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Cultuur en religie
Het gebeurde bij de beëdiging van president Mandela van 

Zuid-Afrika in 1994. Een groep zwarte Afrikanen deed een 

dans. Natuurlijk met zang erbij. En dan niet zomaar een dans 

met zang, maar het beste dat Afrika te bieden heeft: 

 langdurig en uitputtend. 

De hele beëdiging was al iets nieuws 
voor Zuid-Afrika, dat snapte iedereen. 
Tot dan toe had het land alleen blanke 
regeringsleiders gekend. Die werden 
altijd met herkenbaar christelijke 
symbolen ingezegend. De eed legden 
ze af met de hand op de Bijbel en 
vaak was er een predikant om Gods 
Naam aan te roepen.
Niet dat het leek of Zuid-Afrika een 
Europees land was. De vele Afrikaanse 
volken van het land waren zeker ver-
tegenwoordigd in het programma. 
Wellicht heeft er ook weleens een 

zwart koor gezongen, maar dit verliep 
dan altijd binnen een sfeer van 
Europese en calvinistische ingetogen-
heid. 
Het blanke apartheidsbewind was 
beslist herkenbaar als een christelijke 
regering. Maar dat was ook deel van 
de kritiek erop; de blanke minderheid 
legde haar Europese calvinisme op 
aan de volken van Afrika.
En toen kwam die vreemde dans bij 
de beëdiging van Mandela. Koos de 
nieuwe regering nu dan ook partij 
voor een bepaalde religie, en nog wel 

een heidense? ‘Nee’, zei de regering 
slim, ‘die dans was geen uiting van 
religie, maar van cultuur.’
Welnu, dat was ook wel een beetje 
sluw. Want dat onderscheid tussen 
cultuur en religie is inderdaad her-
kenbaar voor de (blanke) vraagsteller, 
maar totaal niet voor Mandela’s 
(zwarte) achterban.

In Europa is het zo (zeker sinds de 
zogeheten Verlichting van de acht-
tiende eeuw) dat je wordt geboren te 
midden van een cultuur die we gezá-
menlijk hebben, maar dat je indivi-
duéél beslist over je godsdienst. Ook 
in de gereformeerde prediking is het 
volkomen normaal dat een beroep 
wordt gedaan op het persóónlijke 
geweten. De cultuur beperkt zich tot 
gebruiken en gewoonten: meer een 
soort verkeersregels. Daar kun je je 
zonder liefde of toewijding aan hou-
den.

Voor de zending is het van belang te 
weten dat voor de Afrikaan de gods-
dienst niet zomaar een persoonlijke 
zaak is. Zijn leefwereld is één geheel, 
en het geloof in geesten kun je daar 
moeilijk uit losmaken.  n

I N K I J K J E  Evert van Vlastuin
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Met ons zendingswerk in 
Malawi en Suriname hebben we 
te maken met andere culturen 
en vraagt het vervullen van de 
zendingsopdracht een gedurige 
bezinning en een zorgvuldige 
begeleiding.

In dit verband is het 
verblijdend dat, nadat 
helaas twee trouwe 
en ter zake kundige 
leden van CZ, dhr. E. 
Ebbers en dhr. E. de Jong, 
afscheid van ons hebben 
 genomen, kortgeleden op de 
laatste synodevergadering te 
Elspeet kon worden overgegaan 
tot de benoeming van twee 
nieuwe leden. Het betreft  
dhr. M. van Dongen, lid van de 
HHG te Monster, als penning-
meester en dhr. A. van Grol, lid 
van de HHG te Woudenberg.  

We zijn blij dat zij hun 
 deskundigheid op financieel 
terrein en de ervaring op het 
gebied van het werken in het 
veld ten dienste willen stellen 
van ons zendingswerk.

Een verrassende ontwikkeling is 
het feit dat Dick Boonzaaijer, 
onze bureaumanager vanaf het 
begin, voor zichzelf tot de keuze 
kwam het onderwijs in te gaan. 
Hij hoopt binnenkort afscheid 
van ons te nemen en een geheel 
andere taak op zich te nemen, die 
van docent op het Hoornbeeck 
College te Amersfoort.

Dit spijt ons zeer; hij heeft veel 
voor ons zendingswerk en voor 
de zendingswerkers in het veld 
betekend. Wij zeggen hem ook 
langs deze weg heel hartelijk 
dank en wensen hem en zijn 
gezin een goede en gezegende 
tijd toe.

Een zorgpunt voor onze com-
missie zijn de beide vacatures 
die zich in de komende tijd zul-
len aandienen ten aanzien van 
onze zendingspost in Malawi. 
Het gaat dan om ds. R.J. Oomen 

die op termijn met emeri-
taat hoopt te gaan en 

ds. K. Klopstra die na 
een periode van vijf 
jaar met zijn gezin 
weer terug hoopt te 

keren naar ons land.
De RPC in Malawi heeft 

dringend behoefte aan een 
docent aan de Bijbelschool en 
er is ook sprake van een voort-
durende vraag om structuur in 
het geheel van deze kerk in 
opbouw.

Wij vragen uw blijvende betrok-
kenheid en gebed voor ons 
 zendingswerk. n

Vanaf het begin van de droevige scheuring in 2004 heeft de synode 

van onze kerk gemeend dat het werk der zending, de opdracht van 

de Koning der Kerk, niet nagelaten mocht worden, hoezeer vele 

plaatselijke gemeenten ook in moeilijke situaties verkeerden. 

Ds. D. Heemskerk I N Z I C H t

Malawiaanse jeugd in het dorp

» Het vervullen van 
de zendingsopdracht vraagt 

om gedurige bezinning «

Nieuwe gezichten in de organisatie

Benoemingen en vacatures
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Zendingswerk begint met eerst 
zelf onderwijs ontvangen. Door 
genade. Op die manier kunnen 
we zelf adviezen geven aan een 
kerk met minder ervaring. 
Adviseren kan alleen als we dat 
in ootmoed doen. 

Het Woord
Al zoekend  en denkend over het 
verzoek om te schrijven over 
advies geven, kwam ik uit bij 
psalm 32:8: ‘Ik zal u onderwij-
zen, en u leren van den weg, 
dien gij gaan zult; Ik zal raad 
geven, Mijn oog zal op u zijn.’ 
Hier vinden we waar het om 
gaat bij het advies geven. 
David kreeg de belofte dat de 
HEERE hem wilde onderwijzen 
en de belofte dat Zijn oog op 

hem zou zijn. Het was nadat hij 
mocht geloven dat zijn zonden 
waren vergeven. Zonder die 
belofte kunnen ook wij dat 
werk niet doen.  

VIsItatIe
De zending van de HHK zorgt 
voor onderwijs aan de 
Bijbelschool waar de leiders 
opgeleid worden tot evangelist 
of predikant. Daarnaast worden 
cursussen gegeven, zoals de 
diaken- en vrouwencursus. 
Een belangrijk aspect is het 
adviseren, bijvoorbeeld tijdens 
de visitatiebezoeken die de 
voorzitter en ik brengen aan  
de classes. Er komen dan van 
elke gemeente één of twee 
ouderlingen samen met de 

commissie van de classis. Hen 
wordt gevraagd of ze de kerk-
ordelijke taken uitvoeren. De 
antwoorden zijn vaak aan-
leiding tot de nodige bijsturing. 
De vragen betreffen de 
 geestelijke taken, maar ook  
hoe zij toezicht en controle 
 uitoefenen. Een onderdeel 
 daarvan is het bestuur met de 
administratie. Ik breng hen bij 
hoe zij het beheer van de 
 gelden kunnen opzetten. Ook 
daar zie je dat strikte regels 
tegen hun natuur ingaan. Dat 
kost tijd. Zij worden wel 
 ontvankelijk voor betere 
 systemen, maar meestal pas 
nadat er iets fout is gegaan 
 (bijvoorbeeld diefstal van geld). 
Een andere belangrijke taak is 
het geven van adviezen over 
wat de kerkorde vraagt in ver-
schillende situaties. Voor 
Malawianen die weinig lezen  
en vaak naar het moment 
 handelen, is het moeilijk om 
 telkens weer terug te gaan  

f o C U S  Ds. R.J. Oomen

Begeleiden met respect, ootmoed en geduld

adviezen geven aan een 
kerk in opbouw
Bij het zendingswerk in Malawi hoort ook het geven van advies 

aan de Reformed Presbyterian Church (RPC). Reken er echter niet 

op dat alle adviezen (onmiddellijk) worden opgevolgd.

4
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naar de kerkorde. En dat vooral 
wanneer de kerkorde bij 
 bepaalde zaken tegen hun 
belangen en gevoelens in 
spreekt. Eens reageerde één  
van de pastors in zijn emotie: 
‘Ik heb niets met de kerkorde te 
maken.’ Toch moest dezelfde 
man later wel toegeven dat het 
niet anders kan. 

organIsatIe
Het functioneren van de kerk 
vraagt veel begeleiding. Neem 
bijvoorbeeld de liturgie in de 
eredienst. Vroeger was die er 
niet. Iedereen deed maar wat 
hij goed vond. Een van mijn 
 eerste adviezen was in de hele 
kerk dezelfde liturgie te 
 gebruiken. 

Een ander belangrijk deel van 
de liturgie is het zingen. De kerk 
zong hymnes (gezangen) uit de 
bundel die de CCAP-kerk 
(Church of Central Africa 
Presbyterian) gebruikt. Er zijn 
fundamentele bezwaren tegen 
een deel van deze hymnes. 
Bijkomend argument was om 
terug te gaan naar de psalmen, 
omdat deze onderdeel zijn van 
het Woord van God. Ook het 
zingen van psalmen is een vorm 
van prediking. 
In het verleden is gehoor 
 gegeven aan het advies om 
psalmen weer in te voeren. De 
bundel in het Chichewa is bijna 
klaar om gedrukt te worden. 

Partner
De RPC is een zusterkerk van de 
HHK. De HHK bedrijft zending 
in Malawi in de RPC door 
 middel van de Bijbelschool en  
in de kerk door middel van 
advies en onderwijs. De HHK 
ondersteunt de RPC, met 
 mensen en middelen. 
Het advies en de begeleiding 
zijn taken die altijd doorgaan. 
Het kan alleen als je voor 
 honderd procent met de 
Malawianen leeft. 
Het is ook een repeterend werk, 
waarvoor veel geduld en gebed 
nodig is. Het kan immers 
 gebeuren dat jouw advies pas 

navolging krijgt als zij zelf zien 
wat er gebeurt als je dat advies 
niet opvolgt. Geduld heb je 
nodig om tijd en plaats te 
weten wanneer je advies kunt 
geven. 

groot VersCHIl
Zendingswerk is een proces van 
drie stappen vooruit en weer 
twee stappen terug. En toch, als 
we terugzien naar het begin 
van ons werk in de RPC, dan is 
er een groot verschil. Deze 

adviezen zijn dus niet voor  
niets gegeven. Er zijn nu een 
kerkorde, classes, generale 
 synode, liturgie, belijdende 
leden, Heilige Doop en Heilig 
Avondmaal. Er wordt nu, hoe 
moeilijk het ook is, tucht 
 uitgeoefend. 

Ten slotte: advies geven houdt 
ook in een voorbeeld te zijn hoe 
men mag dienen in de kerk, 
opdat Zijn Naam verhoogd zal 
worden. n

5

Psalm 23 in 
het Chichewa

Visitatie in Mphamba
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uitzendingen,  
altijd blijven leren!
Het uitzenden van mensen kennen we vanuit de Bijbel. 

Vooral de Bijbelse opdracht tot zending, gegeven aan de 

gemeenten. Het uitzenden heeft een doel, namelijk het 

Evangelie doorgeven, leren en onderwijzen.  Bij uitzenden 

hoort ook een ontvanger, iemand die leert. Maar kunnen 

gezondene en ontvanger ook leren, leren van elkaar? In dit 

artikel aandacht voor wederzijdsheid in zending.

leren Van
Eerst en vooral is het goed om te 
beseffen dat een zendeling niet het 
middelpunt is van de uitzending. Het 
gaat om het Woord, om de levende 
God, van waaruit en van Wie getuigd 
wordt. Ook de gezondene heeft een 
leerproces achter de rug, leert voort-
durend. Hij mag uitsluitend door-
geven. Als de zendeling zich verheft 
boven de lokale mensen, zich verheft 
boven de Boodschap, gaat er iets niet 
goed. Het houdt een superioriteits-
gevoel in stand dat meer past in het 

koloniale tijdperk.  Daarnaast kan en 
mag de zendeling nooit de Zender in 
de schaduw zetten. Dat zal hem 
 overigens ook nooit lukken, omdat elk 
initiatief tot zending uitgaat van God. 
Hij is er en zal er blijven, ongeacht de 
aanwezigheid van de zendeling!

WederzIjds leerProCes
Het proces van leren heeft als basis-
waarde het geven en ontvangen. Daar 
zit iets wederzijds in. Iedere leraar 
leert ook van zijn leerlingen. De vraag 
doet zich voor of het mogelijk is van 

de kerk op het veld te leren? Jazeker. 
In Efeze 3 vers 18 staat: ‘Opdat gij ten 
volle kondet begrijpen met al de 
 heiligen, welke de breedte en lengte 
en diepte en hoogte is.’
Westerse christenen hebben zeker 
wat te leren van een kerk in Malawi, 
in Suriname of waar dan ook. 
Inzichten, invalshoeken vanuit een 
andere cultuur kunnen nieuw licht op 
de boodschap van de Bijbel werpen. 
Temeer omdat ons kennen (welke 
hoge verwachtingen wij ook hebben 
van ons denken) ook beperkt is.  
Eerst en vooral zullen we ons  
bewust  moeten zijn dat we allemaal 
leerlingen zijn, voortdurend leren en 
zoeken naar ‘opbouw in de kennis en 
de genade van onze Heere Jezus 
Christus.’ Leren in termen van geven 
en ontvangen is niet hetzelfde als 
 kritiekloos allerlei inzichten aanne-
men en als nieuwe waarheid bezien. 
Maar al te vaak constateren we dat de 
context en cultuur bepalend worden 
voor de uitleg van de Bijbel. Daar 
doen we de Bijbel geen recht mee. Er 
blijft een fundamant, een basis, een 
uniforme waarheid waaraan geen 
consessie gedaan kan worden. 

sPannIng
Leren, zenden, ontvangen en leerling 
zijn in een totaal andere wereld 
brengt een zekere dynamiek met zich 
mee. Het vraagt een zekere alertheid, 
een geworteld zijn in de Bijbelse leer. 
Dat kan lastig, spannend zijn omdat 
men te maken krijgt met nieuwe 
inzichten, overtuigingen en leer-
processen. Dit vraagt om een 
 geworteld zijn in het fundament. 
Maar tegelijk ook de bereidheid je te 
laten verrassen. Een voorbeeld van 
zo’n leerproces lezen we in Hande-
lingen 15. Binnen het zogenaamde 
apostelconvent zijn de ouderlingen 
en apostelen bij elkaar om zich te 
bezinnen op de heidenzending. In 
deze vergadering wordt gewezen op 
wat geschreven staat in de profeet 
Amos (hoofdstuk 9 vers 11 en 12). Dit 
brengt licht in hun discussie, een 
Bijbels licht waarover zij zich ook 
 verblijden. Onderwijs vanuit de Bijbel 
is nuttig. Blijf een leerling van de 
grote Meester! n

Malawiaanse studenten 
 bestuderen het Woord 

V I S I E  D.H. Boonzaaijer

Z i c h T  o P  Z E n d i n G  -  J a a R G a n G  9



7lezen: Job 19

Job voelt zich verlaten, door 
iedereen. Zijn vrouw en kinderen 
hebben zich van hem afgewend 
en de gunst van God kan hij ook 
niet beleven. Het tegendeel 
moet hij wel ervaren (vs. 11). 

Hij lijkt een beetje op die treuri-
ge Heman in Psalm 88. Je moest 
eens zoveel verliezen. Zoveel 
dierbaren. En dan ook nog eens 
je lichaam tegen krijgen. Wie 
kan toch door die grote hoop 
van ellende heen zien? Wie kan 
een gesloten hemel inzien, als 
die grauw en donker gekleurd 
op je afkomt? Job niet. 

De hemel lijkt tegen hem en de 
aarde vervolgt hem (vs. 22). Wat 
is Job te betreuren. Of toch niet? 
Nee, toch niet. Zijn verlies, zijn 
verlating en vervolging door 
mensen en een zwarte hemel 
van toorn kunnen datgene wat 
God Zelf in zijn ziel gelegd 
heeft, niet doden. Het moet 
eruit. 
Nee, Job heeft niet het succes-
geloof dat we zoveel tegenko-
men in onze dagen. Dat zou in 
deze ellende stuklopen en ver-
schroeien. De HEERE legt de lof 
van Zijn nooit genoeg volprezen 
Naam op de lippen van Zijn 
kind als niemand het verwacht. 
Job zelf wellicht ook niet en toch 
moet hij het uitroepen: ‘Want ik 
weet: mijn Verlosser leeft, en 
Hij zal de laatste over het stof 
opstaan.’
Job weet dat God zijn Verlosser 
is. Dat wist hij al (Job 29), maar 
dat wordt zo ontzettend 
beproefd. Nu moet Job van zijn 
Verlosser getuigen, niet pas als 
de HEERE hem uit zijn ellende 
redt, maar hij moet getuigen als 
hij in de ellende zit. Juist dan 

gaat er het meest van zijn belij-
denis uit. 
Zo is het ook met de kerk. Job 
heeft een Verlosser Die voor zijn 
zaak instaat. Op Wiens rekening 
Job mag leven. Dat mag Job 
getuigen. De Heilige Geest doet 
Job ten diepste profeteren van 
de verlossing in Christus. Hij is 
de Losser, de Bloedvriend van 
Naomi en ook van Job. 

De wereld die in het boze ligt, 
het boze doet en onder het boze 
lijdt, moet weten dat er een 
Losser is Die machtiger is dan 
onze ellende en machtiger dan 
de dood. Job lijkt wel de dood 
voor ogen te hebben. Hij zal in 
het stof gelegd worden, maar 
zijn Verlosser heeft macht over 
het stof, omdat Hij Zelf in de 
dood geweest is en leeft tot in 
eeuwigheid. Hij heeft de schuld 
van Job weggedaan, zijn leven 
vernieuwd en de weg van lijden 
tot heerlijkheid voorgedaan, om 
Zijn volgeling eeuwig te ver-
heerlijken. 
Weet u dat u zonder deze Bloed-
vriend niet kunt sterven? n

Ter overdenking

Vraag 1  
Wanneer is het getuigenis van Gods kerk 
krachtig?

Vraag 2
Hebt u weleens medelijden (gehad) met 
iemand die in grote voorspoed leeft?

mijn Verlosser leeft!

Ds. M. van Sligtenhorst V E R g E Z I C H t

“Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de 

laatste over het stof opstaan” Job 19 : 25
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Vrijwilligers 
Voor het invulling geven aan de volgende taken zijn wij op zoek naar enkele betrokken vrijwilligers:•  Presentaties en voorlichtingen•  Ondersteunen van fondsenwerving en collecten (collecten, acties, projectenboekje, uitdeel-materialen)

•  Boeken en brochures voor diverse doelgroepen (vooral jeugd)

Competenties:
•  Creatief en communicatief•  In staat om helder en aansprekend Bijbelstudiemateriaal samen te stellen en daarbij rekening te houden met de doelgroepen

Voor deze vacatures geldt:•  We zoeken iemand die zich voor langere periode wil inzetten
•  De tijdbesteding is als volgt: – 3-4 vergadermomenten per jaar –   Overige werkzaamheden vinden veelal via e-mail plaats, de tijdsbelasting wordt inge-schat op circa 1 avond per week  – Het betreft een vrijwilligersfunctie

Heeft u interesse? Neem dan contact op met het bureau Zending. 

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

12-10 Gerald Meuleman Suriname
20-10 Mw Hannekie Coster Onderwijskracht Suriname
05-11 Hannah Klopstra Nederland
06-11 Rien Klopstra Malawi
01-12 ds. A. Meuleman Zendingspredikant 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.

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

Vrijwilligers zendingsdagZendingsdag gemist?‘Geroepen tot getuigen’ was het thema van de zendingsdag. Heeft u de zendingsdag gemist of wilt u de dag nog eens naluisteren, kijk dan op de website: u vindt daar een  fotoverslag en u kunt daar ook de lezingen naluisteren.

Gebedspunten
In deze rubriek willen wij enkele punten onder de aan-

dacht brengen met het oog op uw meeleven en gebed:

•  Wilt u danken voor de nieuw benoemde bestuursle-

den en bidden voor vervulling van de andere vacatu-

res?
•  Wilt u danken voor de financiële balans van de ZHHK 

op dit moment zodat het werk zijn voortgang kan 

vinden?
•  Wilt u bidden voor de zendingswerkers in Suriname, 

waar de kennis onder de bevolking zo minimaal is?

•  Wilt u bidden voor de zendingswerkers en de RPC in 

Malawi en in het bijzonder voor de ouderlingen die 

doorstuderen voor predikant?

Zendingsbussen!
Vergeet u de zendingsbussen niet? 

Nog geen zendingsbus? Vraag hem 

aan!

D I f f U U S   

Zendingsinformatiebijeenkomst:
Op D.V. zaterdag 5 december 2015 wordt voor de 

negende maal een informatiebijeenkomst 

belegd voor leden van onze kerk die belangstel-

ling hebben voor zending, voor kerkenraadsle-

den en predikanten, leden van plaatselijke zen-

dingscommissies. Deze dag dient ter informatie 

en toerusting en zal onder andere gaan over: 

‘geroepen tot getuigen!’ Locatie: Woudenberg, Maranathakerk, Albert 

Cuyplaan 2, Woudenberg.
Het programma begint om 10.00 uur en duurt 

tot ongeveer 14.00 uur.Nadere informatie vindt u op onze website. 

Houd deze in de gaten!
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E. Ebbers t R A N S P A R A N t

Financiële  
 verantwoording 2014
Na enkele jaren van tekorten is het saldo van baten en lasten 

omgebogen naar een positief resultaat. Hier zijn wij de Heere 

en u als gever dankbaar voor. Hiermee kan een deel van het 

eerder ontstane tekort worden ‘afgelost’. 

jaarCIjFers 2014
Het jaar 2014 sluit voor de ZHHK af 
met een positief saldo van ca.  
€ 33.000, waar een saldo van € 0,00 
was begroot. Graag geven wij hierop 
een nadere toelichting. 

De baten uit collecten en giften 
 hebben een flinke stijging laten zien. 
Voor 2013 moesten wij u nog melden 
dat de collecte-opbrengsten voor het 
eerst een daling lieten zien. Dit is in 
2014 omgebogen naar een forse 
 stijging, ook in vergelijking met 2012. 
Dat is mede te danken aan de 
 ingevoerde zomerzendingscollecte. 
Ook is het fijn te merken dat de  
giften zijn toegenomen. 

De lasten liggen grotendeels in lijn 
met de begroting. De grootste 
 kostenpost – de kosten voor de 
 activiteiten in Malawi en Suriname – 
betreft de directe bestedingen aan 
bijvoorbeeld de zendingswerkers 
(salaris, vervoer, woningen, etc.) en  
e ondersteuning van de lokale kerk  
in Malawi (RPC). Deze kosten zijn  
ca. € 20.000 hoger uitgevallen. 
Hiervan is € 12.000 besteed aan 
 bijzondere projecten in Malawi, 
 waarvoor ook specifieke  gelden met 
die bestemming zijn  ontvangen.

tot slot
Het stemt tot dankbaarheid om te 
merken dat het werk van de zending 
gesteund wordt in gebed en finan-
ciële steun. Ook voor 2015 doen wij 
graag weer een beroep op u! De 
 aandacht voor voldoende financiële 

middelen blijft van belang, niet  
alleen vanwege het wegwerken van 
het tekort, maar ook omdat er op dit 
moment vier zendingswerkers 
 uit gezonden zijn. 

Ds. A. Meuleman en mw. A. Groothuis 
zijn sinds kort werkzaam in Suriname 
en ds. K. Klopstra en ds. R.J. Oomen 
zijn werkzaam in Malawi. n

Fonds zendIng 
Staat van baten en lasten over 2014 (samenvatting)

jaarrekening 
2014

begroting 
2014

jaarrekening 
2013

€ € €

Baten

Collecten in gemeenten 350.065 290.000 238.358

Giften 326.008 290.000 272.559

Acties en overige baten 68.716 100.000 109.190

Zendingsbussen 75.438 80.000 67.605

820.227 760.000 687.712

Doorzendbedragen GDC 48.342 - 32.437

Totaal baten 868.769 760.000 720.149

lasten

Kosten activiteiten Malawi / 
Suriname 640.214 589.000 670.337

Doorzendbedragen GDC - - 49.580

Kosten zendingskantoor 117.895 112.000 111.594
Vergader- / bestuurs- en  overige 
kosten 33.184 32.500 32.338

Kosten tbv fondswerving, 
 voorlichting en bewustmaking 50.411  36.000 49.675

Totaal lasten 841.704 769.500 913.524

Saldo baten minus lasten 33.459 - -/- 121.555
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Gemeenten in Nederland zijn 
betrokken op de kerk in Malawi. 
Dit blijkt uit hun gebeden voor 
Malawi, de betrokkenheid bij de 
zendelingen en hun actiebereid-
heid. Diverse gemeenten heb-
ben geld opgehaald voor het 
kerkdakenfonds. In ons projec-
tenboekje hebben wij hiervoor 
aandacht gevraagd. De respons 
was goed. In overleg met de 
kerk in Malawi (RPC) is besloten 
om in 2014 een bedrag van  
€ 5000,- ter beschikking te stel-
len voor onderhoud aan kerkge-
bouwen en voor noodgevallen. 
Voor de kerk een hele verant-
woordelijkheid. Met hulp, 
gebruikmakend van de ervarin-
gen uit het verleden, is door een 
projectcomité uitvoer gegeven 
aan dit plan.

De RPC trof diverse schrijnende 
taferelen aan. Binnen het pro-
jectcomité toetsten zij de aan-
vragen en besloten hulp te bie-
den. 
De RPC trof kerken aan die geen 
deuren hadden en kerken die 
gebruikt werden door allerlei 
‘ongenode gasten’. Het ging om 
gemeenten in Chambuluka, 
Tizoola, Njenje, Msumwa, 
Mphamba, Chiripa, Ntaja en 

Mpulula. De gemeenten zijn 
dankbaar dat hun kerk nu 
 afgesloten kan worden.
De RPC trof kerken aan die 
waren beschadigd door een 
windhoos; het complete dak 
was weggevaagd. Ook waren er 
kerken die door wind en regen 
getroffen werden. Het ging hier 
om de gemeenten van Muula, 
Chambuluka, Nguluwe, Chiripa, 
Nankuya, Ppheza en Ndokota.

De RPC heeft met dit fonds ook 
haar wagenpark onderhouden, 
omdat veel pastors hun eigen 
fiets of motor – door intensief 
gebruik en slijtage – niet meer 
konden gebruiken. In totaal 
werden zeven pastors hier ver-
der geholpen. n

Kerkonderhoud,  
een project op zich
De omstandigheden in Malawi zijn niet te vergelijken met die in 

Nederland. Een paar opvallende dingen zijn de wijze van bouwen 

in Malawi en de weersomstandigheden. Het laatste is maar al te 

zeer zichtbaar geworden in de overstromingen die er afgelopen 

voorjaar plaatsvonden. Door de bouwstijl en de omstandigheden 

kampen gemeenten nogal eens met kerkgebouwen die zwaar 

beschadigd raken. Een goede reden om wat hulp te bieden.

10

t R A N S P A R A N t  D.H. Boonzaaijer

Hieronder treft u een overzicht aan van de besteding van dit 
fonds:
Description MK Euro
Roofing and repairs 1.808.682	 3.546,44
Motorbike repairs 478.801	 938,82
Bicycle repairs 14.000	 27,45
House repair 95.000	 182,27
Administration cost 153.517	 305,00
Total 2.550.000 5.000,00

Total received from ZHHK 2.550.000 5.000,00

Groot onderhoud aan diverse 
kerken
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Bezinnings- en toerustingsvergadering voor leerkrachten

godsdienstonderwijs  
aan kinderen
Het was de derde vergadering die ik had met vijfentwintig 

leerkrachten van nursery’s (peuter-/kleuterscholen) in 

thyolo. Er komen nogal wat sponsorkinderen uit die regio en 

we kregen de vraag of we konden helpen bij de godsdienst-

lessen. De leerkrachten hebben soms niet eens een Bijbel en al 

helemaal geen kinderbijbel of een vertelrooster. 

Onderweg kochten we Bijbels bij de 
Malawian Bible Society, die we met 
flinke korting weer verkopen.
De vergaderingen bestaan steeds uit 
twee delen: een theoretisch deel, 
waarin we nadenken over een Bijbels 
thema en een praktisch deel, waarbij 
we bezig zijn rondom de praktijk van 
het godsdienstonderwijs.

Deze keer was het thema ‘Redding 
voor kinderen’. Een belangrijk thema. 
Dat een kind in zonde ontvangen en 
geboren wordt en wederom geboren 
moet worden, is een boodschap die 
hier niet veel klinkt. We begonnen 
met een aantal stellingen, zoals 
‘Zolang een kind niet kan praten, zon-
digt het ook niet’ en ‘Ik vertel mijn 
leerlingen dat ze allemaal kinderen 
van God zijn’, en nog een aantal stel-
lingen meer.
De leerkrachten kregen een rood en 
groen kaartje, dat ze omhoog moes-
ten steken, zodat duidelijk te zien was 
wat hun mening was. Bij de eerste 
stelling, kleurde het half rood – half 
groen. Bij de tweede stelling stak 
iedereen een groen kaartje op, behal-
ve één deelnemer.
Voordat we de stellingen gingen 
bespreken, verdeelde ik de groep in 
kleinere groepjes en liet ik ze 
Bijbelstudie doen. Aan de hand van 

verschillende Bijbelgedeelten (o.a. 
Romeinen 3 en 5, Psalm 51, Job 14: 4) 
moesten ze vragen beantwoorden: 
‘Zijn kinderen zondaren?’, ‘Hebben 
kinderen redding nodig?’, ‘Hoe kun-
nen kinderen gered worden?’ enz. 

Daarna behandelden we nog een keer 
de stellingen. Bij de eerste stelling 
stak iedereen nu een rood kaartje 
omhoog. Bij de tweede stelling stak 
de helft een rood kaartje omhoog en 
de helft een groen kaartje.
Daarna gingen we de vragen bespre-
ken aan de hand van de 
Bijbelgedeelten. Ik zei dat ik merkte 

dat de mening van een heel aantal 
mensen veranderd was, nadat ze 
Bijbelstudie gedaan hadden. Zo zie je 
hoe belangrijk het is om te kijken wat 
de Bijbel zelf zegt, in plaats van af te 
gaan op wat we altijd gehoord of 
gedacht hebben. Ik hoop en bid dat 
deze vergaderingen ertoe mogen bij-
dragen, dat de leerkrachten de bood-
schap gaan uitdragen dat God geen 
‘gehoorzame kinderen’ redt, maar dat 
de Heere Jezus gekomen is om zonda-
ren te zoeken en zalig te maken. Moge 
Zijn Koninkrijk worden uitgebreid 
onder kinderen en volwassenen hier 
in Malawi, want in de veelheid van de 
onderdanen ligt de heerlijkheid van 
de Koning. na

Corry de Jong S P E C t R U M

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

Deze keer leest u het verhaal van 
Corry de Jong. Zij is uitgezonden 
vanuit de HHG Nieuw-Lekkerland, 
om in dienst van stichting 
Stéphanos in Malawi te werken.

Met elkaar in gesprek over zonde en verlossing
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De Heere Jezus bidt in het 
Hogepriesterlijk gebed: ‘En dit is 
het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, den enigen waarachti-
gen God, en Jezus Christus, 
Dien Gij gezonden hebt.’ 
Christus is gezonden in een 
wereld, die verloren ligt. Want 
de wereld kent de enige waar-
achtige God niet. Het zenden 
van Christus is vanaf het eerste 
moment met het oog op de 
gehele wereld geweest. Jesaja 55 
vers 4 zegt hiervan: ‘Ziet, Ik heb 
Hem tot een Getuige der volken 
gegeven, een Vorst en Gebieder 
der volken.’ 

Wanneer we stilstaan bij ‘geroe-

pen tot getuigen’, moeten we 
beginnen bij de Heere Jezus als 
de Getuige der volken. Hij heeft 
het Vaderhart verklaard. God de 
Vader heeft geen lust in de 
dood, maar in het leven van 
zondaren. Dat heeft Hij verkon-
digd; dat heeft Hij laten zien 
door Zijn dood en opstanding. 
En op de eerste dag van Zijn 
opstanding horen wij Hem spre-
ken: ‘… Vrede zij ulieden, gelij-
kerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden.’ Hij 
werd gezonden om door Zijn 
bloed vrede te maken tussen 
God en een zondaar. In het 
bloed van Christus hebben de 
discipelen vrede gevonden. 

Maar dan klinkt onmiddellijk de 
opdracht tot al Zijn volgelingen. 
Uit deze opdracht wordt duide-
lijk dat de roeping om te getui-
gen van niemand minder komt 
dan de Heere Jezus Zelf. 

Hiermee ligt er voor de kerk van 
alle tijden en plaatsen een dub-
bele roeping. In de eerste plaats 
de roep tot persoonlijk geloof 
en bekering; in de tweede 
plaats om ook aan anderen te 
getuigen wat de Heere Jezus 
heeft gedaan. Johannes 20 vers 
21 laat zien dat Zijn werk op 
aarde af is. Hij is naar de hemel 
gevaren. Maar Hij heeft Zijn vol-
gelingen niet zonder opdracht 
achtergelaten. Hij zendt Zijn vol-
gelingen om Zijn werk op aarde 
aan de gehele wereld te verkon-
digen. Hier ligt de roep om naar 
buiten te gaan en te getuigen, 
zoals de Heere Jezus in de 
wereld gezonden is. Christus 
kwam voor zondaren; Hij gaf 
Zijn leven, opdat zondaren door 
het geloof in Hem het eeuwige 
leven hebben. Deze geroepen en 
geredde zondaren worden ver-
volgens ook gezonden tot zon-
daren om van Hem en Zijn werk 
te getuigen en hen te winnen. 
Dat kan dichtbij in de dagelijkse 
omgeving, dat kan ver weg op 
het zendingsveld: in dit getui-
gen wordt Christus’ werk ver-
heerlijkt en ontvangt Zijn Naam 
de eer. n

Jaarthema ‘Geroepen tot getuigen’

geroepen tot getuigen

t H E M A  Ds. M.W. Muilwijk

Iedere christen is geroepen uit de duisternis tot het heerlijk licht 

in Christus. tegelijkertijd stopt de roeping daar niet. Wie uit de 

duisternis geroepen is, wordt ook weer geroepen tot getuige; 

getuige van de grote getuige der volken, Christus. In vier artike-

len wordt het thema ‘geroepen tot getuigen’ verder uitgewerkt.

geroepen tot getuigen

1. geroepen tot getuigen
2.  Getuigen van
3. Wereldwijd getuigen
4.  Obstakels en bemoediging/

trouw

12

Paulus, geroepen tot getuigen onder de heidenen
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Kleuterles bieden aan Nederlandse kinderen in Suriname

school op het zendingsveld
lesgeven aan twee kleuters in Suriname. Het klinkt eenvou-

dig en exotisch. Een school met twee kinderen is de werkelijk-

heid van elke dag voor Willem (6) en Mark (4) Meuleman. 

Bij het kringgesprek komt ieder kind 
ruimschoots aan de orde. En in de 
pauze kan het zomaar gebeuren dat 
er apen voorbij slingeren.
Zomaar wat feiten die een beeld 
geven van mijn leven als onderwijs-
kracht van de kinderen van de familie 
Meuleman. Sinds septem-
ber 2014 woon ik in Klein 
Powakka om mijn steentje 
bij te dragen aan het zen-
dingswerk.

Na de aankomst van de 
familie Meuleman zijn de 
voorbereidingen voor de 
opening van de school 
voor de jongens in volle 
gang gezet. Met dank aan 
de dominee en de buur-
man is de unit op ons erf 
veranderd in een prachtig 
klaslokaal. 
Kinderstemmetjes vanaf 
de ontbijttafel vertellen 
mij dat ik nog wel even de 
was kan ophangen. Niet 
lang daarna komen de 
jongens naar school ren-
nen. Half acht: tijd om te 
beginnen. 
Ook al zien we elkaar op 
alle momenten van de 
dag, er zijn belevenissen 
genoeg om te vertellen 
tijdens het kringgesprek. 
De mangoboom die 
gekapt werd, het nieuwe 
huisdier (schildpad) bij de 
buren en de slang op de 
weg. 

Het Bijbelverhaal dat 
volgt, blijft het mooist. 

Een levend verhaal, Gods Woord, dat 
machtig is onze harten te veranderen 
en ons iedere dag de spiegel voor-
houdt. 
De rest van de morgen zijn we bezig 
met allerlei speel- en leeractiviteiten. 
Winkeltje spelen met de juf als klant, 

‘zakdoekje leggen’, rijmen met woor-
den van het thema, een knutselwerk-
je… 

Af en toe wordt de aandacht wegge-
trokken naar een plotseling verschij-
nend kleefkikkertje, een gekko of een 
spin. Een klas met twee leerlingen in 
een tropisch land. 
Het leven in een zendingssituatie is 
veelzijdig. Naast het onderwijs is het 
iedere week weer bijzonder om mee 
te helpen tijdens de clubs waaraan 
Annelies, de kinderwerkster, leiding 

geeft. Het geeft zoveel 
dankbaarheid om een 
auto vol kinderen naar 
Klein Powakka te brengen. 

BruIsend
Het samen luisteren naar 
de Bijbelles, het hebben 
van gesprekjes en het ple-
zier tijdens de spelletjes 
na de pauze. Elk onderdeel 
is belangrijk omdat we in 
de contacten iets hopen 
uit te stralen van Wie God 
is en wat Hij ook voor de 
kinderen wil zijn. De 
wekelijkse clubs in 
Paramaribo zijn bruisend. 
De temperamentvolle cre-
oolse kinderen, in combi-
natie met hun levenssitu-
atie, geven aanleiding tot 
gebed.
Leven in een zendingssi-
tuatie, deel uitmaken van 
een zendingsteam, lesge-
ven aan mission kids, dit 
alles is een enorme verrij-
king. De liefde van God 
maakt het leven voor Hem 
mogelijk in elke situatie 
van het leven. Deze liefde 
geeft vreugde en hoop, 
ook voor de mensen in 
Suriname. n

Hannekie Coster f l I t S

Een Nederlands feestje in Suriname
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I N f o R M A t I E f  Arjan Dekkers
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evenementendag groot 
succes

Inmiddels is er een vast ritme ontstaan,  
waarbij we elk jaar minimaal twee activiteiten 
 organiseren. Een zangavond met meditatie of een 
voorlichtingsavond met gastspreker (iemand die 
de praktijk van het zendingswerk kent) en een 
 verkoopactie van bijvoorbeeld planten. Daarnaast 
zijn er natuurlijk ook de terugkerende, landelijke 
collecten en hebben we een zendingsbusje op 
een vaste plaats bij de uitgang van de kerk.
Omdat we toch steeds weer zoeken naar nieuwe 
impulsen, hebben we vorig jaar een zogenaamde 
evenementendag georganiseerd. Het uitgangs-
punt was om de gehele gemeente erbij te 
 betrekken, met vooral de blik op de jeugd gericht. 
Dit heeft vorm gekregen in een spelletjesmiddag 

en -avond. Vooral de jongere jeugd kwam op de 
spellen af en we hadden de oudere jeugd 
gevraagd om een dagdeel bij een spel te staan 
als spelleider. Uiteraard kwamen dan ook de 
vrienden, vriendinnen, ouders, opa’s en oma’s en 
andere familie- en gemeenteleden en belang-
stellenden mee.
We hadden afgesproken dat de prijs voor deelname 
per spel laag zou moeten zijn, meestal € 0,50, en 
dat deelname altijd (!) een prijs zou opleveren.  
Er zou een prijzentafel moeten komen, waar de 
jeugd zelf een prijs kon uitkiezen. De prijzen 
waren opgesplitst in drie categorieën, die ver-
schilden in waarde. Dit betekende dat we al vroeg 
met het verzamelen van prijzen moesten beginnen. 
Een goede tip hiervoor zijn (faillissementen)sites! 
Uiteraard hadden we ook een uitgebreide 
 catering.

We mogen inmiddels met dankbaarheid terug-
zien op deze dag, die de saamhorigheid in de 
gemeente heeft vergroot en tevens het mooie 
bedrag van € 1700,– netto opbracht ten gunste 
van de zending. We bevelen het organiseren van 
zo’n evenement aan elke zendingscommissie van 
harte aan. Het is zonder twijfel de moeite waard. 
Wij hebben weer zo’n dag ingeroosterd voor het 
nieuwe seizoen! n

De zendingscommissie van de gemeente  

’s-grevelduin-Vrijhoeve-Capelle organiseert al jaren 

diverse activiteiten om het zendingsbewustzijn te 

vergroten. Dit gaat dan vaak in combinatie met het 

inzamelen van geld voor het zendingswerk. Een 

voorbeeld van zo’n activiteit is een evenementendag.

Zo hard mogelijk spijkers slaan Kiezen aan de prijzentafel
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Waar vind je deze dieren?
Zoek de juiste foto bij de tekst. De letters vormen het 
 antwoord.

‘Al het gedierte, al het 
kruipende, en al het 
gevogelte, al wat zich 
op de aarde roert, 
naar hun geslachten, 
gingen uit de ark.’
(Genesis 8:19)

Na de zondvloed 
 verlieten de dieren de 
ark van Noach.
De dieren zochten hun 
eigen gebied om te 
leven. Ook in Malawi 
leven verschillende 
wilde dieren. Als je 
foto’s ziet, zie je dat ze 
wel heel mooi gescha-
pen zijn. Maar helaas 
zijn ze ook gevaarlijk. 
Onze zendingswerkers 
moeten altijd oppassen, 
waakzaam zijn.
In ons gebed mogen we 
vragen of de Heere 
over hen de wacht wil 
houden.

i l

a i

w m

a n

Ik kan heel erg stil liggen. Maar ik kan ook 
heel snel zijn.

Ik kan wel 8 meter ver springen.

Ik ben familie van het varken en ik hinnik.

Ik kan het snelst rennen van alle dieren in 
mijn land.

Als ik mijn bovenlip optrek, kan ik met mijn 
mond ruiken. Ik ruik dan ook met mijn neus.

Ik eet vlees, maar ook wel vruchten en 
insecten. 

Ik ben slank, snel en ik slaap graag.

Ik kan wel 70 jaar worden.
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Bijbel met uitleg
 
Meer dan 
 honderd 
 mensen,  
 onder wie 
meer dan  
vijftig 
 predikanten  
en theologen, 
uit de gereformeerde 
gezindte werkten met grote 
betrokkenheid en inzet aan 
het unieke project ‘Bijbel 
met uitleg’. Deze Bijbel 
bevat de GBS-editie van de 
Statenvertaling. Op iedere 
bladzijde wordt de Bijbel-
tekst op een eenvoudige en 
beknopte manier voor 
 jongeren uitgelegd. De 
 uitgave is voorzien van tal 
van illustraties, foto’s, 
 landkaartjes en tijd-
schema’s.

‘... dat men God ook in de Nederlandse 
taal zou kunnen horen spreken ...’
(ds. Johannes Bogerman [1576-1637] tijdens de zesde zitting 
van de Dordtse Synode 1618-1619) 

16

E y E - o P E N E R  Corinne Klinkenberg

En zij zongen een nieuw 
lied, zeggende: ‘gij zijt 
waardig dat boek te 
nemen, en zijn zegelen te 
openen; want gij zijt 
geslacht, en hebt ons gode 
gekocht met uw bloed, uit 
alle geslacht, en taal, en 
volk, en natie.’ 

Openbaring 5: 9

Zou het lukken onderstaande tekst te vertalen?

Bijbelvertaalwerk
Pas was ik op bezoek bij de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).  

Ik hoorde daar tijdens een lezing hoe onze Statenvertaling tot stand 

kwam. Steeds zochten de mannen uit de grondtekst naar de beste 

 vertaling in het Nederlands. En om de moeilijke woorden of misschien 

onbegrijpelijke teksten uit te leggen mochten ze in de marge, naast de 

tekst zelf, hun uitleg geven. Dit zijn de kanttekeningen.

De grondtekst was geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. 

Wat een kennis moesten deze mannen toch hebben om dit te kunnen 

doen. In de expositieruimte lagen veel Bijbels. Ook de eerste 

Statenvertaling met handgeschreven aantekeningen. Zij vergeleken  

hun kennis steeds met elkaar, lazen en verwezen naar andere teksten.  

Heel knap, heel veel werk. 
Maar weet je, ze wisten zelf dat ze eigenlijk niet zo geleerd waren.  

Ze vroegen dan ook voortdurend om de leiding van de Heilige Geest. Zo 

mogen ook onze predikanten en zendingswerkers weten dat zij de leiding 

van de Heilige Geest nodig hebben. Heb jij die Geest ook zo nodig?
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