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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  Mw. A. Groothuis 

(kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. R.J. Oomen 

(zendingspredikant)
•  Fam. C.J.P. van der Bas 

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Nederland
• Fam. H.C. Ju

Bemoedigd  
de hangmat  
weer in

Mary Slessor voor haar Meester in 
Nigeria

De kracht  
van het  
Woord in  
iemands  
 moedertaal



Het is een bloeiende gemeente 
die ik met twee broeders uit 
Powakka bezocht. Over de zen-
ding die daar in de jaren 50 en 
60 onder de indianen is bedre-
ven, valt te lezen in het boek De 
indiaan met de brief van 
mevrouw Mijnders-van 
Woerden. 

Het evangelie heeft in korte tijd 
vaste voet aan de grond gekre-
gen. De kerken zijn nog steeds 
vol van vuur en kracht van de 
Heilige Geest. Omdat het in 
Powakka geestelijk erg dor en 
dood is, leek het goed om ken-
nis te maken met het werk van 
de Heere onder andere indiaan-
se stammen in Suriname. 
We mogen wel zeggen dat onze 

verwachtingen niet zijn 
beschaamd. De helft was ons 
niet aangezegd! Wie houdt het 
voor mogelijk dat honderden 
indianen, overal vanuit het hele 
binnenland, uren- en urenlang 
naar preken luisteren! Wie zou 
geloven dat deze indianen die 
nog maar zo kort onderwijs 
hebben in de Schriften, zo 
machtig en Bijbelgetrouw zou-
den kunnen spreken uit het 
Woord!

Van alle kanten waren ze 
samengestroomd. Niet alleen 
Wayana’s en Trio’s, ook de zoge-
heten ‘wilde indianen’ of ‘bosin-
dianen’ die niet in stamverband 
wonen, waren gekomen. 
Sommigen hadden dagenlang 

gevaren, anderen waren komen 
lopen of met een vliegtuig van 
MAF of een lijndienst aangeko-
men. Bijzonder was dat er ook 
marons (bosnegers) waren. 
Indianen en marons kunnen 
over het algemeen niet zo goed 
door één deur, maar het evan-
gelie heeft hier de grenzen van 
de stammen doorbroken.
Wij, als vertegenwoordigers van 
de benedenlandse (noordelijk 
levende) indianen, werden er 
met open armen ontvangen. 
Aan witte rijst was geen gebrek, 
en apen-, hazen- en kaaiman-
nenvlees was er in overvloed. 
Na de maaltijd gingen we gelijk 
naar de eerste kerkdienst. 
In deze diensten wordt veel 
gezongen, maar ook het aan-
deel ‘preek’ is stevig: twee keer 
drie kwartier per dienst. Dat 
gebeurt niet één keer op een 
dag, maar gedurende drie 
dagen wel 2 keer op een dag. 
Het was een echte 
Bijbelconferentie.

F O C U S � Ds. A. Meuleman

Bemoedigd de hangmat 
weer in

Gods�werk�gaat�door�in�het�binnenland�van�Suriname.�Dat�merkte�

ds.�Meuleman�toen�hij�in�november�een�conferentie�bijwoonde�in�

Anapaïke,�aan�de�grens�met�Frans�Guyana.�

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 1
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TheMa
Het viel op hoe de verschillende 
preken rond hetzelfde thema 
cirkelen. Enerzijds mogen we 
daar het werk van de Heilige 
Geest in bemerken, die de 
gedachten in dezelfde richting 
leidt. Anderzijds laat dit de 
nood van het moment zien. 
Ook mij was gevraagd een 
preek te houden. Het bijzondere 
was dat deze preek (zonder dat 
ik dat van tevoren wist) binnen 
datzelfde thema paste. Namelijk 
dat een gelovige ook moet leven 
als een christen. Zeggen dat je 
gelooft of je laten dopen is niet 
voldoende. Het gaat erom in 
heel het leven een volgeling van 
Christus te zijn. Wij moeten Zijn 
voetstappen drukken. 

Ik vernam later dat de huidige 
(derde) generatie de weg kwijt 
was geraakt. De vorige 
 generaties wisten nog waar ze 
vandaan zijn gekomen. De 
 vorige generaties wisten dat ze 
uit de duisternis van het 
heiden dom waren getrokken, 
maar voor de huidige generatie 
is dat normaal geworden. Dat 
brengt voor veel mensen, net 
als binnen onze eigen kerk, een 
gewoontechristendom met zich 
mee. Dat is verdrietig en daar-

voor moet gewaarschuwd 
 worden. 
Helaas is er maar weinig 
 materiaal waaruit we hun 
 historie kunnen leren. En als  
het er wel is, wordt dat door 
zendelingen nogal eens 
af gedaan als ‘heidendom waar 
je niets meer van mag weten.’

Muziek
Tijdens de avonden van de 
 conferentie werd door de 
 indianen veel muziek gemaakt. 
Wij blanken gingen een beetje 
bij elkaar zitten praten. Dat 
waren bemoedigende en leer-
zame gesprekken die ook nog 
konden overdacht worden 
 tijdens het in slaap komen in 
een hangmat. 
Op de dag van vertrek werd me 
gevraagd nog een korte trip te 
maken over de rivier naar het 
volgende dorp. Daar zou een 
nieuw kerkje gebouwd zijn. Wat 
schetst onze verbazing als we 
daar een stevig bouwsel zien 
staan. Zonder muren, ramen en 
deuren, want dat is hier niet 
nodig. Er konden zomaar 250 
mensen op eenvoudige banken 
plaats nemen. 
Deze gemeente is ontstaan door 
zendingswerk vanuit de 
gemeente die nu de conferentie 

hield. Er zijn plannen om langs 
de rivier nog meer kerkjes te 
stichten om mensen in de 
 gelegenheid te stellen zonder 
een lange reis naar de kerk te 
komen. 
Gods werk gaat door. Dat heb-
ben wij, soms wat verdrietige 
Powakkianen, gezien. En we zijn 
zeer bemoedigd teruggekomen. 
Zou de Heere wat Hij daar 
gedaan heeft ook niet kunnen 
doen bij ons? n

F e b r u a r i  2 0 1 7  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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Er�is�heel�wat�te�melden�dit�keer:�u�treft�ZOZ�niet�meer�aan�als�

apart�zendingsblad,�maar�als�katern�in�Zicht�op�de�Kerk,�in�

Malawi�is�een�nieuw�team�aangetreden�en�er�is�een�nieuwe�

onderwijsvrijwilliger�benoemd�voor�de�fam.�Meuleman�in�

Suriname.�

Het was een moeilijke beslissing om 
ZOZ als zelfstandig zendingsblad op te 
geven. Er zijn twee redenen waardoor 
we ertoe besloten hebben. In de eer-
ste plaats wordt er een flink bedrag 
mee bespaard, dat ten goede komt 
aan het zendingswerk. Vervolgens is 
zending voluit onderdeel van het ker-
kelijk leven en verdient ze daarom een 
plek in het ledeninformatieblad van 
de kerk. 

Op 11 januari jl. is ds. Van der Bas uit-
gezonden als docent aan de 
Bijbelschool in Malawi. Samen met 
zijn vrouw is hij na een voorberei-
dingsperiode van acht maanden ver-
trokken naar hun nieuwe woning in 
Zomba. De eerste maanden zijn 
bedoeld om te acclimatiseren, de taal-

studie in de praktijk te vervolgen en 
kennis te maken met de synod council 
en de werkers aan de Bijbelschool. Als 
de Heere het geeft, start in septem-
ber de opleiding van een nieuwe 
groep pastors. Bidt u mee voor het 
werk aan de Bijbelschool?
D.V. begin maart zal dhr. Ju met zijn 
werk als organisatiedeskundige 
beginnen. Van 24 februari tot 3 maart 
hopen twee bestuursleden Malawi te 
bezoeken. Het is de bedoeling dat de 
familie Ju tijdens de visitatie zal arri-
veren in Zomba , om vervolgens voor-
gesteld te worden aan de synod coun-
cil. Daarmee willen we het signaal 
afgeven dat dhr. Ju weliswaar werkt 
ten dienste van de RPC, maar een 
opdracht gekregen heeft van commis-
sie zending, namelijk het bevorderen 

van de zelfstandigheid van de kerk en 
het adviseren bij het opzetten van 
een passende kerkelijke structuur. 
Vervolgens zal in april D.V. de familie 
Oomen terugkeren naar Nederland. 
Het zal wennen zijn zonder de pionier 
van het eerste uur. Gelukkig mogen 
we weten: de Heere gaat door met 
Zijn werk. Daarvoor heeft Hij nieuwe 
werkers geroepen. 

Dankbaar zijn we dat er een nieuwe 
onderwijsvrijwilliger benoemd kon 
worden voor de fam. Meuleman. Het 
betreft Jan van Kranenburg uit 
Kampen. Jan is onderwijsassistent en 
afkomstig uit een zendingsgezin. Tot 
zijn achtste jaar woonde hij in 
Papoea. Hij weet dus uit ervaring wat 
het leven op het zendingsveld met 
een kind doet. Zodra de verblijfsver-
gunning verleend is, zal hij naar 
Suriname vertrekken.
Zo bent u weer op de hoogte van een 
aantal belangrijke wetenswaardighe-
den. Ook hebt u weer aandachtspun-
ten aangereikt gekregen voor uw 
gebed. Want ook voor de zending 
geldt: ‘Zo de Heere het huis niet 
bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs 
bouwlieden daaraan.’ n

Van de bestuurstafel

I n Z I C h t � W. de Kloe

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 1
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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (i)

eeN STukJe zeNDiNGSGeSChieDeNiS
Afrika is zo groot dat zendelingen er elkaar niet 
snel voor de voeten lopen. Terwijl Alexander 
Mackay rond 1876 aan de oostkust begon, landde 
in  datzelfde jaar aan de westkust een vrouwelijke 
zendingswerker: Mary Slessor, eveneens uit 
Schotland. 

Mary Slessor (geboren op  
2 december 1848) groeit op als 
straatmeid. Ze heeft een vader 
die alcoholverslaafd was, wat 
veel problemen veroorzaakt in 
het gezin. Haar moeder is 
 gelukkig een liefdevolle, 
 gelovige vrouw. 

Met andere jongens en meisjes 
brengt Mary veel tijd door op 
straat en met elkaar haalden ze 
allerlei kattenkwaad uit. Nu is 
er een oudere weduwe in de 
stad die bewogen is met deze 
straatjeugd. Ze nodigt hen 
meermalen uit om in haar huis 
te komen. Dan spreekt zij tot 
hen over de Heere. Op een keer, 

het is in de winter, zit ze met die jongens en 
meisjes rond het haardvuur. Ze vertelt hen:

Als jullie je niet bekeren en in de Heere Jezus 
 geloven, zullen jullie zielen branden  

in de loeiende vlammen van het vuur,  
voor altijd en altijd!

Nee, ze doet niets af van de ontzagwekkende 
werkelijkheid van de hel. Maar daar laat ze het 
niet bij. Ook vertelt ze van de genade van God. 
Deze kinderen, al zijn ze nog jong, hebben 
 zaligmakende genade nodig. Mary wordt geraakt 
door de woorden van de oude vrouw. Zo leert dit 
jonge meisje haar Zaligmaker kennen. Vanaf dat 
moment leeft ze niet meer voor zichzelf, maar 
voor haar Heere!

Doordeweeks moet Mary, als ze wat ouder wordt, 
hard werken om zo te helpen de kost te verdienen. 
En wat doet ze op zondag? Heerlijk rusten? Nee, 
ze gaat naar Gods huis en geeft ook tussendoor 
zondagschool aan een klas meisjes! En als er een 

evangelisatiepost wordt gesticht, geeft Mary zich 
op: vol verlangen om zondaren te winnen voor 
haar Heere. 

Naar afrika
In 1874 hoort ze dat zendeling David Livingstone 
is gestorven. Het zet haar hart – waarin al zo lang 
een smeulend vuurtje voor de zending gloeit – in 
laaiende vlam om naar het verre Afrika te gaan 
en daar een licht te mogen zijn voor de heidenen.
Als ze haar verlangen aan haar moeder vertelt, is 
die er meteen mee eens: zij was het die bij haar 
dochter de liefde voor de zending had opgewekt. 

Op 5 augustus vaart Mary naar Calabar, een 
streek in het tegenwoordige zuidoost-Nigeria.  
De bevolking is verzonken in heidendom van het 
ergste soort en het morele peil is er lager dan in 
bijna heel de rest van Afrika. 

Mary had er thuis al van gehoord, maar nu ziet  
ze met haar eigen ogen de misstanden: ze ziet 
hoe bij het sterven van een chief vele onderdanen 
en al zijn vrouwen worden gedood om hem te 
 vergezellen op zijn dodenreis; ze ziet hoe 
 occultisme voor voortdurende angst zorgt; ze ziet 
dat er mensenoffers worden gebracht; ze ziet hoe 
tweelingen zonder uitzondering worden ver-
moord en de moeder verbannen..

Met heel haar hart en met veel liefde zal Mary 
zich de komende tientallen jaren tegen deze 
 vreselijke vormen van heidendom en satansmacht 
verzetten door op haar ongekunstelde en 
in nemende manier te getuigen van het Licht der 
wereld, Die Zijn leven gaf juist voor zondaren! 

Als Mary aankomt, komt ze al snel in contact  
met een koning (stamhoofd) die al christen is 
geworden. Wanneer die hoort hoeveel liefde de 
moeder van Mary had voor de onbekende 
 inwoners van Calabar, begint hij een brief-
wisseling met haar. Denk het je in: een inlands 
stamhoofd – onlangs tot het christelijk geloof 
bekeerd – onderhoudt een briefwisseling over 
6000 kilometer zee heen met een zeer 
 eenvoudige, maar godzalige vrouw in Schotland; 
en dat terwijl ze elkaar nooit hebben gezien.  
Het Evangelie maakt eenheid waar geen mens 
die ooit had kunnen organiseren. n

Ds. W. Pieters V I S I E

F e b r u a r i  2 0 1 7  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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Nieuwsbrief

Wie contact op wil nemen met 

ds. Van der Bas, kan mailen naar 

cjpvdbas@gmail.com. Aanmelden 

voor de nieuwsbrief kan via 

 famvanderbasmalawi@gmail.com.

Gebedspun
ten

We hopen dat er binnen de gemeenten 

voortdurend gebed mag zijn voor de zending 

en het werk van de ZHHK. We vragen uw 

gebed voor:
•  De familie Ju die binnenkort naar Malawi 

vertrekt
•  De familie Oomen: kracht voor het afscheid 

van Malawi
•  De familie Meuleman en Annelies 

Groothuis: dat hun werk tot zegen mag zijn 

voor de indianen in en rond Powakka

Zendingsbussen!
Vergeet u de zendingsbussen niet? Heeft uw 
gemeente nog geen zendingsbus? Vraag hem aan!

Bijeenkomst voor zending 

ge.interesseerden gemist?

In Woudenberg vond op zaterdag 3 december de 

jaarlijkse ontmoetingsdag voor zendingsgeïnteres-

seerden plaats. Tijdens deze ochtend, waarin volop 

ruimte was voor ontmoeting, stond het thema 

‘Dienend getuigen’ centraal. Hoe verhoudt zending 

zich tot ontwikkelingswerk? Waarom wordt er wel 

of geen onderscheid tussen zendingswerk en dia-

conaal werk gemaakt? De bijeenkomst is terug te 

luisteren via de website info@zhhk.nl. 

6

D I F F U U S �  

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

30-03 Mark Meuleman Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Malawi
14-05 Mevrouw Annelies Groothuis Kinderwerkster  Suriname
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als 
volgt:
•  Post Malawi, PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname, Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

Komen en gaan•  Margriet Klein keerde in januari terug van haar  tijdelijke verblijf als onderwijsvrijwilligster in Suriname. We danken haar voor haar bereidheid om 
dit te doen en het vele werk dat is gedaan.•  Ds. en mevr. Van der Bas zijn op 16 januari jl.  vertrokken naar Malawi. We wensen hun Gods zegen toe bij het werk op de Bijbelschool. Op de website van de ZHHK (info@zhhk.nl) kunt u de  uitzenddienst van 11 januari jl. terugluisteren.•  Het vertrek van dhr. en mevr. Ju staat gepland op  D.V. maandag 27 februari. We wensen hun hierbij een voorspoedige reis toe!•  Visitatie: Van 23 februari tot 4 maart zal een  visitatiebezoek worden gebracht aan Malawi door 

dhr. W. de Kloe en ds. D. Heemskerk.•  Van 9 maart t/m 15 mei hoopt Annelies Groothuis 
op verlof te zijn in Nederland.

Actie
 voor

 zend
ing!?

De zendingscommissie van de Hersteld 

Hervormde Gemeente te Kesteren organi-

seert op 2e Pinksterdag een fietspuzzel-

tocht/autopuzzelrit om geld in te zame-

len voor de opleiding van ds. Van Der Bas. 

Organiseert u ook een actie voor de zen-

ding? Bent u enthousiast en wilt u ande-

ren graag laten delen in het resultaat? 

Meld het ons!

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 1
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Jacob Karels� S p E C t r U M

Bijbelvertaalwerk is noodzaak

De kracht van het Woord  
in iemands moedertaal

Sinds 2009 wonen wij als gezin – 
mijn vrouw Albertine en ik heb-
ben vier zoons in de leeftijd van 
drie tot tien jaar – in Tanzania. Ik 
werk als bijbelvertaalconsulent 
in een groot bijbelvertaalproject, 
waarin de Bijbel vertaald wordt 
in elf lokale talen. Ik help 
Tanzaniaanse vertalers met een 
eindcontrole van vertaalde 
Bijbelboeken. Daarnaast train ik 
hen om hun werk steeds zelf-

standiger te doen, zodat wij als 
westerse zendelingen langzaam 
een stapje terug kunnen doen.
De anekdote hierboven vertel ik 
wel eens als iemand me vraagt 
of ons werk wel al die moeite 
waard is: moeten we er echt 
tientallen jaren in steken om 
deze kleine taalgroepen met 
Gods Woord te bereiken, terwijl 
mensen misschien ook wel met 
de nationale taal uit de voeten 

kunnen? Het ant-
woord is: ja! Als 
God met ons 
spreekt, dan wil 
Hij dat doen in de 
taal waarmee Hij 
ons het meest 
nabij kan komen. 
We zien dat in 
Handelingen 2: 
op de Pinksterdag 
hoorde ieder het 
evangelie in zijn 
eigen taal. 
Natuurlijk spra-
ken de mensen 
die daar bijeen 
waren ook Grieks 
- destijds de 

‘internationale taal’ in dat 
gebied. En toch: God spreekt hun 
moedertaal, de taal van hun 
hart! En zoals het God daarbij 
niet om grote aantallen gaat, 
moeten ook wij ons juist om klei-
ne taalgroepen bekommeren.
Een aantal jaar geleden vertelde 
een Keniaanse collega me over 
de eerste zendelingen die in de 
negentiende eeuw naar zijn taal-
groep kwamen. Al snel besloten 
ze de Bijbel in zijn taal te verta-
len. In dezelfde tijd werd ook een 
naburige taalgroep met het 
evangelie bereikt, maar daar 
werd niet met bijbelvertaalwerk 
begonnen. Het verschil werd 
zichtbaar toen de Islam zich 
begin twintigste eeuw verspreid-
de in Kenia. De naburige taal-
groep is nu voor 99% moslim, 
terwijl in de taalgroep van deze 
collega nog altijd een groot per-
centage christen is. Dat ver-
schijnsel is ook bekend uit de 
kerkgeschiedenis: toen de Islam 
zich in de zevende eeuw in 
Noord-Afrika verspreidde, werd 
het christendom weggevaagd. 
Met een aantal opmerkelijke uit-
zonderingen: de Kopten bijvoor-
beeld, of de Amharen in Ethiopië. 
Is het toevallig dat die beide taal-
groepen een Bijbel in hun eigen 
taal hadden? Juist waar God 
mensen nabij komt in hun eigen 
taal, draagt het evangelie 
vrucht! n

tanzaniaanse�kerken�hebben�de�gewoonte�om�hun�diensten�in�het�

Swahili,�de�nationale�taal,�te�houden.�Met�één�uitzondering:�de�

mededelingen�worden�zowel�in�het�Swahili�als�in�de�lokale�taal�

gedaan.�toen�een�collega�eens�vroeg�waarom�de�predikant�dat�

deed,�kreeg�hij�als�antwoord:�‘We�willen�zeker�zijn�dat�iedereen�het�

begrijpt.’�het�was�nog�niet�bij�de�predikant�opgekomen�dat�het�ook�

belangrijk�is�dat�iedereen�de�Woordverkondiging�goed�begrijpt…

In deze rubriek zijn leden van de 
HHK aan het woord die door een 
plaatselijke gemeente zijn 
 uit gezonden of worden onder-
steund. Deze keer leest u het 
 verhaal van Jacob en Albertine 
Karels. Zij zijn werkzaam in 
Tanzania voor stichting Wycliffe.

F e b r u a r i  2 0 1 7  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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F l I t S � Tom Valkenburg

Projectenbundel 2017
Inmiddels staan de projecten voor 2017 op www.zhhk.nl. We 
hebben er bewust voor gekozen om geen apart projecten-
boekje meer uit te geven, omdat we onvoldoende zicht 
 hadden op welke PZC nu voor welk project geld inzamelde. 
Het kwam wel eens voor dat aan het einde van een jaar bleek 
dat er in heel veel gemeenten geld was ingezameld voor een 
bepaald project, terwijl het streefbedrag al behaald was.  
Om dit te voorkomen, vragen we PZC’s zich in te schrijven op 
een project via de website. Na inschrijving kunnen wij u 
 desgewenst op de hoogte houden van het project.

Verkoop- en autowasdag 
in Nieuwleusen
Door de jeugdverenigingen en de vrouwen-
vereniging van de HHG ‘Rehoboth’ te 
Nieuwleusen wordt op D.V. zaterdag 6 mei 2017 
een verkoop- en autowasdag georganiseerd.  
De opbrengst is gedeeltelijk bestemd voor de 
ZHHK. De verkoping start om 10.00 uur en sluit 
om 16.00 uur. 
Adres: Meeleweg 41 te Nieuwleusen. 

uitgelicht: 
Spaart u mee voor onderstaande projecten?

MaTerialeN Voor kiNDerWerk iN SuriNaMe
Kinderen en jongeren zien wekelijks uit naar het moment 
waarop de bus met daarin de ‘zuster’ komt voorrijden en 
zij in mogen stappen om mee te gaan naar de zendings-
post. Daar aangekomen wordt er gezongen, gebeden, uit 
de Bijbel gelezen en verteld en is er tijd en ruimte voor 
ontspanning. Op de club leren de kinderen en jongeren 
gedeelten uit Gods Woord uit het hoofd en wordt er met 
elkaar nagedacht over (het leven met) de Heere.
Voor dit werk is allerlei materiaal nodig. Vertelboekjes, 
platen, knutselmaterialen, enzovoorts. De club is extra 
aantrekkelijk wanneer er iets leuks te doen is na de pauze. 
Vooral in de regentijd is het fijn als de kinderen en tieners 
ook binnen het een en ander te doen hebben. Graag zou-
den we een goede voetbaltafel aanschaffen zodat ze zich 
daarmee kunnen vermaken.

iNzeT orGaNiSaTieDeSkuNDiGe iN MalaWi
Ter ondersteuning van het zendingswerk in Malawi zal 
dhr. H.C. Ju uit Dirksland worden uitgezonden als organi-
satiedeskundige. Hij zal gaan onderzoeken hoe de RPC 
(het kerkgenootschap dat door de ZHHK wordt onder-
steund) toe kan groeien naar een duurzame vorm van 
zelfstandigheid. Ook zal hij de RPC adviseren in het opzet-
ten van trainingen voor ambtsdragers, in het organiseren 
van de Bijbelschool etc. Een moeilijke, maar ook belangrij-
ke taak! Door dit werk te ondersteunen, draagt u bij aan 
de kerk in Malawi, zodat zij ook voor de toekomstige gene-
raties tot zegen zal zijn.

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u op 
www.zhhk.nl. 

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 1
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