
Nieuwsbrief ZHHK - oktober 2022

De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar met als doel om zendingsgeïnteresseerden en PZC’s te
informeren over het zendingswerk, zodat zij kunnen meeleven met en de gemeente kunnen betrekken bij
de zendingsactiviteiten en de zendingswerkers. U mag er gerust gedeeltes uit kopiëren om in uw kerkbode
te plaatsen. De brief wordt aan het begin van elk kwartaal per mail verzonden naar de PZC’s en op de
website geplaatst. 
Deze keer is er naast het werk in Malawi en Suriname ook veel aandacht voor de activiteiten die in
Nederland plaatsvinden: de classicale avonden voor de PZC’s, de toerustings- en ontmoetingsdag op 3
december, een terugblik op de zendingsdag. En natuurlijk kijken we alvast vooruit naar het nieuwe jaar. De
commissie zending heeft immers nagedacht over een jaarplan voor D.V. 2023 en een bijbehorende
begroting. 

Malawi
Verlof dominee en mevrouw Van der Bas
Dominee en mevrouw Van der Bas zullen, Deo
volente, in december naar Nederland komen. Ze
hebben hun verlof uitgesteld in verband met hun
veertig jarig huwelijksjubileum, dat ze op 15
december hopen te gedenken. We wensen hen
een gezegende tijd toe in de kring van hun gezin,
familie en vrienden. 
 

Evangelisatiewerk in Mozambique
De kerk waarmee ZHHK samenwerkt in Malawi is
de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Een
jonge kerk, waarvan de ruim 200 gemeenten en
preekplaatsen vooral op het platteland liggen, in
de zuidelijke helft van het land. Malawi grenst
aan Mozambique. Er zijn vanouds veel contacten
tussen de bewoners van beide landen. Hun talen
zijn aan elkaar verwant. Als zich conflicten of
natuurrampen voordoen, steken de mensen
gemakkelijk de grens over. Door deze contacten
zijn in het verleden ook in Mozambique RPC-
gemeenten ontstaan. 
De RPC voelt zich verantwoordelijk voor de
zustergemeenten in het uitgestrekte buurland en
voor degenen die daar hongeren naar een
gereformeerde prediking. Om die reden is een
evangelisatieproject gestart, dat door ZHHK
ondersteund wordt: dr. Jumbe, die als docent op
de Theologische School werkt, gaat meerdere
keren per jaar voor enkele dagen naar
Mozambique om plaatselijke pastors toe te
rusten voor hun taak in de gemeente die ze
mogen dienen. Mooi dat de jonge en arme kerk in
Malawi zich verantwoordelijkheid voelt voor de
broeders en zusters in het buurland. 
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Werkbezoek
Jaarlijks worden de zendingsvelden bezocht door
een delegatie van het bestuur. Bij het verschijnen
van deze nieuwsbrief is het bezoek aan Malawi
net afgerond. Hoe zo’n bezoek eruit ziet?
Vrijdagmiddag kwamen we aan in Malawi. Op
zaterdag was er een uitje met het
zendingsechtpaar, om op een ontspannen wijze
met hen mee te leven en van hen te horen hoe zij
hun verblijf in Malawi ervaren. We bezochten een
wildpark. Het bijwonen van de zondagse
kerkdienst in een van de RPC-gemeenten is een
hoogtepunt. Dit keer bezochten we een revival
meeting. Een gemeente in het zuiden had alle
gemeenteleden uit twee classes uitgenodigd voor
een driedaagse toerustingssamenkomst, die op
zondag afgesloten werd met een kerkdienst. De
mensen zijn enkele nachten overgebleven en
hebben geslapen in eenvoudige hutjes of onder
het tentdoek van de ‘kerkzaal’. De dienst begon
om 10 uur. Nadat de bezoekers uit Malawi – er
zijn altijd wel enkele leden van het synodebestuur
die meegaan – en uit Nederland waren
voorgesteld, werd een preek gehouden. 

Pastor Falamenga preekte in het Chichewa. De
preek werd op een heldere wijze in het Engels
vertaald door een ouderling, die leraar bleek te
zijn. Na afloop van de dienst ontvingen de
kinderen een boekje met een samenvatting van
de Shorter Catechismus, het belijdenisgeschrift
dat behandeld wordt in de leerdiensten. Hopelijk
mag dit boekje een stimulans zijn om thuis het
gesprek over geloofszaken te voeren en om de
hoofdzaken van de geloofsleer te leren kennen.
Nadat de mensen naar huis gingen, kregen de
bezoekers een maaltijd voorgezet: rijst of nsima
met een stukje kip en een klein hapje groente.
Tegen de avond waren we weer thuis, net op tijd
om te eten en vervolgens de avonddienst in
Nederland mee te maken.
Op de overige dagen werd er vergaderd met het
synodebestuur, waren er ontmoetingen met
verschillende mensen en vonden er gesprekken
plaats met ds. Van der Bas. Het was een nuttig
bezoek. De foto’s geven een indruk van wat de
bezoekers gezien hebben.
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Voor een goede reis en een zegenrijk verlof voor dominee en mevrouw Van der Bas.
Voor alle pastors en ouderlingen die van zondag tot zondag voorgaan in de gemeenten van de RPC.
Voor de voortgang van het vertaalwerk en voor Gods zegen op de boeken die verspreid worden.
Voor de zegen van de Heere over het evangelisatiewerk via internet. Dat de techniek gebruikt mag
worden om deuren te openen en harten te neigen.

Voorbede gevraagd - Malawi

Het vertaalwerk. De vertaling van  ‘Matthew Henry’ in het Chichewa gaat gestaag door. In 2023 is voor
dit project opnieuw een heel groot bedrag  uitgetrokken. Het is heel belangrijk dat dit standaardwerk in
handen komt van ouderlingen, zodat ze eruit kunnen putten bij de voorbereiding van de zondagse
preek. Daarnaast worden ook andere belangrijke theologische werken vertaald, vervolgens gedrukt en
in de gemeenten verspreid.
Evangelisatie via internet. 
Een onderzoek naar de toekomstige inrichting van het zendingswerk in Malawi. Als ds. Van der Bas
naar Nederland zal terugkeren, komt er geen Nederlandse opvolger. Wat betekent dat voor de RPC, de
Theologische School en voor de betrokkenheid van ZHHK?
De mogelijkheden van een formele samenwerkingsovereenkomst tussen de HHK en de RPC.
De modernisering van de keuken van de Theologische School. De geschatte kosten van dit driejarig
project zijn 35.000 euro.  

Jaarplan 2023
Naast de voortgang van het ‘normale’ kerkelijk leven, zal er in 2023 vooral aandacht zijn voor:
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Suriname
Verlof Marijke van der Plaat
Marijke is enkele weken in Nederland geweest ter
gelegenheid van de zendingsdag. Op 17
september heeft ze op een aansprekende wijze
verteld over het werk dat ze mag doen, maar ook
over de uitdagingen die het zendingswerk met
zich meebrengt. D.V. eind december komt ze
opnieuw naar Nederland voor een regulier verlof.
Ze heeft nog ruimte voor het geven van een
presentatie, van 13 t/m 19 januari 2023. Als u
belangstelling heb, kunt u zich melden bij het
zendingsbureau. Er wordt gezocht naar ruimte voor een

kerkgebouwtje met mogelijkheden voor
jeugdwerk en andere gemeenteactiviteiten in
Groot Powakka.
In 2023 wordt een eerste
toerustingsconferentie georganiseerd voor
jonge voorgangers in het district Para.
Zo mogelijk wordt het kinder- en
jongerenwerk in Philipusdorp weer opgepakt.

 Jaarplan 2023
Tijdens de junivergadering heeft de generale
synode ingestemd met de verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst met pastor Serge
Andre en met uitbreiding van de werkzaamheden
in Suriname. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt
met ds. P.C. Hoek over de ‘begeleiding op afstand’
van pastor Andre – een collegiaal overleg tussen
twee predikanten over allerlei zaken die met de
gereformeerde leer en de tradities van onze kerk
te maken hebben. 
In het jaarplan wordt aandacht gegeven aan de
uitbreidingsplannen:

Bezoek familie Martoredjo aan Nederland
Deze zomer waren meneer en mevrouw
Martoredjo op familiebezoek in Nederland. Beiden
zijn betrokken bij de Bijbelschool EST, waar zowel
ds. P.C. Hoek als ds. A. Meuleman regelmatig een
bijdrage aan het onderwijsprogramma leveren.
Dhr. Martoredjo is voor zendingsvrienden geen
onbekende: in 2019 sprak hij op de zendingsdag
van de HHK. 
Op 14 september bracht het echtpaar een bezoek
aan het zendingsbureau in Veenendaal voor een
overleg met een delegatie van de commissie
zending. 

Voor ruimte en toestemming voor een eigen
kerkgebouwtje in Powakka.
Voor Gods zegen over de
toerustingsconferentie die gehouden zal
worden. Dat er belangstelling mag zijn van
veel voorgangers. En dat er openingen mogen
zijn om het Woord door te geven.
Voor moed en volharding voor Marijke, die een
grote verantwoordelijkheid draagt, veel werk
te doen heeft en ’s avonds thuiskomt in een
leeg huis, zonder mogelijkheid om te
klankborden over de voorbije dag. 
Voor kracht en wijsheid voor pastor Andre en
zegen op de preken die hij houdt en de
gesprekken die hij voert. 

Voorbede gevraagd - Suriname
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Van het zendingsbureau
Zendingsdag
Inmiddels ligt de zendingsdag achter ons. Wat
mooi om zoveel zendingsvrienden te mogen
ontmoeten. Hopelijk bent u erin geslaagd om uit
uw gemeente een aantal leden aan te moedigen
om de dag te bezoeken. Er waren heel wat
mensen aanwezig. Gezien de grootte van onze
kerk kunnen dat er nog veel meer zijn. Misschien
goed om een berichtje in uw kerkblad te plaatsen
over hoe de dag geweest is en wat u het meest
aangesproken heeft. 

Classicale ontmoetingsavonden
Op 20 september werd in Staphorst een zendingsavond voor PZC’s en kerkenraden in de classis Noord
gehouden. Na de presentatie over het werk van ZHHK voerden we met elkaar het gesprek over het
bedrijven van zending aan de hand van een aantal stellingen. We zien terug op een mooie avond. PZC’s en
kerkenraden die niet aanwezig konden zijn, hebben echt iets gemist! 
Van harte uitgenodigd om alsnog aan te sluiten bij een andere classis. 

De volgende data staan gepland, D.V.:
Dinsdag 11 oktober                    classis Midden                   Kesteren
Donderdag 20 oktober              classis West                        Waddinxveen
Woensdag 9 november             classis Zuid-West              Nieuwerkerk (Zeeland)
Donderdag 17 november          classis Zuid-Oost              Gameren

Graag vooraf opgeven (info@zhhk.nl) met hoeveel personen u aanwezig hoopt te zijn.

Toerustings- en ontmoetingsdag
Graag herinneren we u aan de toerustings- en
ontmoetingsdag voor zendingsgeïnteresseerden
die gehouden zal worden, D.V., op zaterdag 3
december a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur in
Woudenberg. Er is een aantrekkelijk programma
samengesteld voor iedereen die zich afvraagt of
zending iets voor hem of haar is, voor
zendingswerkers en hun familieleden, voor leden
van  PZC’s, TFC’s, kerkenraden en voor alle
overige belangstellenden. 
Voor meer informatie en aanmelden, zie:
ontmoetings- en toerustingsdag 2022

mailto:info@zhhk.nl
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/zendingscommissies-1/zendingscommissies/ontmoetings--en-toerustingsdag-2022
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Ten slotte
Er is voor zending veel geld nodig. Er is vooral veel
gebed nodig. Voor de zendingswerkers, voor de
zendingsvelden, voor de voortgang van het werk,
voor het zendingsbureau, voor de commissie
zending… Een nieuw winterseizoen ligt voor ons.
Het zendingsbureau wenst u Gods zegenbij het
organiseren van het gesprek over zending in uw
gemeente.

Contact
Hebt u een vraag of behoefte aan overleg met het
zendingsbureau? 
Neem gerust contact op, per e-mail
(info@zhhk.nl) of telefonisch (0318 505541). 

We zijn u graag van dienst!

De professionalisering van het zendingsbureau;
De uitzending van HHK-leden voor andere organisaties dan ZHHK;
De zending onder ‘onbereikten’ en de rol van ZHHK daarin;
Een onderzoek naar een mogelijk ‘derde zendingsveld’.

Jaarplan en begroting 2023
In de novembersynode zullen jaarplan en begroting 2023 besproken en vervolgens vastgesteld worden. 
In het jaarplan wordt o.a. aandacht gevraagd voor: 

Op dit moment lijkt het erop dat we de begroting niet sluitend krijgen. ZHHK heeft zoveel ambities dat de
uitgaven naar verwachting de inkomsten zullen overtreffen. En dat terwijl er nog zoveel mogelijkheden
zijn om ook op andere manieren en andere plekken zending te bedrijven, die nu nog onbenut blijven. Wij
doen een beroep op u als PZC om te helpen de benodigde middelen bij elkaar te sprokkelen. 

Na vaststelling van jaarplan en begroting zal een publieksversie gepubliceerd worden op de website. 

mailto:info@zhhk.nl

