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taal en cultuur 
voor de zendeling
Waarom zeggen Duitsers ‘jij’ tegen God? Ze bidden immers: 

‘Dein Reich komme.’ Elke jongere die met zijn ouders een 

Duitse kerkdienst bezoekt, kan zomaar zo’n vraag stellen. 

Eerbied voor het heilige drukken wij 
uit in een beleefdheidsvorm (dus met 
u). Wij horen het onmiddellijk als 
iemand daarin een fout maakt. En als 
we dan onze hemelse Vader al niet 
meer met U aanspreken, wie dan nog 
wel?

Dit is voor ons heel gewoon. Daarom 
gaan we er voetstoots van uit dat 
christenen in andere talen net zo 
spreken. Totdat we horen dat onze 
broeders op een uurtje rijden afstand 
dit heel anders doen.

Het aantal vraagstukken rond taal, 
cultuur en kerk wereldwijd is 
 ontelbaar. Denk alleen aan het 
 woordje ‘ik’. Mensen verzuchten 
 weleens dat dit te veel wordt 
gebruikt. Premier Rutte sprak zelfs 
afkeurend over het ‘dikke ik’. De 
gedachte is: Laten we ons ik wat 
 minder centraal zetten. 

Maar het andere uiterste bestaat ook, 
namelijk dat het woord ‘ik’ nauwelijks 
klinkt. Volken die sterk hechten aan 
de gemeenschap, gebruiken weinig  

 
persoonlijke voornaamwoorden (ik, 
jij, hij, enz.), hebben wetenschappers 
ontdekt. 

Laten dit nu juist de volken zijn waar 
veel zendelingen naartoe gaan. Ze 
hebben dan wel een handicap. Zonder 
woorden als ik, jij (of gij) valt de 
Bijbelse boodschap moeilijk over te 
brengen. De naam JHWH kan worden 
vertaald als ‘Ik ben’. En in het 
Nederlands zegt de profeet Nathan 
heel direct tot David: ‘Gij zijt die man.’

Het ‘dikke ik’ past niet bij een christen. 
Maar toch veronderstelt de Bijbel wel 
een bepaalde persoonlijkheid. Voor 
zendelingen en Bijbelvertalers vraagt 
het groot begrip van de cultuur om 
dit weer te geven.

Ons verschil met de Duitsers heeft 
ook met cultuur te maken. In het 
Duits wijst ‘u’ niet zozeer op iemand 
die hoger staat, maar vooral op 
afstand. Wie U zegt tegen God, wil 
Hem op afstand houden. Maar wie 
Hem als Vader aanroept, eert Hem 
door te zeggen: ‘Dein Name werde 
geheiligt.’ n

I N K I J K J E  Evert van Vlastuin
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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)
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Natuurlijk namen we tijd om de 
voortgang van het werk te 
bespreken met de broeders 
Klopstra en Oomen. We luiste-
ren naar wat hen persoon-
lijk beweegt en welke 
zorgen zij ervaren. Ook 
trekken we op met de 
gezinnen en beleven 
we samen momenten 
van gezelligheid. Ze zit-
ten immers op een een-
zame post. We waren er bijna 
een hele week. Het was fijn om 
de tijd te hebben voor ontmoe-
ting.
Het belangrijkste doel van de 
visitatie is het contact met de 
RPC. Opnieuw hebben we 
gesproken over manieren om de 
kerk minder afhankelijk van 
Nederland te maken. Over 

mogelijkheden tot bijdragen 
vanuit de gemeenten voor het 
levensonderhoud van de pas-
tors. Over de voortgang van het 

werk aan de Bijbelschool, nu  
ds. Klopstra deze zomer hoopt 
terug te keren naar Nederland. 
Tijdens de intensieve gesprek-
ken passeren tal van onderwer-
pen de revue. 
Het valt steeds weer op hoe 
gering de kennis is, ook van de 
Schrift. Hoeveel er nog zal moe-
ten gebeuren, alvorens ze echt 

op eigen benen kunnen staan. 
Eind september zullen naar ver-
wachting twaalf predikanten 
klaar zijn met hun opleiding. 
Hopelijk kan volgend jaar sep-
tember, onder leiding van ds. 
Van der Bas, een nieuwe lich-
ting aan de opleiding beginnen. 
Onderwijs is broodnodig, opdat 
het Woord op een verantwoor-
de wijze doorgegeven kan wor-
den in de dorpen. 
Grote delen van Malawi worden 
getroffen door ernstige droog-
te. De verwachting is dat er het 

komende seizoen veel hon-
ger zal zijn. Op woens-

dag bezochten we 
enkele gemeenten, 
waar velen samenge-
komen waren om met 

ons te spreken. 
Maar eerst mocht het 

Woord verkondigd worden. 
Over Zacheüs. Ontroerend om 
te zien hoe aandachtig geluis-
terd werd. Daarna spraken we 
over de nood en probeerden we 
elkaar te bemoedigen. De men-
sen zijn dankbaar voor de hulp 
uit Nederland. Zij groeten u 
hartelijk en vragen om uw 
voortdurend gebed.  n

In een drukke visitatieweek met veel vergaderingen en andere 

afspraken, is de zondagse kerkgang een hoogtepunt. Eind februari 

bezochten ds. Heemskerk en ondergetekende Malawi. ook in de 

week mochten we het Woord horen. Te midden van alle honger en 

ellende werd het Brood des levens aangeboden.

W. de Kloe I N Z I C H T

 

» De kerk minder 
afhankelijk van Nederland 

maken «

de groeten van de kerk  
uit malawi
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De gedachten vermenigvuldi-
gen zich. Ook na het lezen van 
het stukje van ds. Klopstra in de 
vorige ZOZ. Zo herkenbaar! 
Waar zijn de mensen die het 
Woord gaarne aannemen? 
Waar zijn de mensen die moe-
ten worden toegedaan tot de 

gemeente die zalig wordt? Meer 
gedachten die opkomen: Werkt 
de Heilige Geest nog wel? Zijn 
we wel op de goede plaats 
bezig? Ook persoonlijke vragen: 
Bid ik wel genoeg, vertrouw ik 
er wel op dat God werkt? Sluit 
de prediking aan op de leefwe-
reld van de mensen? Ook vra-
gen over de Nederlandse kerk 
komen op: Is er wel genoeg 
gebed voor de zending? Heeft 
de Heere misschien Zijn hand 

teruggetrokken van de kerk?
Vragen waar u misschien van 
schrikt. Die u teleurstellen, die 
u moeilijk vindt. Vragen die we 
ook allemaal persoonlijk moe-
ten beantwoorden. Te  begin-
nen in onze verhouding tot 
God: Werkt de kracht van de 
Heilige Geest ook door in mijn 
leven? Om te eindigen met de 
vraag: ‘Is mijn gebed alleen 
gericht op het heil van mijn 
eigen ziel of draag ik ook ande-
ren op aan de troon der gena-
de?’
Moeilijke vragen. Vragen waar 
niet altijd een antwoord op is. 
Misschien zijn er ook wel ant-
woorden die we liever niet wil-
len horen. Willen we immers 
niet graag horen dat de Heere 
in andere landen velen toevoegt 
aan de gemeente? Iedereen 
kent toch de verhalen? Van ‘De 
kruisvlag in top’ tot verhalen in 
allerhande zendings- en evan-
gelisatiebladen waar het lijkt 
alsof zending overal en altijd 

f o C U S  Ds. A. Meuleman

Gods Kerk van Jeruzalem 
tot Powakka

Pinksteren in Jeruzalem. ‘En er werden op die dag tot hen toe gedaan 

omtrent drieduizend zielen.’ (Handelingen 2:41) Een klein poosje later: 

‘En het getal der mannen werd omtrent  vijfduizend.’ (Handelingen 4:4). 

En weer een tijdje later: ‘En daar werden er meer en meer toegedaan, 

die de Heere geloofden, menigten…’(Handelingen 5:14)  

En dan Powakka, februari 2016! Gemiddeld zo’n veertig kerkgangers. 

Powakka en Jeruzalem, wat een verschil!
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een succesverhaal is. Alsof God 
in andere landen zoveel mensen 
meer toevoegt aan Zijn 
gemeente dan Hij doet in 
Nederland.
Als we eerlijk zijn, moeten we 
zeggen dat God heel vaak niet 
met grote aantallen werkt. Ja, 
er zijn opwekkingen geweest, 
daar weten we van. Maar zijn 
het over het algemeen niet juist 
de enkelingen die tot Hem 
getrokken worden? O ja, in de 
geschiedenis van Europa wer-
den grote menigten christen. 
Denk alleen al aan de Franken 
onder hun koning Clovis. Maar 
waren dat allemaal echte chris-
tenen of werden de meesten 
christen omdat dat toen in de 
‘mode’ was? En Afrika? Zeker 
ook in Afrika heeft God Zijn kin-
deren, maar zijn velen ook daar 
in verleden niet christen gewor-
den omdat dat meer opleverde? 
Zou het dan nu anders zijn?

Al deze dingen zijn geen veront-
schuldigingen van biddeloos-
heid, lauwheid en dodigheid. 
Het mag ons er niet toe bren-
gen te bidden of er misschien 
nog eentje mag worden toege-
voegd. Nee, het moet ons juist 
meer aansporen tot het gebed 
of de Heere Zelf Zijn werk wil 
volbrengen. Of de Heere Zelf 
Zijn beloften wil waarmaken. 
Of de Heere Zelf wil geven dat 

velen mogen 
komen om te aan-
bidden. Het moet 
ons meer brengen 
aan de troon van 
de genade. Het 
moet ons ook liefde 
geven tot onze 
eigen buren, vrien-
den en collega’s die 
de Heere nog niet 
kennen. Het is een 
leugen van de dui-
vel om ons te doen 
geloven dat alleen 
op het zendings-
veld nog mensen 
‘uit de duisternis 
tot Gods wonder-
baar en liefelijk 
licht worden 
getrokken.’ 

En dan mogen we toch onze 
roeping met blijdschap vervul-
len. Dan ligt er over alle verdriet 
over de macht van de satan en 
de hardheid van het mensen-
hart de vreugde van Gods ver-
kiezende liefde. Dan mogen we 
toch weten dat ‘onze arbeid niet 
ijdel is geweest in de Heere.’ 
Dan mogen we ook geloven dat 
vele enkelingen, en ze zijn er 
ook in Suriname, samen een 
grote rij van heiligen vormen. 
‘En de volken zullen toevloeien. 
En vele heidenen zullen heen-
gaan en zeggen: “Komt en laat 

ons opgaan tot de berg des 
HEEREN, en ten huize van de 
God van Jakob.”’ (Micha 4:1b-2a).

Powakka is geen Jeruzalem. 
Maar God is Dezelfde, toen en 
nu. Hij wil discipelen hebben uit 
alle landen, volken en tongen. 
Zullen wij Hem dan niet 
gehoorzamen? Zal Hij dan Zelf 
ook niet werken? Zal Hij dan 
Zelf de vrucht niet geven? Zal 
Hij ons dan niet aangorden met 
kracht uit de hoogte? 
Bid of de Heilige Geest krachtig 
mag doorwerken op het zen-
dingsveld en in Nederland. n
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uit het leven van  
Hudson taylor in China
In september 1857 gebeurt er een groot wonder. Terwijl 

katoenhandelaar Nyi de deur van Hudson Taylors ‘kerkje’ 

voorbij loopt, wordt de klok geluid, en van alle kanten gaan er 

mensen naar binnen. Nieuwsgierig vraagt hij wat er gaande 

is. Als hij hoort dat het een ‘Jezus-hal’ is, waar buitenlandse 

leraren over godsdienstzaken discussiëren, gaat ook hij naar 

binnen. Als vrome boeddhist is er niets waar hij méér mee 

bezig is dan met het probleem van zonde en straf, en de reis 

van de ziel op weg naar niemand weet waarheen.

Een jonge buitenlander in Chinese kle-
ding preekt uit zijn Heilige Schriften, 
en dit is het stukje dat hij leest: ‘En 
zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden; opdat een 
ieder die in Hem gelooft, niet verder-
ve, maar het eeuwige leven hebbe. 
Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar 
het eeuwige leven hebbe.’ (Joh. 3:14-16)
Het is amper mogelijk ons in te den-
ken, welke indruk deze boodschap op 

die man heeft. Het is het wonder van 
alle eeuwen, dat we God zij dank ook 
in onze tijd nog zien: ‘En Ik, zo wan-
neer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, 
zal hen allen tot Mij trekken.’ (Joh. 
12:32)
De bijeenkomst wordt beëindigd. 
Terwijl hij om zich heen kijkt, staat 
Nyi op en zegt eenvoudig en recht-
streeks: ‘Lang heb ik naar de waarheid 
gezocht, net zoals mijn voorouders 
hebben gedaan. Maar ik heb haar 
nooit gevonden. Ik heb overal gereisd 

en gezocht, maar zonder resultaat. Ik 
vond geen rust in confucianisme, 
boeddhisme of taoïsme. Maar nu vind 
ik rust in wat ik vanavond heb 
gehoord. Vanaf nu geloof ik in Jezus.’ 
De indruk van deze verklaring is over-
weldigend, want Nyi is alom bekend 
en gerespecteerd.
Deze man is leider van een hervor-
mingsbeweging onder de boeddhis-
ten. Kort na zijn bekering is er een bij-
eenkomst van deze groep. Hudson 
Taylor begeleidt hem daarheen. En 
daar, voor zijn vroegere medeboed-
dhisten, getuigt hij van de vrede die 
hij in het geloof heeft. Hierdoor wordt 
een medewerker uit deze groep 
bekeerd en later gedoopt.

Kort daarna vraagt Nyi: ‘Hoelang 
weten de mensen in Europa al van het 
Evangelie?’ Als hem wordt verteld dat 
het al honderden jaren is, roept hij vol 
verbazing uit: ‘Wat?! Is het mogelijk 
dat jullie al honderden jaren deze blij-
de tijding kennen, en zijn jullie nu pas 
gekomen om het ons te vertellen? 
Mijn vader heeft meer dan twintig 
jaren naar de waarheid gezocht, en hij 
is gestorven zonder haar te hebben 
gevonden. O, waarom zijn jullie niet 
eerder gekomen?!’ n

V I S I E  Ds. W. Pieters

James Hudson Taylor (1832-1905)

Zendelingen 
van China 

Inland 
Mission in 

Chinese 
 gewaden; 

Hudson 
Taylor zit op 

de tweede rij, 
midden (1891)
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7Heel nauwkeurig zijn bijvoor-
beeld de offers beschreven. In 
het Nieuwe Testament wordt 
het zichtbaar in het leven van 
Jezus Christus dat geschied 
zoals het in het Oude Testament 
geprofeteerd was. Die orde 
wordt ook zichtbaar in de 
 verbreiding van het Evangelie. 
De apostelen gaan niet zomaar 
op zendingsreis. We zien dat de 
Heilige Geest de apostelen leidt 
en bestuurt. De wanordelijke  
en zondige mens heeft die 
 ordelijke leiding van God nodig 
om met Hem verzoend te 
 worden. Alleen door het geloof 

in Jezus Christus is het in orde 
tussen God en mens. 
Paulus houdt in zijn zendings-
reizen ook een ordelijke werk-
wijze aan. Hij bezoekt grote 
 centrale steden, spreekt aller-
eerst in de synagoge en vervol-
gens daarbuiten. Ook beseft hij 
dat er in die jonge groeiende 
gemeenten leiding nodig is. Hij 
stelt ouderlingen aan die het 
Woord moeten bewaren en 
 verkondigen (Hand. 14:23). Daar 
wordt Titus ook bij ingeschakeld. 
Paulus gebruikt er zelfs een 
woord voor dat we alleen hier in 
de Schrift vinden. Het betekent 
zoveel als ‘helemaal in orde 
brengen’. In de Statenvertaling 
is dat met ‘terecht brengen’ 
v ertaald. Wat betekent dat 
 concreet? In de vele steden van 
het dichtbevolkte eiland Kreta 
moesten door Titus ouderlingen 
worden aangesteld. Titus was 
van heidense komaf, een 
 medearbeider van Paulus en 
een ‘oprechten zoon naar het 
gemeen geloof’ (vs.  3). Paulus 
heeft hem op het eiland Kreta 
achtergelaten om daar het werk 

dat hij begonnen was te 
 voltooien. De Heilige Geest 
heeft vrucht gegeven op de 
 verkondiging van het Evangelie. 
Nu is het met het oog op de 
orde nodig dat Titus in die 
gemeenten ouderlingen aan-
stelt. Paulus en Titus kunnen 
die gemeenten immers niet 
voortdurend blijven dienen. Er 
moeten ouderlingen komen die 
vasthouden aan het getrouwe 
Woord, dat naar de leer is (vs. 9). 
Want alleen zo kunnen de 
gemeenten op Kreta onder-
wezen worden en zijn de dwaal-
leraars te bestrijden. 
Zo is het nu niet anders. Als we 
de kerkorde er op na slaan dan 
is een van de taken van de 
 zending der kerk om de ambten 
te vestigen in zendings-
gemeenten. Zo kunnen jonge 
gemeenten tot zelfstandigheid 
gebracht worden. Laat het uw 
en jouw gebed zijn dat ook in 
Malawi en Suriname de vrucht 
op de verkondiging van het 
Evangelie zo groot wordt dat er 
ouderlingen aangesteld kunnen 
worden en deze gemeenten 
zelfstandig kunnen worden. 
Ouderlingen die de gemeente(n) 
zullen onderwijzen en leiden en 
die de samenleving kunnen 
 dienen met de verkonding van 
het Evangelie van Jezus 
Christus!  n

Vragen
1. Waarom beveelt Paulus aan Titus dat 

hij ouderlingen moet aanstellen?
2. Is het voor u een zaak van gebed dat 

God het werk van de zendings-
predikanten en -werkers zo wil 
 zegenen dat ouderlingen en diakenen 
in die gemeenten bevestigd kunnen 
worden en deze gemeenten tot 
 zelfstandigheid gebracht kunnen 
 worden?

orde in de zending

Kand. P.D. van den Bogaard V E R G E Z I C H T

‘om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht 
brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb:’ (Titus 1:5)

God is een God van orde. Dat wordt zichtbaar in de scheppings-

orde. We zien het ook in de wetgeving in het oude Testament,  

de dienst van Israël aan de Heere was een geordende dienst.
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of 
hun gezinsleden jarig:

13-05 Ds. R.J. Oomen Zendingspredikant Malawi
14-05 Mevrouw 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.

Verlofperiode d
s. Meuleman

Ds. Meuleman hoopt vanaf begin augustus tot begin oktober met verlof te 

zijn en is bereid om in september een preekbeurt in te vullen. Ook is hij 

bereid om een presentatie (over het zendingswerk) te houden. Neemt u voor 

bovenstaande contact op met het zendingsbureau. Tel. (0318) 505541 of mail 

naar info@zhhk.nl.

Bijeenkomst voor zendings- 
 ge
.
interesseerden gemist?

‘Gezonden en begrepen’ was het thema van de bijeenkomst voor zendings-
geïnteresseerden 2016. Heeft u deze ontmoeting gemist? De uitwerking 
van de lezing die gehouden is door dhr. N. van Steensel is op te vragen bij 
bureau zending (info@zhhk.nl; 0318-505541).

Landelijk
e zending

s- en ont
moe-

tingsdag 
in Harska

mp

Op D.V. zaterdag 2 juli 2016 zal weer de jaarlijkse zendings- en 

 ontmoetingsdag worden gehouden in en rond het kerkgebouw van 

de HHG aan de Harderwijkerweg nr. 11 te Harskamp. Deze dag die 

om 10.00 uur begint zal worden geopend door ds. W.J. op ‘t Hof en 

zal om 15.30 uur door ds. H. Zweistra worden gesloten.  

’s Morgens zullen spreken: ds. W.J. op ’t Hof en ds. D. Heemskerk.  

’s Middags spreken: ds. A. de Groot en ds. H. Zweistra. 

Van 12.00 tot 13.30 uur is er pauze. Voor tussen de middag graag 

zelf stoelen meenemen. Er is op deze dag ook kinderoppas.

Zowel ’s morgens als ’s middags zal er worden gecollecteerd. De 

opbrengst (onder aftrek van de onkosten) zal zijn voor Zending 

HHK, Bonisa Zending, Hudson Taylor Zending en Stichting 

Stephanos. 
U wordt hartelijk uitgenodigd om deze zendingsdag bij te 

wonen.

GebedspuntenIn deze rubriek willen wij enkele punten onder de aandacht brengen met het oog op uw meeleven en 
gebed:
•  Opleidingstraject van ds. en mevr. Van der Bas: wij bidden voor kracht en wijsheid bij alle studie en voorbereiding die zij (gaan) volgen.•  Voor de terugkeer van de familie Klopstra in Nederland

Terugkomst ds. Klopstra
Ds. Klopstra hoopt vanaf half juli definitief terug te 
keren vanuit Malawi. U kunt ds. Klopstra uitnodi-
gen voor een preekbeurt bij u in de gemeente. Ook 
is hij bereid om een presentatie (over het zendings-
werk) te houden. Neemt u voor bovenstaande con-
tact op met het zendingsbureau. Tel. (0318) 55 42 12 
of mail naar info@zhhk.nl.

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• ParkeerwachtenVele vrijwilligers gingen jullie al voor. Vele handen maken ook licht werk. Je kunt je aanmelden via info@zhhk.nl. 

Christelijk Ouddorps Mannenkoor zingt voor ZHHK
Op D.V. zaterdag 25 juni hoopt HHG Ouddorp een zomerzangavond te organiseren in de bloemenloods bij de familie Klepper. Meewerkende koren zijn het Christelijk Ouddorps Mannenkoor onder leiding van Dinant Struik en organist Willem den Boer en het Jong Dameskoor Shira onder leiding van Peter Wildeman. De meditatie wordt  verzorgd door ds. D. Zoet.De collecte van deze avond is bestemd voor de Zending HHK.

Locatie: Oudelandseweg 27 te Ouddorp

D I f f U U S   
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M. van Dongen, penningmeester commissie zending T R A N S P A R A N T

Positief resultaat
Van de PennInGmeester

Ten tijde van dit schrijven zijn we 
bezig om de definitieve cijfers 2015 af 
te ronden. Maar we kunnen u alvast 
meedelen dat de ontvangsten 2015 
hoger zijn dan begroot en ook meer 
dan de ontvangsten 2014. Aan de uit-
gavenkant is er minder uitgegeven 
aan kosten zodat er (zoals begroot) 
een batig (lees: positief) saldo over-
blijft. Wij zijn hier als commissie zen-
ding zeer dankbaar voor, zeker gelet 
op het feit dat wij dit jaar voor extra 
hoge uitgaven komen staan als 
gevolg van de terugkomst van ds. 
Klopstra en zijn gezin en de uitzen-
ding van ds. Van der Bas en zijn 
vrouw naar Malawi.
Deze extra uitgaven voor dit jaar 
betreffen niet alleen de verhuiskos-
ten, maar ook de betaling van het 
salaris van beide predikanten, de 
opleidings- en studiekosten en alle 

extra kosten die deze terugkomst en 
uitzending met zich meebrengen, zo 
de Heere het geeft medio dit jaar. 
Omdat deze uitgaven zéér zwaar op 
de begroting drukken, willen wij nog-
maals een hartelijk beroep op u doen: 
Wilt u het zendingswerk en de wer-
kers ook nu weer financieel onder-
steunen?

ProJeCt uItGelICHt:  
‘sPonsor een student’

In verschillende gemeenten is en 
wordt geld ingezameld voor het 
levensonderhoud en de studiekosten 
van een van de pastors.
Eén van de studenten aan de 
Bijbelschool is Jonazie Mafleka. Hij is 
getrouwd, heeft 13 kinderen en dient 
als predikant 4 gemeenten in de 
Nkhataba-classis, in het noorden van 
Malawi.
Jonazie: ‘De opleiding tot predikant 

helpt mij hoe ik mij voorbereid op de 
prediking van het Woord van God. 
Ook krijgen wij onderwijs over goed, 
Bijbels, leiderschap.
Ik zou in de Kerk mensen graag 
bemoedigen in het verstaan van de 
waarheid van het Woord van God en 
hoe in het ware geloof te leven en te 
blijven.’
 
Uw gebeden en uw bijdrage aan de 
ZHHK maken het mogelijk dat man-
nen als Jonazie de kerk in Malawi 
kunnen dienen als predikant. Jonazie 
is onder meer opgeleid door de 
 zendingspredikanten van de ZHHK en 
verschillende (gast)docenten op de 
theologische school.
 
Het project ‘sponsor een student’ is te 
vinden in het projectenboekje, dat te 
downloaden is op de website  
www.zhhk.nl n
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’s Zondags leest de dominee  
uit een Engelse Bijbel die door-
lopend mondeling in het 
Arammba wordt vertaald. De 
dominee en de vertaler hebben 
beiden moeite met Engels. Als 
de vertaler het Engels niet goed 
begrijpt, maakt hij er maar wat 
van of slaat hij gewoon een 
stukje over. 
Stelt u zich eens voor: op 
 zondag een Schriftlezing in het 
Engels of Frans, met daarbij een 
snelle, gebrekkige vertaling in 
het Nederlands …

De Arammba wonen in vijf 
 dorpen verspreid over een 
gebied dat zo groot is als de 
provincie Utrecht. Het is een 
relatief kleine, maar groeiende 
taalgroep. De taal is spring-
levend en wordt overal 

 gesproken. Er zijn geen winkels 
en er is geen industrie. Er moet 
hard gewerkt worden voor de 
dagelijkse kost door te werken 
in de tuinen en te jagen.

Tot het jaar 2007 waren er in  
dit gebied Bijbelvertalers werk-
zaam, die daarna helaas niet 
langer konden blijven. Na hun 
vertrek zijn de Arammba 
 zelfstandig doorgegaan met het 
vertalen van de Bijbel, wat voor 
deze mensen heel bijzonder is. 
Er ligt nu een conceptvertaling 
van het hele Nieuwe Testament! 
Al jaren bidden de Arammba-
mensen om iemand die hen 
 verder kan helpen. De concept-
vertaling moet nog goed 
 nagekeken worden, want het is 
belangrijk dat er een betrouw-
bare vertaling komt.

Sinds kort zijn Michel en Erna 
Pauw betrokken bij het vertaal-
project van de Arammba en 
merken een sterk verlangen 
naar meer van Gods Woord in 
de eigen taal. 

De Arammba hebben het 
 voorrecht dat er al negen 
Bijbelboeken zijn vertaald,  
maar ze beseffen dat dit niet de 
volledige Bijbel is en willen 
daarom meer. Papoea-Nieuw-
Guinea is het land met de 
 meeste talen ter wereld. Men 
vindt er maar liefst 839 
 verschillende talen, terwijl er 
nog 300 taalgroepen zijn waar 
het Bijbelvertaalwerk nog moet 
beginnen! De oogst is groot, de 
arbeiders te weinig.

In Ukarumpa, in de hooglanden 
van Papoea-Nieuw-Guinea, 
geeft Michel leiding aan een 
opleidingscentrum voor natio-
nale Bijbelvertalers. Hier wordt 
ook Katawer, een Arammba-
vertaler, verder opgeleid om 
werkzaam te zijn in het 
Bijbelvertaalwerk. Het is onze 
droom dat steeds meer Papoea-
Nieuw-Guineeërs zelf de Bijbel 
mogen vertalen in hun eigen 
moedertaal. n

Michel en Erna Pauw werken 
met hun kinderen in Papoea-
Nieuw-Guinea. Michel Pauw is 
als vertaaladviseur betrokken bij 
de Arammba-vertaler en tevens 
opleidingsdirecteur aan het 
Opleidingscentrum voor 
Bijbelvertalers in Ukarumpa. 

Meer informatie: 
www.michelenerna.nl of 
michel_pauw@sil.org. 

Michel werkt met twee 
Arammba-mannen aan de 
 controle van Markus 1.

een te dunne Bijbel
De Arammba-Bijbel is dun. Deze bevat maar twee boeken uit het 

oude Testament en zeven boeken uit het Nieuwe Testament. De 

Schriftlezing in de kerk is meestal dan ook in het Engels.
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S P E C T R U M  Michel en Erna Pauw in Papoea-Nieuw-Guinea
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Jaarthema ‘Geroepen tot getuigen’

Getuigen: obstakels en 
bemoediging
De loop van het Evangelie kan niet tegengehouden worden. 

Paulus schrijft in een van zijn brieven: ‘Gode zij dank Die ons 

alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk van Zijn kennis 

door ons openbaar maakt in alle plaatsen’ (2 Kor. 2:14). Maar 

die triomftocht gaat niet zonder slag of stoot. 

oBstaKels 
Na de overwinning van Christus aan 
het kruis en de uitstorting van de 
Heilige Geest is de Kerk zendingskerk 
geworden. Toen ging het heil de gren-
zen over. De volken van deze wereld – 
waar het ene rijk na het andere 
ineenstort – zullen tot de Heere weer-
keren en zich voor Hem buigen (Psalm 
22:28). Bij de weerstanden die het 
Evangelie op die weg ontmoet, kun-
nen we denken aan afgoderij, bijge-
loof, aan al die verschillende gods-
diensten die opgeld doen. We kunnen 
ook denken aan gesloten landen en 
aan de propaganda van het atheïsme: 
geen god! Dit alles neemt wereldwijd 
grote afmetingen aan. Nu is dat van-
daag niet voor het eerst, al spitsen 
zich de zaken wel toe. Modern hei-
dendom alom. En terwijl de wortels 
van de zonde al dieper in de aarde 
dringen en de vrucht, die door de 
zonde gebaard wordt, al rijper wordt, 
kan de gedachte opkomen waar het 
licht van het heil zal dagen aan de 
donkere hemel van de volken. De ver-
dorven natuur van de mens vraagt 
ook in het jaar 2016 niet naar de 
levende God noch naar Christus noch 
naar Zijn Woord. Men is van God en 
Zijn dienst vervreemd.

BemoedIGInG
Toch blijft de roeping staan, onver-
kort! Toen Paulus in Athene kwam, 

zag hij dat de stad zeer afgo-disch 
was. Wat deed hij? Hij verkondigde 
Jezus en de opstanding (Hand. 17:16 
en 18). In Efeze zat men er ook al niet 
op te wachten: groot is de Diana der 
Efeziërs. Toch verkondigde Paulus 
daar twee jaar lang het Evangelie 
(Hand. 19). En zo ging het door. Het 
Evangelie heeft grote overwinningen 
be-haald en zal die behalen, want het 
is en blijft een kracht van God tot 
zaligheid voor een ieder die gelooft 
(Rom. 1:16). De raad van de Heere zal 
bestaan en Hij volvoert Zijn Woord 
dwars door alles heen. De boodschap 
gaat ook vandaag uit, móét ook uit-
gaan in gehoorzaamheid aan de 
opdracht 
van 
Christus. 
Het is de 
bood-
schap van 
de gekrui-
sigde en 
opgestane 
Christus. 
En ze 
 zúllen 
komen, 
ondanks 
alle verzet 
en tegen-
kanting. 
De Heere 
zal zeggen 

tot het noorden: ‘Geef’ en tot het zui-
den: ‘Houd niet terug.’ Zijn Koninkrijk 
zal komen, dat komt met de Koning 
mee. Dat rijk van de genade zal door 
de overwinnende kracht van het kruis 
wassen en toenemen. Het loopt uit 
op ‘een grote schare die niemand tel-
len kan’ (Openb. 7:9). Wanneer zag 
Johannes die schare? Toen hij verban-
nen was naar Patmos vanwege het 
getuigenis van Jezus Christus. Het 
staat vast: de aarde zal vol zijn van de 
kennis des Heeren gelijk de wateren 
de bodem van de zee bedekken (Jes. 
9:11). Daarom de (dagelijkse) bede: 
‘Uw Koninkrijk kome!’ n

Ds. K. ten Klooster T H E M A

‘Uw Koninkrijk kome…’

Geroepen tot getuigen

1. Geroepen tot getuigen
2. Getuigen, waarvan?
3. Wereldwijd getuigen
4.  obstakels en  

bemoediging/trouw
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Nadat de voorzitter van de com-
missie zending de morgen had 
geopend werd het thema verder 
ingeleid door Michel Pauw. Hij is 
met zijn gezin uitgezonden 
naar Papoea Nieuw Guinea en 
is daar werkzaam als 
Bijbelvertaler voor Wycliffe. Hij 
nam de aanwezigen mee in ver-
schillende problemen die zich 
voor kunnen doen op het 
gebied van communicatie in het 
zendingswerk. Zowel in de 
dagelijkse omgang met mensen 
als bij het vertaalwerk wat hij 
mag doen. In Papoea Nieuw 
Guinea worden maar liefst 830 
verschillende talen gesproken: 
alleen dit gegeven al zorgt 
natuurlijk voor de nodige com-
municatieproblemen. In de 

dagelijkse omgang met mensen 
merkte Pauw vooral dat er een 
sterke ‘voor-wat-hoort-wat’ cul-
tuur aanwezig is. Dit levert ook 
problemen in de verkondiging 
van het Evangelie: de voortdu-
rende drang om iets terug te 
moeten doen.

Hoofdspreker van de ochtend 
was dhr. N. van Steensel. In zijn 
referaat stond hij stil bij de oor-
zaken van communicatieproble-
men in het zendingswerk. Eén 
van de door hem genoemde 
oorzaken is die van de verschil-
len in cultuur. Achter de met 
het oog waarneembare cultuur-
verschijnselen ligt een veel die-
pere laag. Cultuur is niet alleen 
maar dat wat we zien, het zijn 

ook de onderliggende waarden, 
voortkomende vanuit de oor-
spronkelijke godsdienst. Van 
Steensel: ‘Dan komt het inder-
daad voor dat op het zendings-
veld men Bijbelse benamingen 
geeft aan hun eigen goden en 
rituelen.’ 
Een belangrijke vraag hierbij is: 
hoe gaan we hiermee om? ‘De 
westerse kerk heeft 2000 jaar 
kerkgeschiedenis achter de rug. 
De bagage van de Reformatie, 
de Nadere Reformatie en ande-
re momenten uit de kerkge-
schiedenis dragen we mee. Daar 
is in wezen niets verkeerd aan. 
We moeten ons wel afvragen 
wat we van die bagage meedra-
gen naar het zendingsveld’.  Van 
Steensel wees de aanwezigen er 
verder op dat een voorwaarde 
voor zendingswerk is om de 
bereidheid om de cultuur van 
de ander echt te leren kennen. 
‘Eigenlijk moet je minimaal tien 
jaar aanwezig zijn in een gebied 
om de cultuur van de mensen 
daar te kennen.’

Tijdens de vragenronde werd 
gezocht naar de verbinding tus-
sen het zendingswerk en de 
context in Nederland. Ook hier 
ervaren we in meer of mindere 
mate een cultuurverschil. Hoe 
ver gaan we in het onderzoeken 
van de cultuur van de ander? 
Zijn bepaalde cultuurverschillen 
niet juist nodig om het verschil 
te kunnen maken? Een aantal 
bezoekers gaf terecht aan het 
einde van de ochtend aan: ‘er is 
genoeg meegegeven om over 
na te denken’. 

De volgende ontmoetingsdag 
voor zendingsgeïnteresseerden 
zal plaatsvinden op  
D.V. 3 december 2016. n

terugblik ontmoetingsdag 
zendingsgeïnteresseerden
op zaterdag 5 maart mochten we een aantal zendingsvrienden 

ontmoeten die in waren gegaan op de uitnodiging voor de bijeen-

komst voor zendingsgeïnteresseerden. Het thema van deze mor-

gen was ‘Gezonden en begrepen?’ waarbij in werd gegaan op pro-

blemen rondom interculturele communicatie.

12

R E f l E C T I E  T. Valkenburg
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een lege maag, en zonder 
uitzicht op de oogst
‘Abwana, njala kwambiri’, een dagelijks gehoorde klacht in 

verschillende districten in Malawi. Het betekent: ‘We hebben 

zo’n honger.’ Een klacht die klinkt uit de mond van volwasse-

nen, bejaarden, jongelui, maar ook van kleine kinderen. 

Hartverscheurend. Wat te doen om hen te helpen?

Malawi werd begin vorig 
jaar geteisterd door hevi-
ge regens en overstro-
mingen. Huizen werden 
weggevaagd, mensen 
moesten verhuizen, ook 
alle aanplant op het land 
werd weggespoeld. Dat 
betekende dat afgelopen 
jaar de oogst behoorlijk 
tegenviel. 

Het houdt in dat mais 
(hoofdvoedsel in Malawi) 
schaars is en de prijzen 
omhoog gevlogen zijn. 
Voor veel mensen is het 
onmogelijk om mais te 
kopen. Onbetaalbaar. 

Dit jaar is er grote droog-
te. En er is geen uitzicht 
op een komende oogst.

Hoe hiermee om te 
gaan? Via de GDC ont-
vingen we de vraag om 
de mensen van de 
Reformed Presbyterian 
Church (RPC) te helpen 
door mais uit te delen. 
De dankbaarheid van de 
mensen is groot. Het probleem is ech-
ter dat er zwakkere groepen zijn, die 
meer hulp nodig hebben. Daarom 
hebben we vanuit Timotheos besloten 
om te proberen juist de zwakkere 
groepen extra te helpen. Daarbij 
moet u vooral denken aan jonge kin-

deren, gehandicapten en bejaarden. 
En verder mensen die geïnfecteerd 
zijn met HIV/Aids. 

We wilden er zeker van zijn, dat we de 
zwakste groepen ook daadwerkelijk 
zouden bereiken. Daarom hebben we 

in de districten Nsanje en Phalombe 
tijdelijke gaarkeukens geopend, waar 
kinderen dagelijks van maandag tot 
zaterdag een warme voedzame maal-
tijd krijgen. Op deze manier hebben 
we van half februari tot eind april 
2.000 kinderen geholpen. 

Het zou heel wenselijk zijn om deze 
keukens van december tot maart vol-

gend jaar opnieuw te 
openen. Dan is de mais 
in deze gebieden immers 
volledig verdord en er is 
ook geen oogst te ver-
wachten. Dagelijks wordt 
een verhaal uit de Bijbel 
verteld, zodat de kinde-
ren ook Gods Woord 
horen.

Naast kinderen hebben 
we bejaarden gevoed. 
Twee keer per week kwa-
men ze naar het cen-
trum waar ook de kinde-
ren aten en ze kregen 
een warme maaltijd. De 
ouderling of dominee 
van de gemeente hield 
een meditatie en daar-
naast kregen de mensen 
elke twee weken een zak 
van 10 kilo maismeel om 
hen thuis te helpen. 

In beide projecten werd 
Gods Woord verspreid 
aan alle mensen in het 
dorp die in het program-
ma zaten, ongeacht hun 
kerkelijke komaf. We 
hopen en bidden dat de 

Heere het wil zegenen aan de harten. 
Bidt u mee voor oogst, ook op geeste-
lijk gebied? n

Meer informatie over het werk van 
Stichting Timotheos vindt u op  
www.timotheos.nl

Wim Akster f l I T S
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De meeste antwoorden op  
de vragen kun je hierboven 
vinden. Als het er niet in  
staat, zoek dan maar in 
Handelingen 8:26-40. Succes!

 1. Wie was Filippus?
  - een dominee
  - een ouderling
  - een diaken
 2.  De Moorman was een 

knecht van
 - farao
 - Candacé
 -  de koning van de Filistijnen
 3.  Naar welke stad was hij op 

reis geweest?
 - Jeruzalem
 - Jericho
 - Gaza 
 4. Wat deed hij daar?
 - geofferd
 -  gebeden
 -  naar de Schriftgeleerden 

geluisterd
 5. Hij ging terug naar
 - Egypte
 - Morenland 
 - het land van de Filistijnen

 
 6. Uit welke boekrol las hij? 
 - Jeremia
 - Joël
 - Jesaja
 7. Het ging daar over 
 - een herder
 - een lam
 - een leeuw
 8.  De Moorman vond het 

moeilijk, want
 - hij kende de taal niet
 -  hij begreep niet wat er 

bedoeld werd
 -  hij wist niet over Wie de 

profeet dat zei
 9. F ilippus vertelde hem over
 - zichzelf
 -  de Farizeeërs en 

Schriftgeleerden 
 - de Heere Jezus
 10. Wat vroeg de Moorman?  
 -  of hij gedoopt mocht 

 worden
 -  of Filippus hem nog meer 

wilde leren
 -  of hij voortaan ook in de 

tempel mocht  komen

Het geloof van de Moorman
De Moorman is een belangrijke dienaar van Candacé, de 
 koningin van Ethiopië. Hij komt net uit Jeruzalem. Daar heeft hij 
een boekrol gekocht die geschreven door de profeet Jesaja. Wat 
staat er in de boekrol? De Moorman begrijpt het niet. Hij leest 
de woorden; het gaat over een Lam. Maar wat betekent dat dan? 
De Heere God stuurt Filippus naar de Moorman. Hij vraagt: 
‘Begrijpt u wat u leest?’ ‘Nee’, zegt de Moorman. ‘Kunt u het 
 uitleggen?’ En dat doet Filippus. Hij legt uit dat Jezus het Lam 
wordt genoemd. En dat Jezus voor onze zonden is gestorven.  
De Heilige Geest werkt in het hart van de Moorman. 

Ze komen langs een water. ‘Mag ik ook gedoopt worden?’, vraagt 
de kamerling. ‘Als je met je hele hart gelooft, mag het’, zegt 
Filippus. Het antwoord van de kamerling is prachtig: ‘Ik geloof 
dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Ja, dan mag Filippus hem 
dopen.

De Moorman gaat blij naar huis. Zou hij zijn mond kunnen 
 houden over wat gebeurd is? Ik denk het niet. En weet je wat zo 
mooi is? Door de Moorman brengt de Heere God het evangelie 
in een land ver van Israël vandaan. Wat een wonder hè?!

Je kunt dit lied zingen  
op de wijs van Psalm 98

1.Eens moest Filippus, de diaken,
 Op Gods bevel op reis door ’t land.
 Om ’s Heeren Woord bekend te maken
 Aan een rijk man uit Morenland.
 De kamerling kwam heel ver reizen.
 Die machtig heer van Candacé,
 Kwam in Jeruzalem God prijzen
 En nam het boek Jesaja mee.

2. Plots staat Filippus naast zijn wagen
 En zegt: ‘Verstaat gij wat gij leest?’
 De Moorman zit met vele vragen
 En zoekt de leiding van Gods Geest.
 Filippus doet zijn mond nu open
 En predikt ’t Woord op zuiv’re toon.
 De man, die zich wil laten dopen,
 Gelooft in Christus als Gods Zoon.

3. Hij kan zijn weg met blijdschap reizen.
 Nu is zijn hart pas echt verheugd.
 Om and’ren Christus aan te prijzen,
 Wordt voortaan zijn oprechte vreugd.
 De Heere moge ons ook geven,
 Dat wij Zijn Woord met ’t hart verstaan,
 Opdat wij in ons hele leven
 Met blijdschap in Zijn wegen gaan.
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Tijd vrijmaken voor de Heere God. 

Heb jij dat weleens gedaan? 
‘Ja’, hoor ik iemand zeggen, ‘ik maak elke avond tijd 
vrij. Om te bidden en om in de Bijbel te lezen.’ Of 
zeg je dat je het te druk hebt? 

George Whitefield zei eens in een preek:
‘Graaf in de Schriften als naar een verborgen schat. 
Onze Zaligmaker wil ons leren dat wij, als wij wijs 
willen worden, net zo veel moeite moeten doen om 
steeds in Zijn Woord te lezen, als zij die graven naar 
goud en zilver. In de Schriften staan diepe dingen 
over God, en daarom kunnen ze nooit voldoende 
onderzocht worden als we ze onzorgvuldig, oppervlak-
kig en vluchtig lezen. Dat kan alleen door ze ijverig 
en nederig toe te passen aan uw hart.’ 
Wie het diepst in de Schrift kruipt, ontdekt de rijk-
ste goudaders. ‘Smaak en zie hoe goed het Woord van 
God is.’ Het loont de moeite. Hij loont de moeite!

Psalm 90 : 7 en 9

Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten?
Wie vreest dien recht geduchtste Macht der machten?
Leer ons den tijd des levens kost’lijk achten,
Opdat ons hart de wijsheid moog’ betrachten.
Keer weder, HEER, Uw gunst koom’ ons te stâ;
Hoe lang ontzegt G’ Uw knechten Uw genâ?

Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken;
Uw liefd’, Uw macht behoed’ ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t’ allen tijd’.

Dit boek is in de eer-
ste plaats bedoeld 
voor jongeren. Het 
gaat over de preek, of 
nog nauwkeuriger: 
over het luisteren 
naar de preek. Dat is 
een belangrijk 
thema! Door de pre-
diking spreekt en 
werkt de Heilige 
Geest immers in de 
harten van mensen.
Luisteren gaat velen 
in onze tijd echter steeds moeilijker af. Er is 
zoveel onrust rondom ons en binnen in ons. 
Dat herken je vast wel. 
Het is bekend dat het mensen steeds moeilij-
ker valt om langere tijd de aandacht bij het 
gesproken woord te houden. In dit boek 
wordt ingegaan op de vraag hoe dat komt. 
Tegelijk wordt nagedacht over hoe we onszelf 
kunnen oefenen in beter luisteren.

Een praktisch boek dat jongeren geestelijke 
en concrete handreikingen wil doen.
Auteur: Ds. P. C. Hoek
Prijs: € 9,95

Op de klok hierboven zie je dat het vijf voor 
twaalf is. Waarom zou het nu vijf voor twaalf 

zijn?
Dat is om te laten zien dat we bijna geen tijd 
meer hebben. Bijna geen tijd om de Bijbel te 
lezen. Bijna geen tijd om tot God te bidden. 

Bijna geen tijd om tot inkeer te komen. Bijna 
geen tijd om onze zonden te overdenken. Bijna 
geen tijd om vergeving te vragen. Bijna geen 
tijd om ons te bekeren. Bijna geen tijd om de 
wonderen die de Heere heeft gedaan te aan-

schouwen. Bijna geen tijd om Hem te danken, 
te loven en te prijzen. 

Haast je dan tot Hem! Vraag of de Heere aan 
jou wil laten zien wie jij bent en wie Hij is. Het 
is al vijf voor twaalf. Bijna is het met onze tijd 

gedaan. Dan is het te laat. Voor eeuwig te laat.
Zoek Zijn aangezicht en vraag of de Heere je 

hart wil vernieuwen, zodat je alle tijd aan Hem 
wil wijden. Wat zul je dan een gelukkig mens 

zijn.

tijd   haast  
Bijbeltijd
stille tijd
geen tijd
snel vlucht
adventstijd
    lijdenstijd langzaam 
kerktijd    gebedstijd
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Hoofdprogramma

Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Sterk onderwijs (ds. G. Kater)
• Muzikaal intermezzo
• ‘Onderwijs als zending’, 
 ds. K. Klopstra over het werk in Malawi 

Middag (13.30-15.15 uur)
• Lezing: Het bevel en de belofte 
 (ds. L. Treur)
• ‘Leren dienen’, ds. A. Meuleman over 
 het werk in Suriname
• Muzikaal intermezzo
• Forumgesprek 

jongerenprogramma -16

• Bijbelstudie, presentatie en spel
Aanmelden kan vooraf via de website

Wat nog meer?

• Info- en verkoopmarkt, 
 koffi  e-thee-broodjes en crèche
• ’s Middags: Bijbelstudie 
Aanmelden kan via de website

kinderprogramma
4-8/9-12 jaar

• Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, 
knutselen, puzzelen, spelletjes en…

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

onderwijst 
al de volken

Malawi
Suriname

onderwijst 

Wanneer?
D.V. 17 SEPTEMBER

I www.zhhk.nl   –   E info@zhhk.nl   –   T 0318 554212Meer info:

Malawi

DS. A. Meuleman

DS. K. KLOPSTRA
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