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project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  Mw. Hannekie Coster 

(onderwijsvrijwilliger)
•  mw. A. Groothuis 

(kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

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

(zendingspredikant)
•  Fam. Ds. K. Klopstra 

(docent bijbelschool/
zendingspredikant)

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

de doden blijven leven
Nederlandse jongeren discussiëren er weleens over dat de 

kerk krampachtig vasthoudt aan vroeger. En dat ons respect 

voor kerkvaders en hervormers een verkapte vorm van voor-

ouderverering is.

Echte voorouderverering is echter iets 
totaal anders. In de traditionele 
Afrikaanse cultuur blijven de doden 
leven. Ze zijn dan wel begraven en je 
ziet ze nooit meer, maar ze zijn zoge-
zegd niet ‘voorbij’. Je hebt altijd het 
gevoel dat ze nog om een hoekje 
staan te loeren. Je kunt ze nog pijn 
doen, en dat geeft grote onzekerheid.
Deze traditionele cultuur leeft uit een 
krachtig begin. Mythen en riten hel-
pen om de herinnering aan die oer-
tijd levend te houden.
In het Westen leven we naar de toe-
komst, los van een begin. Onze kinde-
ren leren al de agenda te plannen, en 

dan niet het deel van vórige week, 
maar vólgende week. Gisteren is klaar 
en voorbij.
Het lijkt erop dat dit toekomstgerich-
te in West-Europa toeneemt. Kleding 
is vaak al uit de mode voor ze versle-
ten is. Gebruiksvoorwerpen als 
mobiele telefoons worden vooral 
gewaardeerd omdat ze níéuwe moge-
lijkheden bevatten.

In Afrika lijkt dat verleden eigenlijk 
nooit voorbij, maar nábij. Een docent 
van een westerse universiteit in Zuid-
Afrika vertelde eens dat Afrikaanse 
studenten geschiedenis moeite heb-

ben de historische volgorde (chronolo-
gie) van gebeurtenissen in een logisch 
verband te plaatsen. Voor een 
Nederlandse student is het gesneden 
koek dat de Eerste Wereldoorlog voor-
afging aan de Tweede, of dat de 
Nadere Reformatie volgde op de 
Reformatie. Maar blijkbaar staat logi-
ca niet los van de cultuur.
Beide leefwijzen hebben natuurlijk 
hun sterke en zwakke punten. Het 
nadeel van de Afrikaanse benadering 
is dat er nooit verandering komt, 
omdat dit de voorvaders zou vertoor-
nen. Het nadeel van de Europese 
benadering is het radicaal afrekenen 
met (het goede uit) het verleden. 
Maar dat heeft ook een andere kant. 
Als Nederlanders kunnen wij oorlo-
gen vergeten en vrienden zijn met 
Duitsers en Fransen, Engelsen en 
Spanjaarden. In Afrika gaat menige 
oorlog nooit echt voorbij. Want ja, al 
die slachtoffers loeren nog om een 
hoekje. n

I N K I J K J E  Evert van Vlastuin
C

o
l

o
f

o
N



3

Bediening van Woord en 
 sacramenten, tuchtoefening, 
zending en evangelisatie: daar-
in klopt het hart van de kerk. 
De opdracht van de opgestane 
Heere Zelf aan de discipelen, 
vóór Zijn hemelvaart, is heel 
 duidelijk: ‘Gaat dan henen, 
onderwijst al de volken, 
dezelve dopende in de 
Naam des Vaders, en des 
Zoons en des Heiligen 
Geestes; lerende hen 
onderhouden alles, wat 
Ik u geboden heb’ 
(Mattheüs 28 vers 19). 
Zware en moeilijke taak? 
Hij voegt er de belofte bij daar-
in met hen te zijn! Een onver-
vreemdbare taak voor de kerk 
dus.
Dat is in 2004 door de op de 
grondslag van de Nederlandse 
Hervormde Kerk achtergebleve-
nen goed beseft. De synode 
stelde een commissie voor de 

zending in. Er kwamen zen-
dingsterreinen in Malawi en in 
Suriname, zendingswerkers 
werden uitgezonden. Daar 
mogen we dankbaar voor zijn. 
Vanzelfsprekend kwam zo de 
zending regelmatig op de agen-
da van de generale synode. 

Uiteraard houdt ook het breed 
moderamen van de generale 
synode er zich intensief mee 
bezig. Er zijn jaarplannen en 
jaarverslagen, aan de hand 
waarvan beoordeeld wordt of 
het beschikbare geld zo goed 
mogelijk wordt besteed, of de 
zendingswerkers zich welbevin-

den, hoe de contacten met 
anderen rond onze zendings-
gebieden verlopen. Maar vooral 
wordt uitgezien naar zegen op 
al dit werk. 
Steeds moet een deugdelijke 
balans worden gevonden 
 tussen ontvangsten voor de 
zending vanuit de gemeenten 
én de uitgaven aan werkers en 
nodige voorzieningen op het 
zendingsveld en allerlei 
 projecten eromheen. Je zou zo 
graag méér willen dan finan-
cieel mogelijk is. Daarom wordt 

een blijvend beroep gedaan 
op de offervaardigheid 

van ons allen.
Maar … te behoren tot 
een kerk die zending 
bedrijft, is niet een 
kwestie van geld alleen 
(hoe hard dat geld ook 

nodig is), maar ook van 
gebed en van houding in onze 

eigen omgeving. Ons land is 
immers zelf zendingsgebied 
geworden! Dat is aangrijpend 
en ernstig. De roeping een 
 zoutend zout en een lichtend 
licht te zijn, mogen we niet 
naast ons neerleggen. De Heere 
bekwame daartoe! n

om met de deur in huis te vallen: Kun je een kerk die niet aan 

zending doet, eigenlijk wel kerk noemen? Deze vraag stellen,  

is die beantwoorden.

Ir. B.J. van der Vlies (lid breed moderamen generale synode) I N z I C h t

Met de kerk in gesprek over de toekomst tijdens de afgelopen visitatie

» Er wordt vooral 
 uitgezien naar zegen op  

al dit werk «

Zending op de agenda van kerk en synode

Gaat dan heen!
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Eerder schreef ik over de voor-
bereiding op mijn vertrek naar 
Suriname. Het was een mooie, 
intensieve periode 
waarin ik veel heb 
mogen leren om 
als kinderwerkster 
aan de slag te kun-
nen. Ik heb mogen 
merken dat de 
Heere me wilde 
voorbereiden op 
het werk. 
Voorbereiding is 
goed, maar heeft alleen zin als 
het eigenlijke werk volgt. In 
januari was het zover. Na een 

indrukwekkende uitzenddienst 
stapte ik op 10 januari in het 
vliegtuig en zo’n 9 uur later 

landde ik, na een voorspoedige 
vlucht, op J.A. Pengel, Zanderij. 
Mijn eerste kennismaking met 

Suriname! De foto’s en verhalen 
werden levende beelden en 
geluiden. 
Het is bijzonder hoe snel dingen 
wennen. Niet alleen mijn nieu-
we titel of de Surinaamse woor-
den, maar ook het leven hier op 
de zendingspost in Powakka. 
Het Surinaamse Nederlands, de 
andere gewoonten, de warmte. 
Het is een totaal ander leven 
dan in Nederland, maar wat is 
het fijn en goed om hier te zijn. 
Het is een zegen van de Heere 

dat ik me zo snel thuis 
mocht voelen. 

aan het werk
Het werk dat ik hier 
in Suriname mag 
doen, is prachtig. In 
Powakka zijn er de 
zondagsschool, de 

kinderclub en de 
 tienerclub. Wat was het 

mooi om de kinderen en tieners 
voor de eerste keer te zien, om 
ze te spreken. 

f o C U S  Annelies Groothuis

Kinderwerk in Suriname

Ploegen  
op de rotsen van Powakka
‘zuster! zuster Annelies, mag ik stroop delen?’ het is een van de 

kinderen van de kinderclub die deze vraag stelt. Een tijdje gele-

den zou ik vreemd opgekeken hebben bij deze vraag. Maar inmid-

dels ben ik al helemaal gewend aan de titel ‘zuster’ en aan de 

Surinaamse woorden.

» De boodschap dat er alleen 
behoud mogelijk is door het 
werk van de Heere Jezus, is 

veel onbekender «

4
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Op zondag wordt er direct na  
de kerkdienst zondagsschool 
gehouden, terwijl de volwasse-
nen preekbespreking hebben. 
We zingen en bidden samen, we 
lezen een Bijbelverhaal en daar-
na is er tijd voor een kleurplaat. 
De tiener- en kinderclub zijn op 
verschillende dagen doorde-
weeks. De kinderen komen 
graag. Ze genieten van het ver-
haal, het zingen en het werkje 
na de pauze. De kinderen ken-
nen veel verhalen uit de Bijbel, 
mede doordat ze op een rooms-
katholieke school zitten. Maar 
de boodschap dat er alleen 
behoud mogelijk is door het 
werk van de Heere Jezus, is veel 
onbekender. Wat is het daarom 
nodig om de Boodschap van 
zonde en genade te vertellen 
aan kinderen en tieners.
In Paramaribo is er ook zon-
dagsschool, kinder- en tiener-
club. De kerk aan de 
Hoogestraat wordt gebruikt 
voor kinder- en tienerwerk. Op 
zondagmiddag is er zondags-
school voor de kinderen uit deze 
buurt. We gaan de erfjes op en 
vragen de kinderen te komen. 
De kinderen zijn enthousiast als 
je de erfjes oploopt om te vra-
gen of ze naar de kerk komen. 
Al deze kinderen en tieners heb-
ben hun eigen verhaal, hun 
eigen problemen. Het bepaalt 
me bij de gebrokenheid van het 
leven sinds de zondeval. Toch is 
de Hoogestraat geen deprime-
rende plaats. We mogen gelo-
ven dat God ook het Licht kan 
en wil laten schijnen in de 
meest donkere plaats. Elke keer 
wanneer de Bijbel opengaat, is 
dat een teken van Gods genade.

woordenloos boek
Ik werkte met de kinderen over 
het Woordenloos boek. Het is 
een van de materialen die tij-
dens mijn voorbereiding bij CEF, 
in Zwitserland, uitgebreid aan 
de orde kwamen. 
In dit boek staan alleen maar 
lege bladzijden in kleuren. 
Goud, zwart, rood, wit, groen. 
Het symboliseert de Bijbelse 
boodschap. Het gaat over God 

en de hemel, ons boze hart, het 
bloed van de Heere Jezus Die 
alleen ons kan redden, de verge-
ving van de zonden en over het 
leven met de Heere. 
Tijdens het geven van deze les-
sen kom ik er meer en meer 
achter dat het zo nodig is dat er 
steeds weer op gewezen wordt 
dat zonde scheiding maakt tus-
sen God en ons. Veel van de kin-
deren en tieners denken, net als 
de volwassenen, dat het wel 
goed met hen komt als ze een 
goed mens zijn. Dat het dienen 
van God alleen maar gaat over 
in de hemel komen. 
Soms lijkt het ploegen op rot-
sen. Toch mogen er ook 

momenten zijn waarin kinde-
ren en tieners lijken na te den-
ken over de boodschap en er 
gerichte vragen over stellen. We 
hopen en bidden dat de Heere 
krachtig wil werken in de har-
ten van de kinderen en tieners. 

meeleven
Wat is het fijn om te merken 
dat er wordt meegeleefd. 
Tijdens de uitzenddienst, maar 
ook door middel van kaarten. 
Het doet me goed te merken 
dat veel mensen betrokkenheid 
voelen bij het werk in Suriname. 
Wilt u het werk in Suriname en 
ons team blijven opdragen in 
uw gebeden? n

Terugvertellen van Bijbelverhaal aan de hand van de plaat

Zondags
school in 
Powakka

5
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Zending en onderwijs
tijdens het bezoek aan Malawi stond, in de ontmoetingen met 

de RPC, het begrip ‘sustainability’ centraal. Je kunt het vertalen 

met ‘toekomstbestendigheid’. De RPC moet zich ontwikkelen tot 

een zelfstandige kerk die kan voortbestaan, ook als de hhK zou 

vertrekken. Daarvoor zijn wel geschoolde mensen nodig.

Behalve aan de Bijbelschool wordt van-
uit CZ geen onderwijs gegeven in 
Malawi. Zending gaat immers over de 
verkondiging van het Evangelie. 
Natuurlijk is alfabetisering noodzake-
lijk. Hoe zouden de mensen anders de 
Bijbel kunnen lezen? Gelukkig verstaat 
de Malawiaanse overheid haar verant-
woordelijkheid in dit opzicht en heeft 
zij de leerplicht ingesteld. Dat wil ove-
rigens niet zeggen dat alle kinderen 
daadwerkelijk een school bezoeken. 
Soms zijn dorpen te afgelegen. Of is de 
armoede te intens. Meestal echter 
leren kinderen wel lezen en schrijven. 
Maar daar houdt het dan ook mee op. 
Voortgezet onderwijs zit er voor de 
meesten niet in, laat staan hoger of 
universitair onderwijs. Dat geldt zeker 
voor de kinderen uit de RPC. De meeste 
gemeenten liggen in plattelandsgebie-
den, waar niet meer voorhanden is dan 
een eenvoudig schooltje. 
Dat is jammer, want dat betekent dat 
de RPC in de toekomst niet gevoed zal 
worden met goed opgeleide jongeren, 
die hun verantwoordelijkheid in de 

kerk en in de plaatselijke gemeente 
kunnen nemen. De huidige kerkleiders 
zijn eenvoudige lieden. Ze hebben 
maar net middelbare school gevolgd 
en daarna een aantal cursussen om 
lerend ouderling te worden. Een enke-
ling heeft de opleiding – niet te verge-
lijken met die in Nederland overigens – 
voor dominee met succes afgerond. 
‘Sustainability’ betekent dat je in staat 
bent om zelf die dingen te doen, die 
horen bij zelfstandigheid. Zelf een visie 
ontwikkelen op de toekomst. Zelf wer-
ken aan ontwikkeling van de gemeen-
ten en de dorpen. Zelf bepalen wat 
nodig is en daarvoor plannen ontwik-
kelen en zo nodig fondsen bij de HHK 
of andere donateurs werven. Zelf een 
systeem ontwikkelen waarbij ieder zijn 
verantwoordelijkheid kent en er con-
trole plaatsvindt op de verrichte werk-
zaamheden. Voor al die activiteiten 
zijn goed opgeleide mensen nodig. Op 
dit moment zijn die helaas zeer 
beperkt of helemaal niet aanwezig. 
Tijdens de visitatie voerden we 
gesprekken over een structurele verbe-

tering van de voedselvoorziening in de 
gemeenten. Enige planvorming daar-
omtrent begint met het aanstellen van 
een Malawiaanse coördinator, die het 
proces van meet af aan begeleidt. Met 
elkaar kwamen we tot de conclusie dat 
zo iemand in de RPC feitelijk niet te 
vinden is ...

De RPC zal in de toekomst goed opge-
leide mensen nodig hebben. Op de 
Bijbelschool. Want ook het niveau van 
het theologisch onderwijs aan pastors 
en toekomstige predikanten moet 
omhoog. Maar ook in de kerk als zoda-
nig. Voor het besturen van de 
Bijbelschool, voor het begeleiden van 
de bouw van nieuwe kerken. Voor de 
ontwikkeling van landbouw- en werk-
gelegenheidsprojecten, zodat geld ver-
diend wordt in de gemeenten om de 
pastors te onderhouden. Het kader 
voor de kerk van de toekomst komt er 
niet vanzelf. Het is goed dat de RPC, 
samen met CZ, zich hierop bezint. 
Misschien kan er een beurzenstelsel 
ontwikkeld worden, zodat veelbeloven-
de theologische studenten hun studie 
kunnen vervolgen aan een universiteit 
in de stad. Om opgeleid te worden tot 
toekomstig Bijbelschooldocent of kerk-
leider. Misschien kan er iets bedacht 
worden om veelbelovende kinderen op 
te leiden om dienstbaar te kunnen zijn 
in de gemeenten. Daarover moet 
bezinning plaatsvinden. Als het tot 
concrete plannen komt, rekenen we 
graag op uw steun. n

V I S I E  W. de Kloe

Kerkleiders ontmoeten elkaar op de BijbelschoolReklame maken voor de Bijbelschool

Z i c h t  o p  Z e n d i n G  -  J a a r G a n G  9
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Verlicht door de Heilige Geest 
schrijft Paulus deze woorden. 
Het zijn woorden van God Zelf, 
de Betrouwbare, de 
Onveranderlijke. Wanneer wij 
deze woorden lezen, legt Hij ze 
ook aan ons hart. Welk recht 
hebben wij dan om dit woord 
niet te geloven, niet te aanvaar-
den zonder enige beperking? ‘Dit 
is …’ geldt ook voor vandaag. ‘Een 
getrouw woord’: je kunt er zeker 
van zijn. Het is ‘alle aan neming 
waardig’ en dat van wege de 
waarheid van dit woord, name-
lijk ‘dat Christus Jezus in de 
wereld gekomen is’. Dit is een 
heerlijk woord, maar ook een 
eerlijk woord. Het zegt alles over 
God, maar ook over ons. God 

heeft Zijn Zoon gezonden naar 
deze wereld. Een wereld vol van 
aardige en vriendelijke mensen 
die het zo goed menen? Nee, een 
wereld verloren in schuld! Een 
wereld vol van haters van God. 
Mensen die met Hem hebben 
afgerekend. Aan zo’n wereld 
heeft God de Vader, de beledigde 
partij, dit woord bekend willen 
maken. Om te redden wat redde-
loos verloren is. Te genezen wat 
ten dode is opgeschreven. 

‘Om de zondaren …’ De Farizeeën 
gebruikten dit woord voor hen 
die de wet niet hielden. Het uit-
schot van de maatschappij. Daar 
wilden zij niet mee te maken 
hebben. En wij? In het Nieuwe 
Testament wordt dat woord ook 
gebruikt voor de heidenen. De 
van God vervreemden. Geldt dit 
ook niet voor ons? Van huis uit 
niet meer dan zondaren. Dat nu 
eens te beamen. Het zou recht-
vaardig zijn wanneer er zou 
staan: ‘gekomen om de zondaren 
te verderven.’ Niet meer ver-
diend. Maar nu staat er: ‘om de 
zondaren zalig te maken.’ Te red-
den van de eeuwige ondergang. 
Te bevrijden uit de macht van de 
zonde, de heerschappij van de 
duivel. Om te verlossen van de 

zondeschuld. Hier wordt verkon-
digd de volkomen zaligheid voor 
volkomen zondaren. ‘… dat 
Christus Jezus (…) gekomen is.’ 
Feit dat is gebeurd. Nog wil Hij 
komen in een hart dat vol is van 
de wereld. Dat wereld ís. Hij 
komt vandaag met dit Zijn 
Woord en zegt: ‘Zie, Ik sta aan de 
deur en Ik klop.’ 

Kent u deze gekomen Zaligmaker 
van de zondaren? De Farizeeën 
verachtten dat uitschot. Maar Hij 
wilde en wil een Vriend 
genaamd worden van zondaren. 
Hij is gekomen om te zoeken en 
zalig te maken dat verloren is. 
Wat hebt u tegen deze 
Zaligmaker? Tegen deze liefde? 
Tegen dit geschenk van God Zelf? 
Misschien zegt u: ‘Kan het dan 
voor mij?’ Lees wat Paulus mag 
uitjubelen: ‘… van welke ik de 
voornaamste ben.’ Lees ook vers 
16. Hij zegt dat niet om zichzelf 
op de voorgrond te plaatsen, 
maar opdat verslagen zondaren 
moed zouden scheppen uit zijn 
behoudenis. Paulus laat ook zien 
welk een machtige boodschap 
een dienaar van Christus mag en 
kan verkondigen. Toen en nu.  
In Nederland, in Malawi en 
Suriname. In deze wereld.  n

Ter overdenking

Vraag 1  
Lees Romeinen 2 vers 1-4. Overdenk de 
woorden ‘goedertierenheid’, ‘verdraag-
zaamheid’, ‘lankmoedigheid’. Wat 
 zeggen deze woorden over de Heere en 
welke boodschap ligt hierin voor u?

Vraag 2 
Op welke wijze is in uw leven zichtbaar 
dat u weten mag van goddelijke genade? 

het getrouwe woord… 
voor zondaren

Ds. W. Nobel V E R g E z I C h t

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus 

Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, 

van welke ik de voornaamste ben. 1 Timotheüs 1:15
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Regioavonden
Voor kerkenraadsleden, leden van de Plaatselijke 

Zendingscommissies, predikanten en voorgangers 

beleggen wij de komende maanden regioavonden.  

Meld u aan voor een avond bij u in de buurt.

•  D.V. donderdag 28 mei 2015 - Ds. C.J.P. van der Bas 

HHG Woudenberg, kerkgebouw HHK,  

Albert Cuyplaan 2, 3931 LE Woudenberg 

•  D.V. woensdag 10 juni 2015 - Ds. W.M. Mulder  

HHG Ridderkerk, Sionskerk, Baden Powellstraat 2, 2984 

BW Ridderkerk 

•  D.V. woensdag 24 juni 2015 - Ds. C.J.P. van der Bas 

HHG Wijk bij Heusden, Kerkgebouw HHK, Engelsestoof 

1, 4261 RA Wijk en Aalburg 

•  D.V. woensdag 1 juli 2015 - Ds. W.M. Mulder  

HHG Staphorst, ‘De Leerkamer’, Kerklaan 6,  

7951 CD Staphorst

Zie link naar site http://www.hersteldhervormdekerk.nl/ 

hhk/nieuws/regiobijeenkomsten-2015

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

13-05  Ds. R.J. Oomen Zendingspredikant Malawi 
14-05   Mw Annelies Groothuis Kinderwerkster Suriname 
25-05  Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname 
08-06  Willem Meuleman Suriname 
29-07  Rick Meuleman Suriname 
14-08  Erik Klopstra Malawi 
17-08  Mevrouw C.J. Klopstra-van den Berg Malawi 
20-08  Elske Klopstra Malawi 
29-08  Ds. K. Klopstra Zendingspredikant Malawi 
08-09  Mevrouw N. Oomen-Struijk Malawi 
  
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.

Actie voor zending?
Heeft u een actie gevoerd voor de 
zending? U bent enthousiast en wilt 
graag anderen laten delen in het 
resultaat? Meld het ons.

Vrijwilligers zendingsdag

Voor de organisatie van de zendingsdag 

wordt gezocht naar vrijwilligers. 

We zoeken mensen voor:

• Op- en afbouw van de zalen, klaarzetten 

stoelen

• Catering

• Kinderprogramma

• Parkeerwachten

Vele vrijwilligers gingen jullie al voor.  

Vele handen maken ook licht werk. Je kunt je 

aanmelden via info@zhhk.nl of  

zendingsdag@zhhk.nl.

Gebedspunten
In deze rubriek willen wij enkele punten onder de aandacht brengen met het oog op uw  meeleven en gebed:

-  Wilt u danken voor de goede start die Annelies Groothuis mocht maken in Suriname?
- Wilt u bidden voor het kinder- en jeugdwerk in Powakka en Paramaribo?- Wilt u bidden voor groeiende bekwaamheid bij de leiders van de RPC in Malawi?- Wilt u danken voor de goede samenwerking rond de noodhulp in Malawi en bidden om Gods zegen hierover?

Zendingsbussen!
Vergeet u de zendingsbussen niet?  

Nog geen zendingsbus, vraag hem 

aan via info@zhhk.nl. 

8

D I f f U U S   

Verlofperiode zendelingenDs. Klopstra hoopt vanaf eind juni tot begin september met verlof te zijn en ds. R.J. Oomen vanaf half mei tot eind juni.U kunt de zendingspredikanten uitnodigen voor een preekbeurt bij u in de gemeente. Ook zijn zij bereid om een presentatie (over het zen-dingswerk) te houden.
Neemt u voor bovenstaande contact op met het zendingsbureau.
Tel. (0318) 55 42 12 of mail naar info@zhhk.nl
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Twee jaar geleden gingen wij 
voor het eerst op verlof. Het viel 
ons meteen op dat Malawi ver 
weg is zodra je in het vliegtuig 
zit. Het feit dat je zo snel weer 
voluit Nederlander bent, zal 
ermee te maken hebben dat 
Malawi en Nederland twee 
totaal verschillende leef-
werelden zijn. 

In Nederland is het heerlijk onze 
familie en vrienden weer te 
zien. Je kunt genieten van het 
vertrouwde eten. De lange 
avonden in de zomer doen je 
even vergeten dat het twee jaar 
lang altijd om 18.00 uur donker 
was. Ook het voorgaan in een 
kerkdienst is anders; meer geor-
dend; in je eigen taal; onder 
begeleiding van orgelspel; 
onder landgenoten die je beter 
begrijpt dan de mensen onder 
wie je zending bedrijft. 
Ook de kinderen genieten dan 
van het geordend kerkelijk 
leven. Een minpuntje is dat 
 verlof echt een drukke tijd is. Je 
wilt er zoveel mogelijk uithalen. 
Het ver van tevoren plannen 
van afspraken blijkt nood-
zakelijk. Anders schieten  
dingen erbij in die wel hadden 
gemoeten.

Gebed
Verlof is ook bedoeld om voor-
lichting te geven over het werk 
op het zendingsveld. Mensen 
hebben het werk gesteund; 

financieel en geestelijk (door 
hun gebed). Dat stemt tot dank-
baarheid. Hun steun wordt 
gevoed door voorlichting. 
Het is altijd mooi om bij 
gemeenten op ‘bezoek’ te zijn 
en hun met woord en beeld iets 
te mogen vertellen van het werk 

en ons gezinsleven in Malawi. 
Zo kunnen mensen iets meekrij-
gen van de kansen, van de 
onmogelijkheden en van de 
vreugden van het zendings-
werk, zodat je bij terugkeer naar 
Malawi verzekerd mag zijn van 
hun betrokkenheid op het werk. 

Wilt u gedurende het verlof 
kennismaken met de familie 
Klopstra? Hun verhaal 
 beluisteren of het zien? Zij zijn 
graag bereid een avond te 
 verzorgen. Raadpleeg onze web-
site of informeer bij Bureau 
Zending.  n

het genoegen van verlof  
in nederland

ds. K. Klopstra t R A N S P A R A N t

het tweejaarlijkse verlof naar Nederland herinnert je eraan dat je 

leeft in twee werelden. Je bouwt je leven op in een ander land. Je 

gaat je daar thuis voelen. En tegelijkertijd zal het nooit je eigen 

thuis zijn. Verlof is daarom best iets waar we naar uitzien.

Familie Klopstra in Zomba
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Michel en Erna Pauw in Papoea-Nieuw-Guinea

hebreeuwse ‘geheimtaal’
op een morgen begroette ik mijn Papoea-Nieuw-guineese 

studenten in het hebreeuws. Donkere gezichten keken me 

vragend aan. Voor hen was dit ‘tok hait’, een nieuwe 

 geheimtaal in het land van de 800 talen.

In januari 2014 zijn we vanuit onze 
Hersteld Hervormde gemeente in 
Woudenberg uitgezonden om via 
Wycliffe Bijbelvertalers bij te dragen 
aan het Bijbelvertaalwerk in Papoea-
Nieuw-Guinea. Na een periode van 
voorbereidende werkzaamheden 
begon Michel in juli 2014 met lesge-
ven op het Trainingscentrum in 
Ukarumpa. Aan deze school studeren 
volwassen Papoea-Nieuw-Guineeërs 
vanuit alle delen van het land. Zij zijn 
door de lokale kerken aangewezen om 

een opleiding te volgen tot 
Bijbelvertaler. Hun land telt maar 
liefst 300 talen waarin de Bijbel nog 
niet beschikbaar is. De nood is dus 
hoog en er is een grote honger naar 
Gods Woord. 
De Papoea-Nieuw-Guineeërs vinden 
het enorm belangrijk dat de Bijbel 
zorgvuldig en nauwkeurig vertaald 
wordt. Daarom komen deze 
 studenten naar Ukarumpa om een 
vierjarige opleiding te volgen tot 
Bijbelvertaler. 

De eerste Nederlandse Bijbel-
vertalingen waren uit het Latijn en 
Duits vertaald. Pas in de zeventiende 
eeuw ontving Nederland met de 
Statenvertaling haar eerste Bijbel die 
vertaald was vanuit de grondtalen. 
Een dergelijk proces zien we ook in 
Papoea-Nieuw-Guinea: aanvankelijk 
waren veel Bijbelvertalingen geba-
seerd op een Engelse vertaling of op 
een Tok Pisin-vertaling. Maar – net als 
in Nederland – komt er ook op het 
zendingsveld steeds meer vraag naar 
het vertalen van de Bijbel vanuit de 
grondtalen. Een van onze studenten 
vertelde: ‘Als je niet direct vanuit de 
grondtalen vertaalt, gaat er onvermij-
delijk iets verloren van de oorspronke-
lijke boodschap van Gods Woord en 
dat mag niet.’ 

Afgelopen jaar zijn 16 studenten 
begonnen met het ontcijferen van  
de Hebreeuwse ‘geheimtaal’. IJverig 
hebben ze gewerkt om het onder de 
knie te krijgen. Voor hen is de Bijbelse 
geheimtaal van Michel geen geheim-
taal meer en vertalen ze zijn groet 
met: ‘Goedemorgen en vrede met u!’

Michel en Erna Pauw zijn afhankelijk 
van giften. Wilt u hen helpen met het 
bevorderen van het Bijbelvertaalwerk 
in Papoea-Nieuw-Guinea? Kijk op  
www.michelenerna.nl/steun. n

S P E C t R U M  Michel Pauw

Michel geeft een student uitleg over een Hebreeuwse tekst

In deze rubriek zijn leden van de 
HHK aan het woord die door een 
plaatselijke gemeente zijn uitge-
zonden of worden ondersteund. 

Deze keer luistert u naar het ver-
haal van Michel en Erna Pauw. Zij 
zijn uitgezonden vanuit HHG 
Woudenberg, om in dienst van 
Wycliffe Bijbelvertalers in Papoea-
Nieuw-Guinea te werken.

Genesis 1:1

Nederlands In den beginne schiep God de hemel en de aarde

Hebreeuws   

Arammba Tofo móndaxadjóge Godo tó grógró e tambri sàwaráx

Z i c h t  o p  Z e n d i n G  -  J a a r G a n G  9
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Het woord ‘zorg’ betekent oor-
spronkelijk: smart, moeite, ver-
driet. Iets waaronder je gebukt 
gaat. We kennen dat in de uit-
drukking ‘ik maak me zorgen’. 
Aan de andere kant zien we een 
betekenisverschuiving: ‘zorg’ 
wordt ook verleend! Eigenlijk 
wordt dan bedoeld: we probe-
ren de zorg weg te nemen. Je 
bent dan aan het zorgen vóór 
iemand.

Hoe draag je zorg voor elkan-
der? We willen dat kort bezien 
aan de hand van de bekende 
gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan in Lukas 10. Wat 
onderscheidt de Samaritaan 
van de priester en de Leviet? Hij 
ziet de man die daar overvallen 
was. Hij gaat niet tegenover 

voorbij. Hij gaat naar hem toe. 
Hij vraagt zich niet af of de man 
die daar ligt zijn naaste is, maar 
hij maakt zichzelf tot naaste 
voor die man, door zijn reis te 
onderbreken en die man te hel-
pen. Hij zegt niet: ‘Dat is niet 
mijn zaak dat die man daar ligt.’ 
Hij ziet de smart, de pijn, de 
zorg van die ander, en gaat voor 
hem zorgen. Door zijn naaste te 
worden, neemt hij die zorg over!
Ambtshalve brengen we nogal 
eens kraambezoeken. Dan hoor 
je vanzelf weleens iets over 
degenen die in de kraamtijd de 
zorg overnemen. Een goede 
kraamzuster weet wat ze moet 
doen, die hoef je niet alles te 
zeggen, die pakt zelf aan. Wat 
kan dat voor de jonge moeder 
fijn zijn!

We leren uit dit alles het vol-
gende: 
1. Wie zorg draagt, ziet de nood. 

Hij ziet de ander, en gaat 
naast hem staan, en wordt zo 
tot naaste.

2. Hij neemt de zorg over, met 
als bedoeling dat de ander 
weer zo snel mogelijk kan 
functioneren, dus zonder die 
ander tegen wil en dank in 
een afhankelijkheidsrelatie te 
doen belanden. We zijn echter 
wel in alles afhankelijk van de 
Heere!

3. Er moet geen oneigenlijke 
machtsverhouding komen, 
zeker niet in de gemeente. 
Paulus schrijft in Galaten 6 
vers 2: ‘Draagt elkanders las-
ten, en vervult alzo de wet 
van Christus.’ 4. Naastenliefde 
ontstaat waar we zelf naaste 
worden, en niet meer vragen: 
‘Wie is mijn naaste?’

De grote Zorgdrager is de Heere. 
In Psalm 10 vers 14 lezen we:  
‘Gij ziet het immers; want Gij 
aanschouwt de moeite en het 
verdriet, opdat men het in Uw 
hand geve; op U verlaat zich de 
arme, Gij zijt geweest een 
Helper van den wees.’ En wat 
schrijft Petrus? ‘Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor u’ (1 Petrus 5 vers 7). 
Christus wilde Naaste zijn, Hij is 
 gekomen om te zoeken en zalig 
te maken dat verloren is. Hij is 
de grote Zorgdrager. n

Jaarthema ‘Dragen en gedragen worden’

de grote Zorgdrager

Ds. R.P. van Rooijen t h E M A

zorgdragen voor elkander. Wat is ‘zorgen’ (als werkwoord)? Wat 

houdt het in als iemand ‘zorgen’ (als zelfstandig naamwoord) 

heeft? Wat bedoelen we in de praktijk? hoe zit het eigenlijk met 

onderlinge verantwoordelijkheid, én: die tegenover god? Vragen 

die we in dit artikel willen doordenken.

Dragen en  
gedragen worden

1. De Drager
2. Beelddrager van Christus
3. Gedragen door het gebed
4. Zorgdragen voor elkaar
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‘gods rijk heeft geen einde’, klonk het op 7 januari vanuit de 

geloofsbelijdenis van Nicea in de uitzendingsdienst van 

Annelies groothuis. Een mooi begin van een dienst die in het 

teken van het zendingswerk stond.

Voor Annelies Groothuis en haar 
familie was het een bijzondere dag. 
Maar evenzeer voor de Hersteld 
Hervormde gemeente van Elspeet. 
Het gebouw was dan ook goed bezet 
met gemeenteleden, alsmede met 
familie, vrienden en belangstellenden.
Vanuit het dorp Klein-Powakka in 
Suriname zal Annelies zich als kinder-
werkster begeven onder de kinderen 
en jongeren ter plaatse, maar ook in 
Paramaribo.
De dag voor de uitzenddienst mocht ik 
haar samen met ds. J.C. den Ouden 
nog thuis in Hulshorst bezoeken. Daar 
mocht van hart tot hart gesproken 
worden en mocht Annelies iets vertel-
len over haar roeping tot dit werk. 
Zoals het ook later in de uitzenddienst 
verwoord werd, werd hier ook 
gehoord: ‘Hij Die u roept is getrouw; Ik 
zal raad geven; Mijn oog zal op u zijn.’
Deze avond was dus de uitzenddienst. 
De plaatselijke predikant gaf als ope-
ningspsalm op het vers dat velen van 
ons als kinderen het eerst geleerd 
hebben: ‘Opent uwe mond, Eist van 
Mij vrijmoedig. Op Mijn trouwver-
bond, Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, 

zo gij ’t smeekt, Mild en overvloedig.’ 
Treffender kan het bijna niet. 
De geloofsbelijdenis van Nicea werd 
voorgelezen, waar ook zo mooi staat 
vermeld: ‘Wiens rijk geen einde zal 
hebben.’ De Heere gaat door met Zijn 
werk, waar ook ter wereld. Na deze 
belijdenis mochten de aanwezigen zin-
gen: ‘Leer mij, o God van zaligheden, 
mijn leven in Uw dienst besteden.’

Ds. Buijs had als uitgangspunt voor 
zijn preek het derde vers van 
Mattheüs 11: Worden als een kindeke. 
In een viertal gedachten werd deze 
tekst uitgewerkt: 
a. Een hoogmoedige vraag;
b. Een beschamend voorbeeld;
c. Een ontdekkend antwoord;
d. Een heerlijke vrucht.

Na de preek en een persoonlijk woord 
door ds. Buijs volgde de uitzending 
van Annelies. De vragen werden haar 
gesteld door de voorzitter van de 
Commissie Zending, ds. J.C. den 
Ouden.
Namens het breed moderamen van 
de synode sprak ouderling Schouten 

een hartelijk woord tot Annelies, 
waarna ten slotte ouderling Van den 
Ende, voorzitter van de plaatselijke 
zendingscommissie, haar toesprak.

Na afloop van de dienst hebben velen 
nog afscheid van Annelies kunnen 
nemen. Op zaterdag 10 januari 2015 is 
Annelies vertrokken naar Suriname en 
veilig aangekomen. Elders in dit blad 
leest u van haar ervaringen. n

R E f l E C t I E  P. Vogelaar

Het kerkgebouw van HHG Elspeet

De uitzenddienst van Annelies Groothuis

worden als een kind

Z i c h t  o p  Z e n d i n G  -  J a a r G a n G  9
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De afgelopen acht jaar vond de 
Zendingsdag plaats in het Van 
Lodensteincollege in 
Amersfoort. Al die jaren hebben 
we prettig samengewerkt met 
het Van Lodenstein. Echter, we 
zaten langzamerhand aan de 
grens wat betreft het aantal 
bezoekers. Als gevolg van een 
verbouwing later dit jaar wordt 
de aula van de school definitief 
te klein. De komende 
Zendingsdag wordt daarom 
gehouden in Expo Hoevelaken. 

Dit zalencomplex ligt centraal 
in het land, heeft voldoende 
parkeergelegenheid en de trein 
stopt voor de deur. En ook: 
genoeg ruimte om meer 
 bezoekers te ontvangen. Dus of 
u weleens eerder óf nog nooit 
de Zendingsdag hebt bezocht: 
zet nu alvast de datum in uw 
 agenda!

Het thema voor de Zendingsdag 
2015 is: ‘Geroepen tot getuigen’. 
Er is voor gekozen om dit jaar 
een minder ‘vol’ hoofd-
programma te bieden. Met een 
goed evenwicht tussen 
 meditatie, informatie van het 
zendingsveld en verdieping.  
Ook hopen er twee gasten uit 

Malawi aanwezig te zijn.  
Voor kinderen en jongeren zijn 
er aparte programma’s en voor 
de kleinsten is er een crèche. 
Tijdens de middagpauze is er 
een zendingsmarkt met volop 
ruimte voor ontmoeting.
Logisch dat er niet alleen in de 
voorbereidingen, maar ook tij-
dens de dag zelf genoeg te doen 
is. Denk aan het begeleiden van 
kinderactiviteiten, oppas bij de 
crèche, enz. Lijkt het je leuk om 
als vrijwilliger mee te helpen? 
Meld je dan aan via zendings-
dag@zhhk.nl.

Uit reacties van bezoekers blijkt 
dat de Zendingsdag ook zorgt 
voor meer betrokkenheid op het 
zendingswerk. Alleen al daarom 
is een bezoek aan deze dag de 
moeite waard. We ontmoeten u 
graag op zaterdag 19 september 
in Expo Hoevelaken! n

Een nieuwe locatie, een nieuw programma en een beproefd 

 concept. DV op zaterdag 19 september wordt in Expo hoevelaken 

de jaarlijkse zendingsdag gehouden. De werkgroep zendingsdag 

is al volop bezig met de voorbereidingen.

Zendingsdag zaterdag 19 september 2015 

Geroepen tot getuigen

Werkgroep Zendingsdag f l I t S

“De verhalen op de dag zijn 
mooi. Ook genieten we van 
de werkjes en het knutse-
len. Wij zien uit naar de 
komende dag!”
Bart en Hanna

“Een bezoek aan de landelij-
ke Zendingsdag is niet 
ongevaarlijk; je loopt een 
serieus risico in vuur en 
vlam gezet te worden! Zeer 
inspirerend om met zen-
dingsvrienden uit het hele 
land samen te zijn in ver-
bondenheid met onze broe-
ders en zusters in Malawi 
en Suriname!”
Diaken M. Maris, lid 
zendings commissie 
Veenendaal

“Bewustwording op  zending krijg je mee 
op de Zendingsdag door de lezing, door de 
presentaties. Zo  creëer je betrokkenheid. 
Kerkenraden hebben hierin een stimule-
rende  werking,  bijvoorbeeld door vroeg-
tijdig de  mensen op te roepen de 
Zendingsdag te bezoeken.”
Ouderling L. Klepper,  voorzitter zendings
commissie Ouddorp
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Wat was het droog in Suriname. Het 
regende maar niet. En het land was stof
fig. Heel veel grote rivieren werden klei
ne stroompjes. De mensen in Suriname 
wachtten dan ook echt op de regentijd. 
Dan regent het heel lang achter elkaar. 
Zij en wij ook hebben allemaal water 
nodig. Wat een zegen als de Heere voor 
regen en zon zorgt. Alles zal groeien en 
bloeien. Ook ons hart heeft water 
nodig. Iemand zei dat Hij Levend 
Water kon schenken: de Heere Jezus. 
Gelukkig schenkt Hij mild en overvloe
dig. Zullen we allemaal om dat Levende 
Water vragen?

In deze puzzel vind je allemaal 
woorden die te maken hebben met 
water. Ze kunnen van links naar 
rechts staan, maar ook van rechts  
naar links. En van boven naar 
beneden, maar ook omgekeerd. 
Zoek ze maar op!

V E R R E K I J K E R  Margriet en Corinne

h d o o n s r E g n o ho o g s t l d E a r E nn r E t g o o r d v E Eg s n a r m o E d E d IE t E n w a r k r a p Er E g E n t b k n o Z oE t E m p E r a t u u rl a n d n E s s a w E gr w a r m v o E d s E l

honger dorst armoede brood gewassen aren 
warm regen droogte oogst groeien krap temperatuur
zon eten voedsel water akker land hongersnood

Opent uwe mond
Eist van Mij vrijmoedig
Op Mijn trouw verbond

Al wat u ontbreekt
Schenk Ik zo gij ’t smeekt

Mild en overvloedig

14

Water is van levensbelang. 
Een mens kan maar een paar dagen in leven blijven 
zonder water. Zonder water groeit er niets op het 
land. En als er niets op het land groeit, is er geen 
voedsel voor de mensen. Wij kennen dat in Nederland 
gelukkig niet, maar er zijn veel landen waar heel vaak 
te weinig water is.
Weet je dat de Heere Jezus heeft gezegd dat hij 
Levend Water kan geven? Zoek in je Bijbel maar eens 
op: Johannes 4. Als je Hem er om vraagt, geeft Hij 
jou dat levende water voor niets. Dat is genade! Dan 
mag je eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. Bij Hem.

De profeet Jesaja sprak ook al over water.  
Hij vergelijkt de Heilige Geest met water.

“Want Ik zal water gieten op  
de  dorstigen en stromen op het droge;  

Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten 
en Mijn zegen op uw nakomelingen”

Jesaja 44:3

Z i c h t  o p  Z e n d i n G  -  J a a r G a n G  9



                 

Corinne E y E - o P E N E R

Als God de weg wijst
Bijbelse principes 
betreffende Gods lei
ding met voorbeelden 
uit de praktijk. Leidt 
God mensen persoon
lijk? Heeft Hij een 
doel en een plan voor 
ieder leven afzonder
lijk? Kan ik er ooit 
zeker van zijn dat ik 
op de weg ben die Hij 
wijst en als ik die soms mis, moet ik 
dan voortaan met minder genoegen 
nemen? Beperkt Gods leiding zich tot 
de grote dingen in het leven, of kan 
ik elk detail eraan toeschrijven? Op 
deze vragen gaat dit boek in. Ds. 
Denis Lane, afkomstig uit Engeland en 
sinds 1960 bij OZG Internationaal, 
zet negen Bijbelse principes met 
betrekking tot Gods leiding uiteen. 
Elk principe wordt gevolgd door drie 
of vier voorbeelden uit de praktijk. 
Ruim dertig mensen die bij zendings
werk betrokken zijn of waren (waar
onder verschillende Nederlanders), 
vertellen vanuit hun ervaring hoe 
deze principes ‘handen en voeten’ 
gekregen hebben. Tal van levens
terreinen komen aan de orde.
Auteur:  Denis Lane
Taal:  Nederlands
ISBN 10: 109070048353
Prijs:  € 12,50

De antwoorden kun je vinden in Genesis 5 – 8.

Noach en de zondvloed

Noodhulp in Malawi
In februari zijn drie mannen van onze       

zending naar Malawi afgereisd. Zij  

bezochten een land dat op veel plaatsen 

was overstroomd. De mannen bezochten 

diverse kampen waar mensen tijdelijk 

onderdak hebben gevonden. Wat een leed. 

Een land waar over het algemeen veel 

droogte is. En dan nu deze verschrikkelij

ke overstromingen. Zoals jullie misschien 

wel weten, zijn er diaconiecollecten 

gehouden in de kerk om deze mensen te 

helpen en te ondersteunen. Naast al deze 

hulp is ons gebed nodig. Bidden jullie ook 

voor deze mensen!?!

	   De ark rustte op de bergen van         

Wie was de vader van Noach?                

Noach vond         in de ogen des Heeren 

Hoeveel moest Noach nemen van het reine vee?       

Noach was           jaren oud, als de 
vloed der wateren op 
de aarde was. 

Wat voor offer bracht Noach aan de 
Heere? 

          

Hoeveel dagen stond het water 
op de aarde? 

             

Noach had drie        

Veertig dagen en nachten waren er             

15

En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer  vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van ‘s mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden. Genesis 8:2022

m e i  2 0 1 5  -  G e r o e p e n  t o t  G e t u i G e n
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D.V. 19 SEPTEMBER

Geroepen tot getuigen

Pastor L. K
untaja

Hoofdprogramma
Dagvoorzitter: Ds. J.C. den Ouden
Ochtend (10.00-12.00 uur) 
Meditatie: Gij zult Mijn getuigen zijn           
ds. K.J. Kaptein
Muzikaal intermezzo
Getuigen uit Malawi 
Pastor L.Kuntaja en ds. N.K. Banda 

Middag (13.30-15.15 uur)
Lezing: Blijvende roep tot getuigen  
ds. N. den Ouden
Ooggetuigen uit Suriname
Muzikaal intermezzo

Voor verschillende leeftijdsgroepen 
(5-8 en 4-12 jaar)
Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, 
knutselen, puzzelen, spelletjes 
en….

Info- en verkoopmarkt, koffi e-thee-
broodjes en crèche. 
’s Middags: Bijbelstudie en twee 
workshops (aanmelden via de website).

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid, naast NS-station

Voor jongeren vanaf 13 jaar
Bijbelstudie, presentatie en spel. 
Aanmelden: vooraf via de website.

Jongerenprogramma

Kinderprogramma Wat nog meer

Sprekers 

uit Malawi!

ds. N.K. Banda

LET OP 

NIEUWE 
LOCATIE

ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
LANDELIJKE


