile) oftewel, kinderen die in moeilijke situaties
verkeren. Dit zijn voornamelijk kinderen die door hun ouders naar een koranleraar
worden gestuurd, genaamd talibékinderen.
Ze hebben daarna helemaal geen contact meer met hun ouders. Als ze bij een
koranleraar komen, krijgen ze les uit de Koran maar in ruil daarvoor moeten ze overdag
gaan bedelen. Elke dag zijn ze verplicht om een bepaald bedrag af te geven, en ze
moeten zichzelf ook van voeding voorzien. Indien ze dit bedrag niet hebben, worden er
lijfstraffen toegepast. Deze kinderen worden als het vuil aanzien en voeren vaak zware
en vuile klusjes uit om aan geld te komen.
Een andere groep kinderen die we ook opvangen, zijn kinderen die uit hun dorp zijn
moeten vluchten vanwege de rebellen. Vaak leven ze in de buitenwijken van de stad met
hun ouders, maar hebben de middelen niet om zelfvoorzienend te zijn.
Wat doen wij in dit project?
Wij vangen deze kinderen drie keer per week op. Ze krijgen de gelegenheid om ‘kind te
zijn’. Ze mogen spelen, film kijken, Bijbelverhalen beluisteren en hebben de gelegenheid
om zich te douchen en hun kleren te wassen. Ze worden verzorgd als ze ziek zijn of
wonden hebben en krijgen een warme maaltijd aangeboden. Ze worden behandeld als
een volwaardig persoon en krijgen liefde en tederheid die ze niet kennen.

Het gezondheidscentrum
Dit is gelegen naast de rijstvelden in een van de armste buitenwijken. Vaak hebben
mensen moeite om rond te komen, dus is een bezoek aan de dokter financieel niet
mogelijk. Daarom bestaan er gezondheidscentra om mensen toch toegang
te geven tot medische hulp.
Wat doen wij in dit project?
We onderzoeken mensen en geven medicatie aan prijzen die tot vijf keer lager liggen dan
in de apotheek. Zo heeft elke persoon de mogelijkheid om medische hulp te krijgen.
We hebben een gratis vaccinatieprogramma voor baby’s van 0 tot 15 maanden.
Ondervoede kinderen worden opgenomen in een speciaal programma, waardoor ze
tweemaal per week gecontroleerd worden en gratis voeding meekrijgen naar huis.
Ze worden opgevolgd totdat ze een normaal gewicht hebben bereikt.
We houden regelmatig acties : hierdoor kunnen vrouwen gratis aan familieplanning doen
en worden ze gecontroleerd op borst- en baarmoederhalskanker. Mensen die
oogproblemen hebben, worden gratis onderzocht en er worden oogtesten gedaan.
Dit alles om de bevolking een kans te geven op een goede medische zorg.

Senegal ligt in West-Afrika, is 6,5 keer groter dan België en heeft ongeveer 14.668.522 inwoners waarvan 90%
moslims. 40% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Er sterven per dag gemiddeld 373 mensen, waarvan er maar een
christen is. Wij wonen helemaal in het zuiden waar heel veel mensen bijgelovig zijn en aan occulte rituelen wordt
gedaan. Er wordt veel gebruikt gemaakt van een toverdokter die met satanische praktijken dingen uitspreekt of
vloeken uitvoert tegen mensen.

Een getuigenis voor Vlaanderen: innerlijke ontferming – heb oog voor mekaar
Innerlijke ontferming, de Bijbel staat er vol van: Markus 6:34, Lukas 7:13, Lukas 10:33
Jezus werd geraakt door innerlijke ontferming, de Barmhartige Samaritaan handelde
ernaar,… Wat wilt ontferming eigenlijk zeggen?
Ontferming is zich het lot van iemand aantrekken.
Ik denk dat dit een mooie omschrijving is van wat God in ons hart heeft gelegd.
Vanaf het moment dat ik voor de eerste keer aankwam in Senegal bloedde mijn hart bij
de noden die ik rondom mij zag.

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
Heer raak mijn hart met
wat U raakt!!
Bescherming op alle
vlakken (lichamelijk,
geestelijk,…) voor het
gezin.
Dat we de visie en wil
van God steeds voorop
stellen.
Dat we nog zoveel meer
mensen mogen bereiken
met de waarheid.

Tot op vandaag komen Souley en ik situaties tegen waarbij ons hart weent.
Zo heb ik gedurende 14 jaar Youssouf, een jonge moslim, mogen verzorgen en begeleiden.
Hij had een chronische ziekte die pas jaren later ontdekt werd, waardoor zijn lichaam al
teveel schade had opgelopen. Uiteindelijk is hij na een lange lijdensweg op 26-jarige
leeftijd overleden. Maar door die jaren heen hebben we op medisch, emotioneel en
financieel vlak steeds naast hem en zijn familie gestaan. De laatste maanden van zijn
leven was hij angstig en onrustig totdat hij Jezus aannam en rust in hem vond.
Hiermee wil Ik iedereen aanmoedigen, het maakt niet uit waar je bent, wie je bent, wat je
kunt. Een klein gebaar kan soms iets groots teweeg brengen, al is het maar een cake
bakken voor iemand, een kaartje met iets bemoedigends schrijven, een bezoekje of
gewoon een omhelzing.

Heb oog voor mekaar!

Postadres: BP 683 Lyndiane, Ziguinchor, Senegal
Email: Sanneke_ve@hotmail.com FB: Sandra Vermote
Financiële bijdrage: BE82-0013-0224-1568
Thuisfront: Eddy en Maggy Vermote, Sint-Truiden, edmagvermote@hotmail.com

Hilde

Madagaskar

Kennismaking

Daden roepen luider dan woorden

Ik ben geboren en getogen
in Antwerpen en ben
opgegroeid in een degelijk
katholiek gezin waar ik
christelijke waarden heb
meegekregen. Op mijn 19
jaar ben ik in aanraking
gekomen met het
evangelie en heb Jezus in
mijn leven aangenomen
als mijn Redder en mijn
Heer.

Verpleegkundige, logistieke ondersteuning, teamleider…
Ik begon als verpleegkundige in het ziekenhuis, waar we voornamelijk met plaatselijk
opgeleide verzorgenden werkten. Ondertussen kan het project via haar opleiding voor
verpleegkundigen en vroedvrouwen eigen, door de staat erkende gediplomeerden
tewerkstellen. Hierdoor is de behoefte aan buitenlandse verpleegkundigen aanzienlijk
gedaald en kan ik mijn vaardigheden inzetten in de verpleegschool waar ik tot nu toe
lesgeef in praktijktechnieken. Daarnaast ben ik werkzaam in de logistieke afdeling van
het hospitaal en spring ik bij waar nodig. Ik ben ook teamleider van het buitenlandse
zendelingenteam en zetel in de vergaderingen van de directie- en de beheerraad.
In het begin miste ik het werk als verpleegkundige maar ondertussen ben ik eraan
gewend. Door mijn huidige werk heb ik nog steeds een goede voeling met wat in het
ziekenhuis gebeurt. Ik ga ook regelmatig met het oogteam op missie waar ik mijn
verpleegkundige capaciteiten ten dienste kan stellen in de operatiekamer en tijdens
consultaties. De variatie in mijn werk geeft mij grote voldoening.

Ik heb gestudeerd voor
verpleegster en heb het
grootste gedeelte van mijn
carrière gewerkt met zieke
kinderen, meer bepaald op
de Dienst voor Neonatologie.
Toen ik voor het eerst naar
Madagaskar vertrok, was ik
40 jaar. Maar het verlangen
was niet nieuw: ik studeerde
verpleegkunde omdat ik
reeds als tiener graag in
ontwikkelingslanden wilde
werken om er mensen te
helpen. Toen ik mijn leven
bewust aan Jezus toegewijd
had, kwam daar een extra
dimensie bij: de blijde
boodschap van Jezus.
Na een korte oriëntatiereis
van vijf weken (1997) naar
een medisch project ‘Het
Goed Nieuws Hospitaal’ in
Madagaskar, heb ik na rijp
beraad besloten om mij er op
langere termijn te
engageren.

Gezondheidszorg en het brengen van het goede nieuws
Het project - een sociale arm van het Verbond van de Baptistenkerken - heeft als
hoofddoel: de liefde van Jezus tonen aan alle mensen zonder onderscheid van ras,
welstand,… Soms stelde ik mij de vraag: Ben ik wel een echte zendeling? Iemand die
het Woord verkondigt en kerken sticht. Mijn eerste doel was mensen helpen en door
mijn daden de liefde van Jezus laten zien.
Ondertussen weet ik dat je door je hele houding en met alle vaardigheden die God je
gegeven heeft, het goede nieuws kunt verkondigen. Dat kan zowel door woorden als
door daden zijn. Iemand heeft ooit gezegd: Je daden roepen luider dan je woorden.
Ze gaan aan je woorden vooraf.

De meerwaarde van een christelijk ziekenhuis
Alhoewel een ziekenhuis perfect kan draaien op techniek alleen of zich kan profileren
vanuit een andere godsdienst, geloof ik dat het een bijzonder voorrecht is dat een
christelijk ziekenhuis zich ten dienste stelt van een maatschappij waarin het Godsbeeld
meer en meer verdwijnt en de behoefte aan vaste waarden toeneemt.
Ons ziekenhuis is een christelijk project maar we kunnen niet leven zonder inkomen.
We zijn ook het enige ziekenhuis in een straal van 200 kilometer wat maakt dat er veel
spoedgevallen komen die direct worden geholpen. We proberen op alle mogelijke
manieren de armen toch te helpen. Voor een operatie wordt er niet eerst gevraagd of
men kan betalen. Achteraf wordt er wel bekeken of men kan betalen en geven daarbij
soms advies, bijvoorbeeld ‘kunnen er misschien koeien verkocht worden?’

Madagaskar is een heel mooi land met een unieke, rijke fauna en flora en bezit vele natuurlijke rijkdommen. En toch
is het één van de armste landen in de wereld. Dat komt gedeeltelijk door onbekwaam beleid, maar anderzijds heeft
het ook te maken met animisme en voorouderverering met hun tradities die gebaseerd zijn op angst, het steeds
tevreden moeten stellen van de geesten van de voorouders. De armoede en het geloof maken dat de mensen niet
gemakkelijk de gezondheidszorg opzoeken. Vaak komen ze te laat naar het ziekenhuis. Als ze komen is de ziekte al zo
ver gevorderd dat behandeling moeilijk is en de kosten bovendien een stuk hoger liggen.
Mensen staan open om te luisteren
Ook in gebieden met veel voorouderverering en animisme luisteren mensen
naar wat je over God te vertellen hebt.
In het ziekenhuis zijn we bevoorrecht om
vrij over God te spreken. ’s Morgens wordt
er een korte evangelisatieboodschap
doorgegeven en vervolgens is er
gezondheidsvoorlichting. Ook ’s avonds
wordt op de afdelingen waar de
gehospitaliseerde patiënten liggen een
korte boodschap gegeven en gebeden
voor de nacht. Ook voor en na
iedere operatie wordt er gebeden.

Een getuigenis: geduld en vertrouwen op God in alles
Twee Bijbelteksten hebben mij geïnspireerd
2 Korintiërs 5:14-15: Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen
zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen
gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die
voor hen gestorven en opgewekt is.
Deze tekst legt het verticale aspect van het evangelie uit

2 Korintiërs 8:14-15: Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw
overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u
ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn, zoals geschreven staat: Wie veel had
verzameld, had niet over; en wie weinig had verzameld, had niet te weinig.
Hier komt het horizontale aspect over overvloed, gelijkheid en delen aan bod.
Ik ben gelukkig geboren in België. De mensen in Madagaskar hebben er niet voor gekozen
om daar geboren te worden. God gebruikt mijn overvloed op materieel gebied om de
mensen daar te helpen. En hoe kunnen zij op hun beurt aanvullen wat er bij ons
ontbreekt? Wel, door de jaren heen heb ik veel meer geleerd om op God te vertrouwen. In
onze westerse cultuur zijn we gewoon alles te regelen en organiseren, maar in een land
als Madagaskar berust alles bij wijze van spreken op toeval. Van de christenen hier heb ik
een enorme les geleerd. Hun geduld en vertrouwen op God in alles tot in het kleinste
detail, is een dagelijkse leerschool voor mij.

Wat belangrijk is
Bid je mee?
Madagaskar
Voor een degelijke,
stabiele regering. Dank
voor godsdienstvrijheid.

Mandritsara
Voor voldoende regen voor
een goede rijstoogst en
voor veiligheid. Dank voor
de initiatieven in verband
met de bescherming van
het kind.

Het project
Voor een goed, eerlijk en
duurzaam beleid en
beheer. Dat de visie van
het project – Evangelisatie
en het stichten van kerken
– niet uit het oog verloren
wordt. Dat inlandse
dokters zich geroepen
mogen voelen om in het
project de Heer te dienen
Dank dat de Heer al die
jaren (sinds 1995) zijn
hand over het project heeft
gehouden.

Voor die ene persoon het verschil maken
Door de liefde van Jezus kunnen we anderen een alternatief bieden. Ik wil zowel in daden
als in woorden het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Door de jaren heen heb ik
geleerd dat ik niet de wereld kan veranderen. Toen ik jong was - in de post-hippie-tijd dacht ik dat soms wel. Ik hoop dat ik het verschil mag maken voor die mensen die de Heer
op mijn pad brengt. Een collega van mij heeft me ooit bemoedigd door te zeggen: Jij kan
voor die ene persoon het verschil maken.
Ik bid dagelijks God om mensen op mijn pad te brengen die ik kan helpen. Dat kan op
geestelijk gebied zijn, maar ook materieel. Zo hebben we door de jaren heen al heel wat
mensen kunnen helpen. Een twintigtal gezinnen kan ik via mijn contacten sponsoren.

Postadres: Hopitaly Vaovao Mahafaly, BP 12 Mandritsara 415, Madagascar
Website organisatie: https://www.mandritsara.org.uk; Email: hilde.vlaminckx@gmail.com
Financiële bijdrage persoonlijk: IBAN: BE14 4034 1654 8183 BIC: KREDBEBB
Financiële bijdrage via Tearfund: IBAN BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB) m.v.v. code 25vh
Thuisfront: Lisbeth Roaas: lisbeth.roaas@skynet.be Thuisgemeente: Philadelphia Hoboken, Antwerpen

Glenn en Esther
Kennismaking
In juli 2007 trokken Glenn
en Esther Vantieghem voor
een korte termijn zendingsreis naar Kinshasa. Wat
een tiendagentrip zou
worden, veranderde in een
twaalfjaardurende
roeping.

DR Congo

Gods levens-veranderende boodschap
brengen aan kinderen in extreme nood
Nu steken wij onze handen uit de mouwen en willen zo anderen Zijn liefde tonen
Glenn en Esther zijn actief als zendelingen binnen de organisatie Christ’s Hope
International. (www.christshope.org).
Omzien naar kinderen in extreme nood en armoede is de korte samenvatting van waar
het hen om gaat. Gebaseerd op Lukas 2:52 maken ze dit in Kinshasa concreet in
zogenaamde ZorgPunten.
Hierbij is veel aandacht om de aangeboden zorg zo holistisch mogelijk
te maken. Er wordt sterk ingezet op de combinatie van ‘intellectuele
zorg’ (onderwijs), ‘fysische zorg’ (voeding, kledij, medische zorg),
‘geestelijke zorg’ (kinderen het Evangelie brengen om hen tot
wedergeboorte te begeleiden) en ‘sociale- en emotionele’ omkadering.
Op die manier willen ze kinderen ‘in wijsheid, in gunst voor God en voor
mensen en in grootte’ zien ontwikkelen (Luk. 2:52).
Het model van zorg is erop gericht bestaande familiestructuren te
versterken. Kinderen blijven dus bij familie in hun gekende omgeving
wonen en de werking van Christ’s Hope komt als het ware ‘naast’ het
gezin staan om hulp te bieden met wat kinderen nodig hebben om op
te groeien.

Glenn, afkomstig uit WestVlaanderen, en Esther,
afkomstig uit Ternat,
leerden elkaar kennen toen
ze zo’n 8 jaar waren. De
vriendschap werd hechter
en in 2006 huwden ze.
Hoewel ze geen plannen
hadden om ooit België als
‘zendeling’ te verlaten,
bracht God hier in 2007,
naar aanleiding van het
eerder beschreven korte
bezoek aan Kinshasa,
Congo DR, verandering in.
In 2008 gaf Glenn zijn werk
op, werd hun inboedel
verkocht en stapten ze met
4 koffers het vliegtuig op.
De tekst dat God hen gaf,
is spreuken 31:8. In 2016
kregen ze het voorrecht
om als pleeggezin voor een
aantal kinderen te zorgen
in extreme nood. Eentje
daarvan mochten ze in
2016 adopteren en werd
hun dochter Ruby-Jane.

ZorgPunten worden opgestart in buurten waar extreme nood is door zaken zoals
prostitutie, ondervoeding, geweld, HIV, werkeloosheid, …

In 2009 startten Glenn en Esther met het omzien naar 13 kinderen in hun achtertuin, via
maandelijkse bijeenkomsten. Ondertussen mogen ze 300 kinderen, verdeeld over zes
ZorgPunten, driemaal per week ontmoeten. Ze zijn volop bezig met versterking van de
bestaande programma’s en uitbreiding om meer kinderen te helpen. De eerste kinderen
hebben ondertussen het programma met succes verlaten en gaan als volwassen, stabiel,
Christen en tewerkgestelde persoon door het leven.

Christ’s Hope is actief in Matadi-Kibala, ten westen van Kinshasa en in Jamaïque, in het centrum van de hoofdstad.
Beide plaatsen zijn gekozen omdat ze hoge percentages hebben van kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs,
geen voedselzekerheid hebben en er hoge kindersterfte is. In Jamaïque wonen zo’n 5000 kinderen binnen drie km van
het centrum van Christ’s Hope, die geen toegang hebben tot onderwijs. Dit is bovendien een wijk waar
(tiener)prostitutie, kindersterfte (30% sterft voor ze 5 jaar worden) en HIV infecties zeer hoog liggen

Een boodschap voor Vlaanderen:

Hoe heet het weeskind en/of de weduwe waar jij naar omziet?

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?

Hoewel we Gods instructies, beter zelfs, Zijn hart voor wezen en weduwen van Genesis tot
Dat we steeds Gods wil
Openbaringen in Zijn Woord terugvinden, staat het vrij duidelijk samengevat in een zin in
voor ons leven mogen
Jacobus 1:27.
kennen en daaraan
Om het te parafraseren: De godsdienst die God aanvaardt bestaat uit twee zaken:
gehoorzaam zijn.
1. Je onvervuild van de wereld bewaren. Zeg maar een heilige levensstijl.
2. Omzien naar wezen en weduwen in hun druk.
Dat vele kinderen door
Met het eerste zijn we vaak bezig. Prediking,
het werk tot God mogen
studies, huiskringen, … zijn er allemaal op gericht.
komen.
Maar wat met het tweede deel van deze opdracht
Dat God ons leidt in de
van het Christendom?
opvoeding en in het
Hoe vaak zijn we daarmee bezig?
onderwijs van RubyHet is pijnlijk te moeten vaststellen dat
de problematiek van weeskinderen van de ene
Jane, onze dochter. Dat
op de andere dag opgelost zou zijn, mocht
is best een uitdaging in
elk christengezin op de wereld zich om één kind
Kinshasa, Congo.
bekommeren.
Dat God door het werk
Mogen we je uitdagen deze opdracht in de praktijk
dat we mogen doen en
te brengen, op welke manier dan ook, via welke
door ons leven mag
organisatie dan ook? Zorgen we ervoor dat we
‘ons brood met anderen delen?’.’ Vlaanderen …
gezien, geloofd en
laten we omzien naar onze medemens.
geëerd worden.
In het bijzonder de weduwe, de wees en/of de vreemdeling.
Hetzij dichtbij, hetzij veraf, laten we een antwoord
hebben op de vraag bovenaan deze tekst.
Een ‘huisje ‘ waar vier kinderen
wonen zonder een ouder
Omzien naar weduwen en wezen in hun druk
of ook maar een volwassene

Glenn en Esther Vantieghem, Kinshasa, DR Congo, https://our-blog.com/; glennv@christshope.org;
esther.vantieghem@gmail.com; FB: Glenn Vantieghem of Esther Vantieghem
Financiële bijdrage: BE 53 7785 9673 4153 m.v.v. Glenn en Esther (persoonlijk) of m.v.v. Project DR Congo
Thuisfront: Vantieghem Frank en Peggy; Ten Akker 19 8550 Zwevegem; 056 77 31 79; frankenpeggy@skynet.be

Noord-Afrika
Graag vertrouwelijk omgaan met deze info - niet voor online publicatie
Gods team
In 2013 staken we samen
met onze kinderen de
Middellandse Zee over.
Vele uitdagingen en
tegenslagen stonden ons
te wachten: moeilijke
schoolstart, ongevallen,
corruptie, diefstal,
blokkades en spanningen.
Toch voelden we ons
steeds op de juiste plaats,
de plek waar Christus ons
riep als zijn ambassadeurs.
Onze liefde voor onze
landgenoten en ons begrip
van de taal en cultuur
verdiepen nog steeds en
we zijn hier thuis. Lang
geleden vertelde een
spreker ons: “Je zult steden
innemen zoals Jericho.” Als
we de zandkleurige muren
rond onze stad zien,
worden we herinnerd aan
die woorden. De
geestelijke muren zijn nog
niet gevallen, maar we
weten dat God wonderen
doet.

Licht in de duisternis
Licht in de duisternis
Wij hebben Goed Nieuws: er is een weg uit de
duisternis en hoop voor de toekomst. De situatie in
Noord-Afrika is niet zo anders als de
omstandigheden waarin Jezus zijn werk op aarde
begon: “Het volk dat in duisternis leefde, zag een
schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw
van de dood werden door het licht beschenen.’
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.
‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de
hemel is nabij!’” (Mat. 4:16-17). Wij delen deze
fantastische boodschap in woord en daad. Dat doen
we in het leven van alledag: een luisterend oor, een
gift, een vriendelijk gebaar en praktische hulp voor
vrienden, kennissen, collega’s, buren, bedelaars of
winkeliers. We openen Gods Woord met wie wil
zodat ze het Licht zelf kunnen zien. Daarnaast
bouwen we aan twee projecten die een concreet
antwoord bieden op de behoeften van onze
landgenoten: een ondernemershuis en memorabele
reizen. Contacteer ons voor meer informatie.

Boodschap aan Vlaanderen:
jullie zijn super
Alles wat we doen, doen we door Gods genade.
Christus zegent ons en onze landgenoten door zijn
Lichaam de kerk: door jullie! Jullie gebed,
betrokkenheid en giften zijn van grote betekenis
voor ons. Ze tonen heel tastbaar dat we dit samen
doen: jullie zijn de armen die ons in staat stellen om
helpende handen te zijn. Vorig jaar was jullie steun
overweldigend. De MMM-actie viel samen met het
begin van de coronacrisis. In samenwerking met de
sociale dienst gaven we omslagen met een
geldbedrag en een psalmvers aan arme gezinnen.
Dat hielp hen de moeilijke lockdown te overbruggen.
Zo laten we samen het Licht schijnen dat zelfs de
diepste duisternis doet verdwijnen. “Laten we
daarom het goede doen, zonder op te geven, want
als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer
de tijd daarvoor gekomen is.” (Gal.6:9)

Wat voor ons
belangrijk is
Bid dat God hongerige
landgenoten op ons pad
brengt die Gods liefde
willen ontvangen en
doorgeven
Dank dat we omringd
zijn door een mooi team
en goed ingeburgerd zijn
in de lokale
gemeenschap
Bid voor extra medewerkers en vrijwilligers
Dank voor de officiële
erkenningen
Bid voor een stabiele en
degelijke locatie voor
onze onderneming
Dank voor Gods
bescherming en
voorziening voor ons
gezin
Bid voor een ommekeer
op diverse gebieden.

Doe je mee? Wil je onze nieuwsbrief ontvangen of op andere wijze betrokken zijn? Contacteer ons op:
Postadres en thuisfront: p.a. Geraardsbergsesteenweg 245, 9090 Gontrode
Wens je een meer uitgebreide informatiefiche te ontvangen? Contacteer de zendingscommissie.
Thuisgemeente: Vineyard Gent

John en Tabita Midden-Oosten
Kennismaking

Gods hoop brengen aan vluchtelingen

John en Tabita hebben
elkaar leren kennen in
2014. Tabita is afkomstig
uit West-Vlaanderen en
John uit het MiddenOosten waar ze samen
dienen. Ze hebben twee
kinderen: een zoon en
een dochter.

Welkomstkitten
Sinds het begin van de vluchtelingenstroom in de stad begon de lokale kerk
welkomstkitten uit te delen aan de families die buiten het vluchtelingenkamp woonden.
Deze pakketten bestaan uit matrassen, een gasfles, een gasfornuis, dekens en een
vloermat. De kerk was bij de allereersten en tot vandaag een van de weinigen die naar
hen uitreiken. Dit deed de vluchtelingen al vanaf het begin nadenken over waarom
mensen van een andere godsdienst hen zo liefdevol behandelen, terwijl mensen van hun
eigen godsdienst bijna niet naar hen omkijken.

Tabita voelde de roep om
de Heer in het MiddenOosten te dienen al op
jonge leeftijd na een
korte zendingsreis naar
Egypte. Ze had een sterk
verlangen de Heer
blijvend te dienen in het
Midden-Oosten. Na haar
opleiding vertaler-tolk
Arabisch vertrok ze naar
het Midden-Oosten om er
een jaar lang met
vluchtelingen te werken.
Daar leerde ze haar man
kennen. John kreeg vanaf
het begin van de
vluchtelingenstroom in
zijn land een sterk
verlangen om de
vluchtelingen fulltime te
dienen.

Huisbezoeken
Vele vluchtelingen vroegen om contact te houden en daarom begonnen we hen elke
week of om de twee weken thuis te bezoeken. Tijdens de bezoeken luisteren we naar
hun verhalen, spreken we woorden van hoop en brengen we het Goede Nieuws. Heel
wat mensen hebben hierdoor God persoonlijk leren kennen en willen verder bezocht
worden om te groeien in hun geloof en relatie met God. Een keer per maand geven we
hen een voedselpakket. Tijdens de huisbezoeken kregen we ook te horen wat hun
andere noden waren. Het is toen dat God onze visie uitbreidde en nieuwe projecten
geboren werden: de school voor vluchtelingenkinderen, het gemeenschapscentrum, het
voetbalprogramma en de Champions Club.

School voor vluchtelingenkinderen
Door de vluchtelingencrisis moesten de lokale scholen enorm reorganiseren. Hetzelfde
aantal leerkrachten moest plots dubbel zoveel kinderen onderwijzen. Dit was een te
grote druk voor de lokale leerkrachten en dat uitte zich ook in de kwaliteit van het
onderwijs. Steeds meer ouders hielden hun kinderen thuis waardoor hun achterstand
steeds groter werd. Vandaar groeide het verlangen om als kerk kwalitatief onderwijs aan
te bieden aan vluchtelingenkinderen. In 2013 openden we de eerste 2 klasjes voor
vluchtelingen. 3 jaar later voorzag God in een schoolgebouw buiten de kerk waardoor we
heel wat extra leerjaren konden toevoegen en tot 160 leerlingen kunnen onderwijzen
per jaar. Ze leren Arabisch, Engels, wiskunde, wetenschappen en leren ook over onze
God. De liefde en zorg van de leerkrachten heeft zowel op de kinderen als op hun ouders
een grote impact. Getraumatiseerde kinderen kunnen zich weer veilig en geliefd voelen
en ze maken vrienden. Voor de meeste kinderen duurt het maar een paar weken voor ze
helemaal openbloeien. Die transformatie in de kinderen zorgt vaak voor een open deur
naar het hart van de ouders: ze willen weten welke Liefde hun kinderen zo heeft
veranderd.
Voetbalclub
Ook werd er een voetbalclub opgericht voor jongens van lagere schoolleeftijd. Voor vele
jongens is dit de enige plaats waar ze alle zorgen van het leven even kunnen vergeten en
zich eens helemaal kunnen uitleven. Ze maken er veel vrienden en leren goddelijke
principes tijdens de trainingsmomenten. Bovendien zijn ze enorm goed in wat ze doen!
Ze hebben al tal van trofeeën gewonnen!

De regio waar wij wonen vangt ongeveer 200 000 vluchtelingen op. De helft daarvan woont in een vluchtelingenkamp en
de andere helft moet grotendeels voor zichzelf zorgen in de stad. Iets wat niet makkelijk is aangezien de VN slechts
minimale hulp voorziet per gezinslid en werken zonder peperdure werkvergunning of tussenkomst van de VN verboden is.
De kerk is een enorme getuigenis van Gods liefde en voortdurende zorg sinds het begin van de vluchtelingcrisis tot op
heden – zelfs ten tijde van het hele covid-gebeuren. In tegenstelling tot vele andere instanties die de hulp over de jaren
heen hebben stopgezet of verminderd blijft de kerk onvermoeibaar doorgaan.
Gemeenschapscentrum
Een andere nood was het gebrek aan sociaal contact en werkloosheid. Dit gaf ons het
idee om een gemeenschapscentrum te beginnen waar we verschillende activiteiten
zouden laten doorgaan: naailessen, Engels (aangeboden door moedertaalsprekers),
fotografie, hout- en ijzerbewerkingslessen. Deze lessen zijn een bijzondere kans om hen
nieuwe vaardigheden aan te leren die hun kans op het vinden van werk vergroten en hun
sociale contacten uitbreiden. Daarnaast bouwen de leerlingen een persoonlijke band op
met de leerkracht die de Liefde van God uitleeft. Vaak worden de leerkrachten buiten de
lessen thuis uitgenodigd, een ideale kans om het Goede Nieuws met hen en hun families
te delen.

Champions Club: een centrum voor kinderen met beperkingen
Verschillende lokalen zijn uitgerust met apparatuur om de kinderen nieuwe
vaardigheden aan te leren. John en een team lange termijnwerkers bezoeken
regelmatig families met kinderen met een beperking. Tijdens de bezoeken geven ze hen
de nodige medicatie en speciale luiers, geven ze de ouders praktische inlichtingen over
hoe ze met de kinderen moeten omgaan en waar nodig geven ze fysiotherapie. Er
werden ook evenementen georganiseerd voor de moeders om er eens helemaal
tussenuit te kunnen terwijl een team klaarstond om de zorg voor hun kinderen op zich te
nemen. We hopen meer van dat soort evenementen te kunnen organiseren eens de
strikte covid-regels versoepelen. Tal van ouders hebben aangegeven dat ons team de
allereersten zijn die naar hen omzien en om hun kinderen geven, ook dit doet hun vragen
stellen over welke Liefde ons drijft.

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
Bid dat we steeds Gods wil
mogen kennen en ernaar
handelen.
Bid voor een grote oogst
en blijvende en
toenemende vrucht.

Bid voor John en het
medische team, voor
voldoende financiën en een
impact van
eeuwigheidswaarde.

Bid voor Tabita, ze is
begonnen met een
Een getuigenis voor Vlaanderen: het vlindereffect
opleiding Bijbelse
Wanneer we om ons heen kijken kunnen noden en zorgen ons overweldigen, misschien zelfs
verlammen. Voor Tabita gebeurde dit al meteen een paar dagen nadat ze aankwam in het Middencounseling en psychologie,
Oosten. In tranen en gebed knielde ze neer: “God waarom hebt u mij hierheen gebracht? Wat kan ik, met een focus op gezinnen
zo klein als ik ben, van verschil maken in deze wereld vol zorgen en pijn?” Toen sprak God met een
en huwelijken.
stem vol rust en vrede twee woorden: “vlinder en effect”. Toen ze deze woorden googlede las ze: Als
een vlinder in Brazilië met zijn vleugels fladdert en alle andere omstandigheden ‘correct’ zijn, kan dat Bid voor herstel van
huwelijken en gezinnen in
gefladder weken later een tornado veroorzaken in de Verenigde Staten.
Meteen sprak God: jij bent als die vlinder, flapper met je vleugels, gebruik de talenten en gaven die ik
je gegeven heb en Ik zal ervoor zorgen dat alle andere omstandigheden in orde zijn zodat je
‘gefladder’ een tornado van Liefde kan veroorzaken in het leven van de mensen die je ontmoet. Maak
je geen zorgen wat voor effect je woorden en daden zullen hebben, maar fladder, gebruik wat Ik je
gegeven heb in vol vertrouwen in Mij en Ik zorg voor de rest. Tot op vandaag wordt ze bemoedigd
door dit beeld.
Lieve mensen, laten we ons allemaal afvragen wat de vleugels (gaven en talenten) zijn die God ons
heeft gegeven en ze ten volle gebruiken, erop vertrouwend dat Hij de rest zal doen.

deze regio.
Bid voor Gods Liefde en
wijsheid voor de opvoeding
van onze kinderen, mogen
zij Hem op hele jonge
leeftijd aanvaarden als hun
Redder en Hem volgen.

Email: john.tabita.2016@gmail.com
Financiële bijdrage: indien iemand ons graag persoonlijk wil steunen, gelieve contact op te nemen met ons via
email en dan sturen wij onze persoonlijke gegevens door
Thuisfront: Pauline Vandamme, pauline_vandamme@hotmail.com

Hans
en Melissa
Zjerre
en Lona
Afrika

Australië
Noord-

Graag vertrouwelijk omgaan met deze info - niet voor online publicatie

Kennismaking
In 2002 verliet Melissa
Schotland om op missie
te gaan naar Brisbane in
Australië. Zij werkte
zeven jaar in Australië,
China, Maleisië, Japan
en Ethiopië. In Australië
heeft ze vooral leiding
gegeven in een
Discipelschap Training
School (DTS) en
pionierde ze in de School
voor Leiderschap en
Missie (SLAM).

Gepassioneerd om de ‘onbereikten’ te bereiken
Melissa heeft altijd een gepassioneerd verlangen gehad om ‘onbereikten’ te
bereiken. Tijdens een van de korte missietrips met YWAM naar Vanuatu gaf God aan
Hans visie om de ‘onbereikten’ te bereiken via vliegmissies. Op dat moment had hij
nog nooit van Mission Aviation Fellowship (MAF) gehoord.
Na hun huwelijk verhuisden ze voor een korte tijd naar België waar Melissa de familie
van Hans leerde kennen en ook Nederlands. Heel die tijd bleven ze de Heer erop
vertrouwen dat Hans de mogelijkheid zou krijgen om te leren vliegen. Die
gelegenheid deed zich voor in 2011 in Schotland. In 2017 werden ze door MAF
aanvaard om in Australië te dienen.

In 2006 reisde Hans naar
Australië. Hij trok er zes
maanden rond, kwam
tot bekering en belandde
ook bij Youth With A
Mission (YWAM – Jeugd
met een Opdracht /
JmeO) in Brisbane.

Melissa en Hans leerden
er elkaar kennen,
huwden in 2009 en
hebben ondertussen
twee prachtige dochters,
Olivia (7) en Ameiah (5).
Samen wonen ze in
Mareeba, in het noorden
van Australië.
Melissa studeert
momenteel voor een
bachelor maatschappijontwikkeling en
internationale
ontwikkelingshulp.
Ze is halfweg en studeert
hoofdzakelijk wanneer
de kinderen naar school
zijn.

MAF is een christelijke organisatie die luchtvaartdiensten uitbaat gericht op mensen
die leven in afgelegen streken en dit over de hele wereld. Reeds 75 jaar brengt MAF
via hun vliegtuigen essentiële voorzieningen naar geïsoleerde mensen evenals
medische zorgverlening, noodvoedselhulp en Hoop in Christus.
Wat is momenteel onze taak binnen MAF?
Wij zijn gestationeerd in het Asia Pacific Headquarters Flight Training Center. Hans is
hier instructeur met de visie om toekomstige MAF-piloten op te leiden waaronder
personen uit Papua Nieuw Guinea (PNG) en andere aspirant piloten.
We ondersteunen eveneens lokale programma’s en Hans doet nu ook korte vluchten
naar Arnhemland. Dit is een afgelegen plaats in het noordwesten van Australië van
waaruit MAF opereert. Hans geniet hier van het contact met de inheemse bevolking.

Arnhemland (Arnhem Land) is een gebied van 97.000 km², in het noordwesten van het Australische Noordelijk Territorium.
Het gebied kreeg zijn naam van Matthew Flinders, die het noemde naar het Nederlandse schip De Arnhem, dat in 1623 de kust
verkende. Het schip was op zijn beurt weer vernoemd naar de Nederlandse stad Arnhem. Het gebied is sinds 1931 een reservaat
voor de Aboriginals. In dit reservaat wonen de Yolgnu, een van de grootste inheemse stammen van Australië.
Mareeba is een landelijke stad en omgeving in het noordoosten van Australië, streek Queensland. De naam van de stad is afgeleid
van een Aboriginal woord dat ontmoeting van de wateren betekent.

MAF levert basisbenodigdheden en voedsel, en stelt inheemse gelovigen in staat om het evangelie te verspreiden in
een regio waar drugs, alcoholisme, geweld en misbruik veel voorkomt. MAF-families zijn bijna de enige externe
christelijke invloed in de omgeving, wij bieden professionele luchtvaart- en communicatiediensten en zijn een externe
aanmoediging voor de lokale kerk. Een technisch team toont de Jezus-film, biedt gebruik van mobiele telefoon
technologie aan en verspreidt Bijbels en Goed Nieuws-dvd’s.

Wat voor ons belangrijk is
Bid je met ons mee?

We hebben altijd gebed nodig voor onze studenten,
zij komen uit verschillende achtergronden en landen
(christelijk, niet-christelijk, Papua Nieuw Guinea,
Australië en andere nationaliteiten). Sommigen zijn nu
al meer dan een jaar gescheiden van hun familie
vanwege covid-19 wat duidelijk zeer stresserend voor
hen is.
Bid voor veilige exploitatie wereldwijd.
Hoewel luchtvaart het veiligste transportmiddel is,
werken onze vliegtuigen in woeste streken met kleine
landingsstroken, dit onder uitdagende en steeds
wijzigende weersomstandigheden en politieke
systemen.
We bekijken nu onze verdere toekomst met MAF
waarbij enkele openingen interessant kunnen zijn.
We weten dat we verder met MAF zouden willen gaan.
Bid hierin voor leiding van de Heer.

Adres: 25 Walsh Street, Mareeba, QLD, 4880, Australië Websites MAF: https://maf.org.au/give/hans-melissacools/; https://www.maf-uk.org/staff/cools-hans-and-melissa; FB: Hans Cools en Journey With the Cools
Financiële bijdrage: NL41ABNA0539142603 MAF Netherlands m.v.v. ‘246 Cools’ bij elke betaling
Thuisgemeente: Vineyard Antwerpen
Thuisfront: Lieve Pichal, De Heide 13, 2560 Kessel, lieve.pichal@gmail.com

Joelson en Esther
Kennismaking
Joelson en ik, Esther,
werken al meer dan 20
jaar als zendelingen in
Brazilië samen met onze 2
kinderen: Hadassah 16
jaar en Boaz 12 jaar. Ik
ben opgegroeid in België
(Boortmeerbeek) en ben
in 2000 getrouwd met
Joelson uit Brazilië.

We hebben elkaar
ontmoet in Recife, in het
noordoosten van Brazilië,
toen we daar beiden
vooral met straatkinderen
werkten in het kader van
Jeugd met een Opdracht.
Joelson is afkomstig van
Rio de Janeiro en na ons
huwelijk zijn we in één
van de vele sloppenwijken
(favelas) van Rio de
Janeiro gaan werken,
samen met een lokale
Baptistenkerk. Vervolgens
deden we een tijdje
vrijwilligerswerk in
Schotland zodat Joelson
zijn Engels een beetje kon
verbeteren en ik werd
zwanger van Hadassah,
die in België werd
geboren. Na de geboorte
van Hadassah verhuisden
we terug naar Rio de
Janeiro.

Brazilië

Hoop en toekomst geven aan kinderen en tieners
Na onze terugkeer naar Rio de Janero, Brazilië (2004) werkten we vooral mee aan
projecten van de lokale kerk. We hebben er met twee kerken samengewerkt in
bijscholingsprojecten en sportprojecten voor jongeren.
In 2011 kregen we ook de gelegenheid om King’s Kids kampen mee te leiden, wat ook
deel uit maakt van Jeugd met een Opdracht.
In 2014 heeft God ons geleid om naar Araruama te verhuizen. Dit is een stad die
ongeveer 200 km van Rio de Janeiro ligt. Hier hebben we de gelegenheid gehad om een
beginnende kerk mee te helpen vooral met de kinderen en de tieners. En ik kreeg hier
ook de gelegenheid om Engelse les te geven in de kerk en ook in een gemeenteschool.
De kerk in Araruama werkte vooral met celgroepen, waaraan we dan
ook hebben meegeholpen. Ook heb ik hier via Engelse lessen kinderen
en
en tieners kunnen bereiken.
We zien een grote emotionele nood bij de kinderen en tieners. Veel
kinderen komen uit gebroken families of hebben geen gezonde
gezinsstructuur, waardoor ze vaak de hoop voor hun toekomst
verliezen en geen motivatie hebben om te studeren. Veel jongeren
hebben dan ook te kampen met depressie. We weten dat Jezus ons
hoop en een toekomst geeft en dat willen we ook delen met deze
jongeren zeker nu we in een tijd leven van zoveel onzekerheden.

We willen vooral ondersteuning geven aan de lokale kerk. Daarin gaat onze
aandacht speciaal uit naar kinderen en tieners. We hebben met kerken gewerkt
waar we zelf een project hebben opgestart met kinderen of meegeholpen in
projecten die ze zelf hebben gestart zoals bijscholings- en sportprojecten. Ze zijn
gericht op kinderen uit de omgeving en helpen met schoolwerk, hebben een
Bijbelse overdenking en recreatie met spelletjes en sport. We zijn ook bij ons
thuis een project gestart met de buurtkinderen. Ons doel is altijd geweest om de
kinderen hoop te geven voor de toekomst door het evangelie te verkondigen en
hun Bijbelse principes aan te leren. Dit hebben we ook kunnen doen door kinderen tienerkampen zoals Kings Kids en andere kampen.

Nu in 2021 heeft God ons geleid om terug te keren naar Rio de Janeiro waar we
nog steeds een boerderij hebben die in 2008 werd aangekocht. We hadden veel
plannen met deze boerderij maar die hebben we nog niet echt kunnen realiseren
door gebrek aan financiën. Maar we geloven dat alles in Gods handen ligt en we
bidden voor wijsheid en leiding.

Brazilië is een groot, warm en mooi land waar de mensen heel joviaal zijn. Het is een gemengde cultuur met Europese
en Afrikaanse elementen. Er zijn extreme sociale verschillen en veel geweld. Er is veel georganiseerde criminaliteit, die
vooral in de sloppenwijken heerst, en in de politiek is er veel corruptie. Hierdoor gaat Brazilië, een land met oneindig
veel natuurlijke rijkdommen, niet vooruitgaat en blijven armen arm en worden rijken rijker. Hierdoor zijn de mensen
zeer ontevreden over hun eigen land en hebben ze niet veel hoop op verbetering. Een positief gevolg hiervan is dat er
een grote geestelijke zoektocht is en men open staat voor het evangelie. Toch hebben veel kerken geestelijke groei en
volwassenheid nodig.
Een getuigenis voor Vlaanderen: De fakkel doorgeven

Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om
uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
Deuteronomium 11:18,19 (NBV)

Te renoveren huisje weduwnaar

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
We vragen in de eerste
plaats gebed voor ons
als familie, dat we Gods
bescherming hebben
over ons leven en zijn
aanwezigheid. Dat Hij
ons mag leiden in de
plannen die Hij voor ons
heeft.
En we vragen gebed
voor het Braziliaanse
volk, de kerk hier, de
kinderen, de tieners en
jongeren waarmee we
werken.

Wij zijn geroepen om de volgende generatie voor te bereiden in hun geestelijke
wandel. Als we hierin falen zal het heel moeilijk zijn voor onze kinderen. We zien
dat de wereld er niet op verbetert, in tegendeel, het wordt steeds moeilijker om
Christus te volgen. Maar ik geloof dat God de volgende generatie voorbereidt.
Wij als ouders en volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om de fakkel door
te geven aan onze kinderen, aan de volgende generatie.
Het is onze verantwoordelijkheid dat de volgende generatie geestelijk sterk
genoeg is om in deze wereld hun licht te laten schijnen. Dit is onze missie hier in
Brazilië maar ook jullie missie in Vlaanderen en over de hele wereld!

Ook graag gebed voor
de Braziliaanse regering,
dat corruptie aan het
licht komt en dat de
criminaliteit vermindert.
We zijn heel dankbaar
voor al jullie gebed en
steun.

Adres: Joelson en Esther de Souza Paula-Finch
Email: joelsonesther@yahoo.co.uk FB: Esther Finch
Financiële bijdrage: BE94 4140 4043 7114
Thuisfront: Stephan en Saara Van den Venne – Finch, Leuvensesteenweg 299 3190 Boortmeerbeek,
0497/050993, sfinch@telenet.be. Thuisgemeente: Christengemeenschap Leef! Mechelen

Paulo en Miche

Brazilië

Kennismaking

Een netwerk van gemeenten en onderwijs

Paulo Da Silva (Braziliaan)
en Miche Dequidt (Gentse)
ontmoetten elkaar in de
schoot van JMEO Colombia
in 1982. Ze zijn 36 jaar
gehuwd en hebben drie 3
volwassen dochters
(Daniela 33, Petra 32,
Christel 23) en twee
kleinkinderen (Ariel 6,
Pedro 3).

Na jaren dienst binnen het kader van Jeugd met een Opdracht in evangelisatie en
gemeentestichting, begrepen Paulo en Miche in 2001 dat het tijd was om een
onafhankelijk netwerk van gemeenten te beginnen in Chili. De visie was en is
hoofdzakelijk dat er gemeenten tot stand zullen komen met eenzelfde
geloofsfundament van het Evangelie dat ons doorheen de jaren geopenbaard is.
Visie om het evangelie te delen over de eigen nationale grenzen heen is deel van onze
identiteit als zendelingen en daarom ook van onze bediening.

Hun internationaal
karakter is nuttig in hun
pionier-bediening die
grenzen overschrijdt. Ze
spreken allen minstens drie
talen, wat hen toelaat om
relaties te onderhouden
met verschillende naties
en hun beroep met een
ruimere projectie uit te
oefenen. Ze wonen nu in
Brazilië, behalve Christel
die werkt in Santiago, Chili.

Bijbels onderwijs en persoonlijk discipelschap zijn het hoofdaccent van onze
bediening. Tijdens de Covid-19 periode gebeurt dit grotendeels online via zoom, vooral
voor Chili en Colombia (pioniersproject). Momenteel zijn vele landsgrenzen gesloten
voor korte reizen in het kader van onze bediening. Deze toestand oefent een gezonde
druk uit op jongere voorgangers in Chili om sneller te ontwikkelen en
verantwoordelijkheid op te nemen. Er worden in Zuid-Chili al tv programma’s
gecreëerd met evangelisatiedoeleinden: METANOIA, TELEVISION CON VALORES.

Hier in Uberlândia, Brazilië hebben we het afgelopen jaar een gebouw gehuurd met
een multifunctionele ruimte met plaats voor co-working, een koffiehuis, een
appartement voor zending en ruimte voor de gemeentesamenkomsten. Binnenkort zal
het koffiehuis open gaan voor een ruimer publiek.
Paulo en Thiago gaan voor in onze gemeente Luz do evangelho.
We begeleiden twee verloofde koppels die in 2021 gaan trouwen. Zo merken we
hoeveel we zelf geleerd hebben in onze 35 jaar huwelijk.
Als er iemand uit de gemeente verhuist, betekent dit voor ons groei en uitbreiding
naar een andere stad want de discipels nemen de visie en het engagement mee om
elders ook te starten in Jezus naam. Ons schriftelijk onderwijs was oorspronkelijk enkel
in het Spaans maar wordt nu ook vertaald naar het Portugees.
Paulo werkt aan een digitaal boek met een inhoud voor evangelisatie. Ons dochter
Daniela helpt met het editeren.
Dalton, onze Colombiaanse medewerker is nu in Uberlandia voor een periode van
persoonlijke vorming. Hij is de eerste zendeling in het netwerk METANOIA en Paulo is
verantwoordelijk voor dit project.
Ik begeleid een aantal vrouwen online in Chili en enkele persoonlijk hier in Uberlandia.
Ik geef momenteel Franse les aan Stefanie die eens getrouwd, met haar Braziliaanse
man in Frankrijk gaat wonen waar hij een doctoraat doet.

Brazilië, officieel de Federale Republiek van Brazilië of Federatieve Republiek van Brazilië, is met zijn 8,5 miljoen km²
het grootste land van Zuid-Amerika, het beslaat bijna de helft van dit continent. Het is bovendien het vijfde grootste
land ter wereld, heeft maar liefst 10 buurlanden en grenst in het oosten aan de Atlantische Oceaan. Het Metanoianetwerk is niet allen aanwezig in Uberlândia maar ook in twee andere steden in Brazilië, in zes steden in Chili, twee in
Colombia en één in Argentinië.

Ons getuigenis
Doorheen de jaren kunnen we getuigen van Gods trouw en financiële voorziening.
We hebben nooit in overvloed geleefd en in tijden van tekorten gebruikte God bestaande
relaties binnen het volk waar we actief waren, tot vandaag toe.
Onze drie dochters hebben gestudeerd richting hun roeping en zijn tevreden met wat ze
vandaag professioneel
doen. Ze leven alle drie
als toegewijde christenen.
We merken hoe Jezus zorgt
voor hen en hoe Hij zich
aan hen openbaart in
veel specifieke situaties
in hun leven.
Als transcultureel
zendingsechtpaar gebruikt God ons leven en onze eenheid in Christus om jongere
generaties te inspireren in Chili en Brazilië… en misschien ook wel in Vlaanderen.
Tijdens de pandemie in 2020 en tot op heden ervaren we dat God de universele gemeente
van Jezus Christus voorbereidt voor moeilijke tijden waarin vervolging in steeds meer
landen reëel zal worden. Vandaag zijn er ideologieën die zich uitdrukken in politieke
systemen die schaamteloos christelijke principes aan de kaak stellen. Zwakke christenen
lopen gevaar af te vallen door de grote sociale druk . Gods familie met een sterk
geloofsfundament zal ongetwijfeld vervolgd worden. De lokale gemeente zal een
belangrijke rol spelen. Internet op wereldvlak zal meer gebruikt moeten worden tot eer en
glorie van God.

Wat belangrijk is
Bid je met ons mee?
Veel reisprojecten werden
in 2020 noodgedwongen
geschorst maar
ontmoetingen zijn en
blijven belangrijk.
Bid opdat alle livestreamzoom contacten tussen
christenen krachtig zullen
gebruikt worden door de
H. Geest.
Onze gezondheid heeft
meer dan ooit aandacht
nodig: Paulo heeft een
metabolische stoornis die
hem al jaren chronische
problemen bezorgt. In de
moderne geneeskunde is er
een oplossing voor. We
hebben goede contacten in
Uberlândia. Bid opdat de
Heer alles in goede banen
zal leiden. Miche moet zich
verzorgen met regelmatige
lichaamsbeweging en
kinesitherapie.
Op middellange termijn
hebben we beiden een
odontologische
behandeling nodig.
Bid voor de multifunctionele ruimte in het
centrum van Uberlandia en
het evangelie uitdragend
karakter ervan (CAFÉ COM
ESPAÇO).

In Brazilië is er een groot aantal christenen maar veel gebrek aan onderwijs. Ik verwijs
zowel naar educatieve vorming als openbaring van de essentie van het evangelie (de
dood, opstanding en wederkomst van Jezus Christus).
God gebruikt onze bediening om te helpen deze nood te lenigen. Tijd en werkers zijn er
tekort en wij worden ouder. Daarom is nu onze prioriteit het vormen van
verantwoordelijke personen en echtparen. Het gaat hierbij niet alleen om cursussen maar
om levensvorming waarbij de grote beproevingen door God gebruikt worden om
geestelijke volwassenheid voort te brengen.

Bid voor versterking geestelijk, karakter,
volwassenheid - van alle
verantwoordelijken in het
netwerk METANOIA en in
het bijzonder voor hun
huwelijksrelaties.

Braziliaans verblijf: Canto Maior de Palmares 34, ap. 302 Uberlandia CEP 38411054, Brazilië
Email: minasflandes@yahoo.com FB: Michele Dequidt
Financiële bijdrage: Paulo en Miche Da Silva – Dequidt BE96 4453 5549 9105
Vlaamse thuisgemeente: Christelijke Gemeenschap Elim, Acaciastraat 2-4, 9000 Gent

Mats en Isabel
Kennismaking
In april 2010 vertrok ik,
Mats, naar Jeugd met
een Opdracht (Ywam)
Londen. Daar maakte ik
een beslissing om Hem
te dienen en voor Hem
te leven!

Brazilië

De mensen zijn ongelofelijk gastvrij en open voor het evangelie
Op dit moment (maart 2021) bereiden we onze verhuis voor naar het noordoosten van
Brazilië, ongeveer 3000 km verwijderd van waar we nu leven. We trachten alles te
verkopen en hopen in mei-juni te vertrekken naar Canapi in de deelstaat Alagoas! De
streek wordt ‘Sertão’ genoemd en is een cultureel-klimatologisch gebied waar droogte
het leven moeilijk maakt.

In 2012 kwam Isabel,
afkomstig uit Brazilië,
er een opleiding volgen.
We leerden elkaar beter
kennen en huwden in
2014.
Samen hebben we twee
kindjes, Sophia en Ezra.
In 2016 zijn wij verhuisd
naar Brazilië om er met
Ywam te werken in een
bijbelschool en in lokale
projecten.
Nu zijn we ons aan het
voorbereiden om naar
het noordoosten van
Brazilië te vertrekken om
er missiewerk te doen in
afgelegen dorpen die
moeilijk te bereiken zijn.
Tot nu toe was ons werk
vooral gericht op
onderwijs en lokale
hulpverlening.
Wat ons nu als gezin te
wachten staat, is een
volledig nieuwe missie in
een nieuwe omgeving!

We zullen er samenwerken met een kleine groep zendelingen die de lokale dorpen
bezoekt en er relaties opbouwt. De dorpen zijn niet gemakkelijk te bereiken en hebben
daarom niet veel bezoekers. Hierdoor is hun situatie vaak moeilijk en hard, maar dat
maakt hen absoluut niet bitter. De mensen zijn ongelofelijk gastvrij en open voor het
evangelie. De zendelingen voorzien kinderzorg en helpen in de lokale school. Teams
worden ontvangen voor speciale evenementen en studies worden ingericht voor meer
en diepere Bijbelkennis. In de dorpen is vaak een aanzienlijk gedeelte van de bewoners
ongeletterd, mondelinge traditie is er sterk. Het zendingswerk is dan ook gebaseerd op
het vertellen van verhalen en het dynamisch verkondigen van het Woord.
Voor ons gezin is dit een enorme stap, want op dit moment wonen we in de grote stad
Curitiba. Het werk dat we deden was meestal in een grote basis van Ywam. Nu
vertrekken we naar een dorpje, in het midden van de “Sertão”. Maar, we doen dit niet
zomaar, we volgen duidelijk Gods weg. Ook al staan we als gezin op dit moment voor een
pittige uitdaging, we weten dat de Heer voor ons zorgt en dat Hij op ons wacht in Canapi!

Canapi, Alagoas is een kleine stad in het midden van de ‘Sertão’ met ongeveer 11 000 inwoners. De meeste mensen
wonen in moeilijk bereikbare dorpen. De ‘Sertão’ is algemeen bekend voor de grote achterstand in sociale zorg en de
armoede, maar Canapi is er één van de slechtste buurten: sociale problemen en armoede zijn er heel extreem.
Droogte maakt het leven nog moeilijker. Veel kinderen worden ‘verkocht’ als werkers aan de beter gestelde gezinnen
of boeren. Als ze hun dagelijkse klussen uitvoeren, krijgen ze voeding en onderdak. Het traditioneel gezin is vaak
gebroken door bedrog en/of alcoholmisbruik.

Getuigenis: Liefde en genezing brengen. Mensen hongeren naar het Evangelie
Toen we Canapi voor het eerst bezochten en voor het eerst naar een klein dorpje
gingen, leerden we een gezin kennen met vier generaties! De grootmoeder van
het gezin was 79 jaar oud en had al heel wat meegemaakt in haar leven. Eén van
de verhalen die we hoorden, was over de ‘heuvel van de engeltjes’. Omdat de
levensomstandigheden niet gemakkelijk zijn, is de kans dat een kind sterft zeer
groot. Ze vertelde over de harde keuzes die ze moesten maken in het groot
brengen van hun kinderen. Van de vijftien kindjes die geboren werden,
overleefden er maar drie. Twee van hen zaten samen met ons toen we het verhaal
te horen kregen. De overige twaalf waren begraven op de ‘heuvel van de
engeltjes’. We waren hierdoor enorm onder de indruk, maar voor hen was dit heel
normaal. Op dat moment wisten we dat Jezus ons hier wou brengen om zijn liefde
en genezing te geven aan deze bevolking.

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
Dat we als gezin de
mensen kunnen dienen
met wat ze ook nodig
hebben.
Dat onze kinderen zich
mee betrokken voelen in
ons missiewerk en
samen met ons kunnen
groeien in hun liefde
voor de Heer.
Dat wat we doen, steeds
geleid wordt door de
Heer en dat we zo Zijn
dromen voor ons gezin
kunnen waarmaken.

In een ander dorpje dat we bezochten - het werd al vaker bezocht door het team kwam men met de Bijbels naar ons toe. Zij vroegen wie we waren en na een korte
babbel vroegen ze Bijbelstudie! Na een korte Bijbelstudie begonnen we gewoon te
praten over Jezus en wat hij voor ons gedaan heeft. Wat ons zo opviel, was de
honger die ze toonden. Wat een zegening om aan te komen in deze dorpjes waar
de mensen hongerig zitten te wachten op geestelijk voedsel!
Ja, er zijn nog mensen die hongeren naar het Evangelie.
Adres:
Email: mdmnr2@outlook.com FB: De Maertelaeres in mission Instagram: demaertelaeresinmission
Financiële bijdrage: Rek.nr. Philadelphia: 001-0362937-39 m.v.v. ‘Mats’
Thuisfront: Lisbeth Roaas: lisbeth.roaas@skynet.be Thuisgemeente: Philadelphia Hoboken, Antwerpen

Dirk en Nicole
Kennismaking
Dirk en Nicole leerden
elkaar als tieners kennen
in de dansschool.
Toen ze 21 waren,
trouwden ze.
Vanaf hun bekering
midden jaren 80, wisten
ze dat de Heer hen
voltijds in de zending
riep, alleen nog niet
waarheen.
In 1996 hielp Nicole
Roger en Lisa Finch met
het organiseren van een
conferentie voor OostEuropese jongeren in
Budapest.
Kort daarna startte Dirk
hulptransporten naar
Roemenië. Zodra hij het
land binnenkwam,
voelde hij zich er thuis.
Bij het bezoek aan het
kleine dorpje Romos,
bevestigde de Heer dat
ze hier moesten komen
werken.
Elke drie maanden
reisden ze over en weer
naar Romos.
Ze zagen hier de enorme
nood van de arme
(Roma) bevolking.
Ze brachten kleding,
schoenen en voeding.
Ook hielden ze diensten
en bijeenkomsten in
verschillende kerkjes en
op straat.
In 2000 verhuisden ze
met hun drie dochters Shari (toen 13), Jana
(toen 7) en Amy (toen 3)
- naar Romosel, een deel
van Romos.

Roemenië
Ga en maak alle volkeren
tot mijn discipelen
Mattheus 28:19

Wat je voor de minsten doet,
doe je voor Mij
Mattheus 25:35-40
Dirk en Nicole zagen de enorme armoede onder de Roma, velen woonden in hutjes
gemaakt van takken en leem, de kinderen gingen niet naar school. De meeste families
hadden geen werk. Stap voor stap bouwden Dirk en Nicole de hulporganisatie ‘Talmid’
op. Ze ondersteunden de weduwen en arme families met hulpgoederen, persoonlijk
gebed en boden een luisterend oor. Meer dan 15 nieuwe huisjes werden gebouwd of
gerenoveerd. Ze kochten een klein huisje in het zigeunerkwartier, Speranta (hoop), waar
Bijbelse kindernamiddagen, huiswerkbegeleiding, cursussen naaien, kinderverzorging,
computer, Engels enzovoort georganiseerd werden.
Er is veel vooruitgang geboekt op alle vlakken : vele mensen kwamen tot bekering, alle
kinderen gaan nu naar school, zijn beter geïntegreerd in de Roemeense maatschappij.
Door het ervaren van Gods liefde, beseften de mensen dat ze kostbaar zijn in de ogen
van de Heer, de armoedecirkel werd doorbroken en ze staken zelf ook de handen uit de
mouwen. Er kwam hoop en verandering.

Het schoolfonds ondersteunt elk schooljaar ongeveer 30 leerlingen van de middelbare
school en 15 universiteitsstudenten. Tientallen jongeren behaalden een diploma zoals
dat van mekanieker, elektricien, leraar, verpleegster, vertaler-tolk en zelfs van
dokter(es)! Ze vonden een job en kunnen hun eigen familie nu onderhouden. Dirk en
Nicole houden voortdurend contact met de studenten, motiveren en begeleiden hen.
Waar nodig worden de families steeds financieel, emotioneel en geestelijk ondersteund.
Medicijnen of levensreddende operaties worden betaald. Samen met de aandacht die
iemand voor hen heeft, voelen ze hierin de liefde van de Heer. Dit maakt voor hen alle
verschil!
Dirk verzorgt Bijbelstudies, onderwijs en preken in verschillende kerken en organisaties.
Nicole organiseert en spreekt op vrouwenconferenties en bijeenkomsten. Ook begeleidt
ze een vrouwenkankergroep in Tirgu Mures, waar nu 70 leden zijn. Ze kan de vrouwen
bemoedigen met praktijkgerichte Bijbelstudies, persoonlijk gebed en praktische hulp
zoals borstprotheses, speciale bh’s …
Dirk en Nicole voelen echt dat in deze periode van hun bediening een geestelijke moeder
en vader zijn heel belangrijk is, dat ze als mentor mensen mogen begeleiden op hun
wandeling met de Heer is een enorm voorrecht!

Roemenië heeft een prachtige natuur en vriendelijke, gastvrije mensen. Dirk en Nicole wonen en werken in een klein bergdorpje
in de Karpaten in West-Roemenië. Ook al is er de laatste jaren veel veranderd, er blijft veel armoede, vooral onder de Romazigeuners die nog steeds worden gediscrimineerd. Werk vinden is moeilijk, zeker voor wie de 10 verplichte klassen niet heeft
afgewerkt. Vanuit hun cultuur was scholing niet belangrijk, jongens werkten op het veld of in de bossen, meisjes werden heel jong
(14/15 jaar) moeder en zorgden voor het huishouden en de kinderen. Velen woonden in huisjes gemaakt van takken en leem, er
was overal chaos, vuilnis, alcoholmisbruik, gebrek aan eten of medische verzorging. Ook vele Roemeense families konden het zich
financieel niet veroorloven hun kinderen naar de middelbare school te sturen, laat staan nog verder te laten studeren.

Een getuigenis voor Vlaanderen: samen
We zijn allemaal gezonden om het Evangelie uit te dragen, om een licht te zijn in de
wereld, Gods liefde in praktijk te laten zien. Dat kan je doen in je eigen omgeving, ieder
kan een weerspiegeling van de Heer zijn waar je ook bent.
Maar alles achterlaten, met je hele gezin naar een ander land met een verschillende
cultuur trekken om daar de mensen te helpen, dat kan je niet alleen volhouden. Er zijn
vele uitdagingen op financieel, familiaal, emotioneel en geestelijk vlak. Je moet elke dag
naar Zijn stem luisteren, Zijn leiding volgen. Dan heb je anderen nodig, die je met gebed
en giften steunen, die je een luisterend oor bieden, die meedenken en meevoelen. Die je
ook geestelijk opbouwen.
België is geen land met grote gemeentes, we hebben nauwelijks een traditie in het
ondersteunen van zendelingen. De paters en nonnekes werden vroeger immers betaald
door het bisdom. We merken dan ook dat er in vele Vlaamse
niethuisje
erg veel
Tekerken
renoveren
weduwnaar
belangstelling of enthousiasme voor zending is. Maar je realiseren wat voor grote
wonderen God doet in een ander land, zal je vertrouwen in Hem laten groeien. De enorme
verandering die Hij kan brengen in het leven van mensen doet je geloven dat Hij dat ook
in jouw leven kan waarmaken.
Iedereen kan zo deel uitmaken van ‘de grote opdracht’: eerst in je eigen omgeving en
land, maar ook door het ondersteunen van de zendelingen die door de Heer geroepen zijn
om Zijn boodschap in een ander land te brengen. Je kan hen financieel helpen, elke kleine
bijdrage is welkom. Maar ook een mailtje, berichtje, kaartje, pakje, telefoontje, bezoek
zijn belangrijk. En zeker regelmatig gebed! Zo voelen wij, zendelingen, dat jullie achter
ons staan. Zo zijn wij samen ‘zending’, samen Gods hart, samen Gods helpende en
troostende hand voor de mensen.

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
Dat we Zijn stem mogen
verstaan en volgen.
Dat we altijd een
weerspiegeling van de
Heer mogen zijn bij alles
wat we doen.

Dat de mensen open
mogen zijn, om Gods liefde
te ontvangen en Hem (nog
beter) te leren kennen.
Voor de gezinnen
waarmee we mogen
werken, dat zij niet
overmand worden door
hopeloosheid en depressie,
maar hoop houden in de
Heer en aan hun toekomst
werken.
Dat we in goede
gezondheid mogen blijven
Voor de studenten in ons
schoolfonds, dat zij mogen
bouwen aan een betere
toekomst.
Voor onze kinderen en
kleinkinderen, dat zij
verder mogen gaan met de
Heer, dat zij in alle
aspecten van hun leven
Zijn zegen mogen ervaren.

Adres: Talmid vzw, Dirk en Nicole Weyts-Koeken, Romosel 164, 337413 Jud. Hunedoara, Roemenië
Email: Hisjoyandlove@hotmail.com FB: Talmid groep of Nicole Weyts Website: www.talmid.net
Financiële bijdrage: BE82 0682 4052 5368 (Project); BE91 7765 9996 2376 (Dirk en Nicole)
Thuisfront: Joppe en Rita Huysmans, Bredabaan 849, 2930 Brasschaat; e mail : jopri@outlook.be

Tijs en Jessica

Roemenië

Kennismaking

Jezus stak Zijn hand uit en redde ons!

Wij zijn Tijs en Jessica
Priem. Al 19 jaar een
koppel waarvan 12 jaar
getrouwd. Samen met
onze stoere prinses
Marie-Lou (7), onze
heldhaftige zoon Lowie
(6) en onze kleinste
liefdevolle aanwinst
Rosalie (2) vormen wij het
fantastische suPriem
team.
Zo'n 10 jaar geleden
veranderde ons leven
compleet! Na een zware
jeugd, die leidde tot jaren
van haat, agressie en
drugs, ondernam Tijs een
suïcide poging waardoor
hij in coma belandde. De
dokters deelden mee dat
hij amper 5% kans had op
ontwaken, maar dat zou
dan 100% zeker als een
plant zijn. Tijs ontwaakte
en wonder boven wonder,
volledig normaal. Het
enige grote verschil was
dat hij Jezus ontmoet
had. We gaven beiden
ons leven aan de Heer en
wandelden sindsdien
samen met Hem.
Vanaf het begin van onze
bekering kwam Roemenië
op onze weg. Na een paar
jaar beslisten we om eens
naar Roemenië te reizen
en er twee maand als
vrijwilliger mee te helpen.
Het was toen duidelijk dat
we nog steeds in België
thuishoorden. Vanuit
België droegen we bij aan
zending in Roemenië, tot
de dag dat God ons toch
naar Roemenië riep.

Nu steken wij onze handen uit de mouwen en willen zo anderen Zijn liefde tonen

Pe lunca (www.pelunca.be) is een hulpverleningsorganisatie met als hoogste doel hulp te
bieden aan de allerarmsten. Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging stellen we ons
dienstbaar op om in de armoede van Roemenië hulp te bieden. De allerarmsten in
Roemenië zijn heel vaak de Roma. Ze worden niet of heel moeilijk aanvaard,
gediscrimineerd en niet geholpen. Liefde tonen, doen wij door er te zijn voor deze
mensen, door hen vooruit te helpen in het dagdagelijkse leven en door hen waardig te
behandelen. Niet alleen vertellen over Zijn liefde, maar Zijn liefde leven en hen het doen
beleven.

In ons werk staan het wekelijks kinderprogramma en de huiswerkclub centraal.
Ondertussen gaan heel wat kinderen naar school, die voordien amper of nooit gingen. Na
school komen ze in het center ‘Inima Lui’ (Zijn hart) naar de huiswerkclub. Daar worden
ze geholpen met het maken van hun schooltaken. In de vakanties wordt aan de
basiskennis voor school gewerkt. Op deze manier werken we beetje bij beetje de
achterstand weg, evenals de redenen tot discriminatie. Spijtig genoeg is de discriminatie
nog steeds een enorme strijd, zowel voor de Roma kinderen als voor de volwassen. Jaja,
zelfs door de leerkrachten.
Tijdens het kinderprogramma verdiepen we ons in Gods Woord aan de hand van verhaal,
creativiteit, spel, vernieuwende of herhalende activiteiten… Het accent ligt op genieten
en leren. Genieten om kind te zijn, leren wie God is. Stap voor stap groeien in kennis en
geloof. Wij doen ons best, God doet de rest. Dat is ook het beeld waarmee we vertrokken
naar Roemenië. Zaaien! Het is een o zo belangrijke taak (Marcus 4: 26-30).

Roemenië heeft over het algemeen een arme bevolking. De inkomens liggen behoorlijk laag, maar toch zijn de
voedingsmiddelen, hout, … best prijzig. Leven is voor de meesten overleven! En voor de Roma komt daarbovenop de
verwerping uit de maatschappij. Ons hart ging uit naar de Roma van Geoagiu, omdat ze gekend zijn als één van de
armste groepen. Een groep waarvan velen zeiden dat het onmogelijk was iets met hen te bereiken. Gelukkig maakt
God het onmogelijke mogelijk en verslaat de liefde alles. Prijs Hem!
Ook de tijd met de volwassenen is voor ons heel belangrijk. We proberen hen te helpen
met het bijbrengen van normen en waarden, zij brengen die kids tenslotte groot. Ook
hier is Zijn liefde de weg naar succes. Als niemand hen ooit toonde wat liefde,
vertrouwen, respect, … is, hoe wil je dan dat ze het zelf overdragen?
In het center hebben we het naaiprogramma met de mama’s. In een gezellige sfeer
worden spullen gemaakt, om vervolgens te verkopen. Moeders, voor één keer zonder
kinderen, worden aangemoedigd om hun kunnen uit te breiden. Het verdiende geld is
voor de mama’s. Inzet loont. Ook zij kunnen iets waardevols creëren. Hopelijk een reden
voor sommige moeders om de straatprostitutie achter zich te laten.

Te renoveren huisje weduwnaar

In het dorp worden huisjes gebouwd, verbouwd, ramen en deuren geplaatst, kachels
gekocht, voedsel- en kledijpakketten uitgedeeld, ... Dit alles wordt mogelijk gemaakt door
een persoonlijke sponsoring. Geven aan en geven om een ander, zo maak je een wereld
van een verschil!
Een getuigenis voor Vlaanderen: Wees de handen en voeten van Jezus
Alles wat we doen, is heel vurig uit God en voor God! Alles is overgoten met en
doordrongen van Zijn Woord en Zijn Liefde! De afgelopen zes jaar waren als een
rollercoaster met heel wat hoogtes maar zeker ook met laagtes, vaak heel bangelijk en af
en toe zelfs eens serieus overkop. We maakten enorme doorbraken mee, maar steeds
gepaard met enorme aanvallen vooraf. Het woord ‘aanvallen’ mag je dan ook zo letterlijk
mogelijk nemen. Maar eens de doorbraak er is, overstijgt dat alles! God heeft ons al
zoveel geleerd, al is het alsof hoe meer je bijleert hoe meer je nog moet bijleren. Hoe
meer je begrijpt, hoe meer je begrijpt dat er nog zoveel meer is.
Eén van deze dingen is dat God ons een paar jaar geleden begon te openbaren wat
‘geloof’ betekent. Niet zomaar geloven dat God bestaat en dat God een God van
wonderen is, maar leven in de realiteit van Zijn Koninkrijk, als Zijn kinderen, als Zijn
handen en voeten. We leren nog dagelijks bij en het wordt steeds duidelijker dat we nog
zoveel meer te leren hebben. Maar sinds die openbaring, hebben we al zoveel wonderen
mogen meemaken. Zoveel mensen die ter plaatse genezen, verlamden die terug lopen,
ogen die werden geopend... Soms dagelijkse kost, niet alleen in de Roma dorpen, echt
overal waar we gaan. Al is het op straat of in de winkel, in Roemenië of in eender welk
ander land, Gods Koninkrijk is ter beschikking voor Zijn kinderen. Jezus stierf niet alleen
om ons de hemel in te krijgen. Hij werd gemarteld en stierf een vreselijke dood om Zijn
Koninkrijk vandaag al in ons te krijgen! Petrus kreeg de sleutels en opende de poorten,
wij kunnen en moeten allemaal Petrus volgen en de poorten binnenstappen, uitstappen,
geloven, handelen, en zien dat onze God van wonderen nog steeds dezelfde is vandaag,
gisteren en morgen! Alle eer en glorie komt Hem toe!

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
Natuurlijk stellen we
jullie gebeden ten
zeerste op prijs.
Gebed is als olie op het
vuur: hoe meer gebed
hoe heviger dit vuur
gaat branden.
Er zijn dan ook 101
zaken waarvoor
gebeden kan/mag
worden. Maar bovenal
vinden wij de volgende
punten verreweg de
belangrijkste:
Dat we steeds in staat
zullen blijven enkel en
alleen Zijn wil te doen.
Dat het ons nooit
ontbreekt aan geloof.
Voor bescherming voor
ons gezin.
Dat door Zijn liefde en
aanraking de Roma hun
levens compleet mogen
veranderen.

Adres: Humanitaire Aid Organisation Pelunca, Strada Principale 266, 337414 Vaidei, Judetul HD, Romania
Email: tijsjessicapriem@pelunca.be, info@pelunca.be Website: www.pelunca.be FB: Jessica-Tijs Priem-Popelier
Financiële bijdrage: BE24 8601 1087 6638 BIC: SPAABE22 (m.v.v. Levensonderhoud familie Priem)
Thuisfront en -gemeente: Efratakerk Staden

Robert en Ruth Engeland (VK)
Kennismaking
Ruth komt uit OostVlaanderen en werd in
1994 door de Volle
Evangelie Gemeente
Mortsel uitgezonden
naar Engeland. In 1995
leerde ze haar man
Robert kennen in
Schotland. Robert is Van
Pewsey in England en
was actief in Schotland.
Beiden hadden een hart
om jongeren en
gezinnen bij
zendingswerk te
betrekken. In 1996
trouwden ze en kregen
vier kinderen: Elisabeth,
Caleb, Abigail en
Bethany.

Ze werkten met
individuele kerken in
verschillende plaatsen.
In 2004 verhuisden ze
naar Nuneaton en
werkten er samen met
een zendingsorganisatie.
In 2010 werden ze lid
van Children Worldwide
(https://childrenworldwi
de.org.uk/) en werkten
meer plaatselijk.
Hun jongste zoon Boaz
werd geboren in 2016.
Elisabeth, de oudste,
trouwde met Scott in
2017 en in 2018 werden
ze grootouders van
Raven.

Als gezin jongeren en andere gezinnen dienen
Kerken
Ons werk met kerken is heel gevarieerd van preken
tot zondagschool, tienerclubs en het leiden en
organiseren van kinder- en tienerwerk bij een
gemeenteweekend. We werken niet alleen met onze
kerk maar ook met andere kerken in en rond
Nuneaton en landelijk.
Messy Church
We zijn betrokken geweest bij vijf verschillende
‘Messy Churches’, momenteel bij twee. ‘Messy
Church’ (https://www.messychurch.org.uk/) is een
familiegerichte ‘outreach’ mogelijkheid. Ze bestaat
uit een welkom, knutselwerkjes rond een thema, een
korte dienst rond het thema en een maaltijd. Ouders
worden aangemoedigd om hun kinderen te helpen
met de knutselwerkjes en bij de maaltijd met hun
kinderen samen te zitten.
Ouder- en babygroep
De ouder- en babygroep is er voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De kinderen komen met een
volwassene naar het ‘community center’ van onze kerk. Terwijl de kinderen spelen,
kunnen de volwassenen wat bijpraten. Er zijn knutselwerkjes en we proberen er
kerkgebeurtenissen zoals Kerst, Pasen, oogst e.a. er in te verwerken. We eindigen de
groep altijd met gebed.

Spring Harvest
Is een enorm grote christelijke conferentie die gehouden wordt tijdens de Paasvakantie
op drie plaatsen in de UK. Children Worldwide doet in een plaats de 5-7 jarigen en op een
andere plaats de -5 jarigen. Ruth en Abigail helpen mee met de 5 -7 jarigen, Bethany met
de -5 jarigen terwijl Rob en Caleb met de 8-11 jarigen meehelpen. We hebben meer dan
10 jaar meegewerkt bij Spring Harvest, zelfs onze kinderen vanaf jonge leeftijd.
Schoolwerk
We hebben met verschillende scholen samen gewerkt bij naschoolse clubs en ‘school
assemblies’. Alle scholen doen een ‘school assembly’, dit is een moment waarop de
school samenkomt voor 15 à 20 min. Onderwerpen worden door de school bepaald. Als
christen kan je een Bijbels begrip bijbrengen, bijvoorbeeld vertrouwen aan de hand van
het verhaal van Daniel. Robert werkte ook in de plaatselijke middelbare school, lunch
clubs, naschoolse club …

Nuneaton is een klein plaatsje in Warwickhire UK. Het ligt tussen Coventry en Birmingham. Leden van Children
Worldwide werken voornamelijk in plaatsen waar God hen heeft geroepen, verspreid over heel het Verenigd
Koninkrijk. De organisatie steunt kerken en geeft pastorale steun en advies aan haar leden. De organisatie geeft een
grote vrijheid aan haar leden om hun werk uit te voeren. De leden trachten te doen wat de Heer van hen vraagt. Wij
hadden al veel contacten in Nuneaton, hebben deze verder opgebouwd en er nieuwe gemaakt.

Girls Brigade (GB) (https://www.girlsbrigadeministries.org.uk/) en Boys Brigade (BB)
(https://boys-brigade.org.uk/)
Brigade is een christelijke geüniformeerde organisatie. BB is opgestart in 1883 en GB in
1893 en zijn de oudste jeugdbewegingen. De jongeren werken naar badges toe die ze
verkrijgen op een ‘Awards ceremony’ die plaats vindt met ouders en kerkleden. Zowel
Boys en Girls Brigade gaan op kamp en maken uitstappen. Ze kunnen hun Duke of
Edingborough (DofE) en Queens Award doen. De meeste jongeren hebben geen
kerkelijke achtergrond.
Ons gezin is erg betrokken bij deze
werking. Rob is een van de leiding
in Hinkley Leicestershire en verzorgt er
diverse activiteiten. Ook Caleb en
binnenkort Ruth zijn er actief.
Ruth is hoofdleiding van Girls Brigade.
Ze leidt Girls brigade in St Johns Church,
Ansley Common, Nuneaton.
Abigail is leiding bij GB in Nottingham
waar ze op de unief is.
Jammer genoeg is er geen GB in Oxford
waar Bethany op unief is.
Andere dingen die we doen
We doen ook allerhande eenmalige dingen zoals workshops, kampen, light party’s,
Goede Vrijdagactiviteiten.
Het klinkt misschien raar maar ook in Engeland, een westers land, hebben we aan
kleding- en voedselbedeling gedaan.

Een getuigenis voor Vlaanderen: ons gezinsleven als voorbeeld voor gezinnen
Eph 2:19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar
medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods

Wat voor ons
belangrijk is
Bid je met ons mee?
Voor onze kinderen dat
ze het pad zullen blijven
volgen die de Heer voor
hun heeft. Vooral voor
onze jongste die nog
maar begint op zijn pad.
Wijsheid voor zijn
opvoeding en onderwijs.
Voor het werk als het
verandert, dat we altijd
weten welke richting we
moeten nemen.
Voor de gezinnen
waarmee we werken dat
ze Gods liefde, zorg en
leiding ervaren.
Voor onze financiën en
dat we onze tijd wijs
zullen gebruiken.

God heeft ons in gezinnen geplaatst. We voelen dat Hij ons roept om het
gezinsleven te herstellen en mensen te helpen om een gezin te zijn in een
samenleving die vergeten is wat dit betekent.
Onze eigen kinderen werden op jonge leeftijd betrokken bij het zendingswerk. Zo
hielpen ze mee met het leiden van schoolassemblees, naschools clubs, preken en
korte zendingsreizen waarbij andere gezinnen en tieners meegingen. Omdat onze
kinderen huisonderwijs kregen, kon dit. Wij hopen dat we onze jongste ook gaan
kunnen meenemen op korte zendingsreizen daar ook hij huisonderwijs zal krijgen.
Wij voelen ons geroepen om te werken met kinderen en jongeren maar om hun te
bereiken moet je ook samenwerken met de gezinnen. We werken met kerkelijke en
onkerkelijke gezinnen. Gezinnen steunen kan gaan van advies geven aan jonge
ouders tot het opdienen van eten zodat een gezin samen kan eten. Dit is zeldzaam
en de meeste gezinnen leven ‘samen’ als aparte individuen.
Wees een goed voorbeeld van samen gezin-zijn. Het is hard nodig!

Adres: Robert en Ruth Kinderman-Hennebert; 40 Coleshill Road, Chapel End, Nuneaton, Wanwickshire CV10
0NY, England Email: robertkinderman@talk21.com FB: Ruth Kinderman
Financiële bijdrage: BE77 0012 3879 1242
Thuisfront: Fam. Hennebert, Hyacintstraat 1, 9000 Gent; francois.hennebert@telenet.be
Thuisgemeente: Volle Evangeliegemeente Mortsel

Sigrid

Engeland (VK)

Sigrid vertrok in september 2015 naar ZuidAmerika waar ze de Heer diende vanuit YWAM
(Youth With A Mission).
Na een kort verblijf in België vertrok ze in mei
2018 naar London. Ze deed een closetsale,
m.a.w. ze verkocht de inhoud van haar kleerkast
en vertrouwde de Heer dat Hij verder in haar
behoeften zou voorzien. Giften zijn steeds
welkom!
Ook al gelooft ze dat de Heer haar dit plekje in
Londen heeft gegeven, haar hart gaat nog altijd
uit naar Zuid-Amerika.
Binnen YWAM London zijn er verschillende
opleidingen:
▪ DTS
▪ School of biblical world view (3 maanden)
▪ Bible care course
▪ Counseling school
Sigrid heeft deelgenomen aan de opleidingen
maar begeleidt ook zelf studenten.
Verder helpt ze mee in de administratie, in de
keuken en bij praktisch werk.
In de zomer was er het missiekamp in
Bournemouth.
Vanuit YWAM London gebeuren er allerlei
activiteiten zoals: worship, bijbelverspreiding,
contact met kerken, voedselbedelingen, koken
voor daklozen, sport, vrouwenactiviteiten,
kinderevangelisatie, en evangelisatie gericht op
volwassenen.

Dit profiel wordt nog geactualiseerd en uitgebreid
Adres: Sigrid Bergers - YWAM Urban Key London, 11 Alexander Avenue NW10 3QT Londen Engeland
Website organisatie: https://ywamurbankeylondon.com
Email: sigridbergers91@gmail.com FB: Sigrid Bergers Instagram: @sigrid.bergers
Financiële bijdrage: BE98 0016 4114 2693
Thuisgemeente: Volle Evangeliegemeente Mortsel

Hoe word ik een VVP-zendeling?
Hoe je een zendeling wordt, kunnen we hier niet toelichten. Wel, hoe je als een
‘VVP-zendeling’ erkend wordt en dat is eenvoudig. Er zijn slechts twee criteria:
1. Omdat de VVP-zendingscommissie een commissie van het VVP is,
wordt er van je verwacht dat je lid van een VVP-gemeente bent.
Mogelijks is dit ook de gemeente die je uitzendt of uitgezonden heeft.
2. Zending en zendeling-zijn zijn brede begrippen. Je kunt stellen dat elke
christen een gezondene is, maar voor de erkenning als VVP-zendeling is
het verwacht dat je als zendeling in het buitenland werkt en je er het
grootste gedeelte van je tijd doorbrengt.
Voor het welslagen van je zendingswerk vindt de zendingscommissie het
noodzakelijk dat je je als zendeling goed laat omringen door een thuisfront.
Dit kan een toegewijd persoon, maar liever een team uit je VVP-gemeente zijn
maar hoeft zich hier niet toe te beperken. De zendingscommissie heeft hiervoor
een ‘Gids voor Thuisfronten’ samengesteld.
De zendingscommissie is een platform dat VVP-zendelingen verbindt met de VVPgemeenten en elkaar. In de relatie tussen de zendeling en de gemeente / thuisfront
is verantwoordelijkheid dragen naar elkaar toe belangrijk.

Een gids voor Thuisfronten
Bouwen aan een thuisbasis
voor zendelingen
https://www.vvp.be/wpcontent/uploads/2020/04/Thuisfrontgids2020.pdf

Deze gids voor thuisfronten reikt informatie aan voor het opzetten van een
thuisfront, het te faciliteren en bestaande thuisfronten verder uit te bouwen.
Zendelingen hebben ervaringen gedeeld vanaf hun roeping tot hun eventuele
terugkeer. Ze gaven aan hoe hun thuisfront heeft bijgedragen aan de uitwerking
van Gods plan in hun zendingsproject.
Thuisfronten gaven input voor deze gids door de specifieke invulling van hun taken
en manieren van werken te delen. Hiermee willen ze nieuwe en bestaande
thuisfronten helpen.
Zowel de zendelingen als de thuisfronten hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat
“Thuisfronten-werking” nood heeft aan een gids die deze verschillende aspecten
bundelt.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van alle deelnemers aan de
Werkgroep Thuisfronten bij de Zendingsconferentie “Go Belgium Go 2019”. De
deelnemers behoorden tot verschillende denominaties en waren enthousiast om
met elkaar, over de kerkgrenzen heen, te overleggen over zendelingen en
thuisfronten.

Wat kan ik voor zendelingen doen?
Met deze bundel reiken we je informatie aan over onze zendelingen. Je verder blijvend en
actueel informeren over bepaalde zendelingen en contact met hen onderhouden kan met
de hulp van hun coördinaten in deze bundel.
De zendingscommissie kan gebedsonderwerpen, nieuws en algemene informatie toesturen.
Hiervoor kan je het onderstaand formulier invullen al dan niet online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8YITQcEwQHQE9cqJtZemj20u5atOIyu4L70LFkNW_r
FhDdg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (QR-code onder deze tekst)

Contact en gebed zijn belangrijk voor onze zendelingen, uiteraard is financiële steun ook
van levensbelang voor henzelf en hun projecten. Giften kunnen via BE96 9733 6147 7305.
Zonder vermelding wordt het volledige bedrag gelijk verdeeld onder de verschillende
zendelingen. Bij vermelding van een bepaalde zendeling wordt
het volledige bedrag uiteraard aan deze zendeling doorgestuurd.
Formulier
aanvraag info

Algemene info
VVP-zendelingen

www.vvp.be/zending/

zending@vvp.be

Info gebed
VVP-zendelingen

zending.gebed@vvp.be

Financiële steun
VVP-zendelingen
BE96 9733 6147 7305

Wij maken het werk
van onze zendelingen mogelijk

Jaarlijks, van maart tot mei, organiseren we de ‘More Mission
Minded Actie’ (MMM)) en brengen hierdoor onze zendelingen
extra onder de aandacht van kerken en gelovigen.
We moedigen je aan om deel te nemen aan deze actie met het
opzetten van een eigen initiatief of deze van anderen te steunen.
Giften, die we ontvangen op BE96 9733 6147 7305, worden
integraal en gelijk verdeeld tussen onze verschillende VVPzendelingen tenzij specifiek wordt aangegeven voor wie ze
bedoeld zijn.

Houden wij ‘het touw’ vast?
Behouden wij de verbinding?

