
Nieuwsbrief ZHHK - januari 2023

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. 
Wij brengen u op de hoogte van ontwikkelingen en gebeurtenissen die voor de gemeente van belang zijn
om te weten. Het zendingsbureau stelt het op prijs als u reageert op de nieuwsbrief en suggesties voor
verbetering aan ons voorstelt. 

Malawi
Terugkeer dominee en mevrouw Van der Bas
Op 9 december jl. zijn dominee en mevrouw Van
der Bas teruggekeerd uit Malawi. 
Ze zijn bijna zes jaar voor ZHHK uitgezonden
geweest naar Malawi. Ds. Van der Bas heeft veel
mogen betekenen voor de kerk in Malawi. Hij
heeft in veel gemeenten gepreekt, heeft de
synode van advies voorzien en heeft voorstellen
gedaan voor een geordend kerkelijk leven. Als
directeur en docent van de Theologische School
heeft hij bijgedragen aan de opleiding van
predikanten en de toerusting van ambtsdragers. 
Onder zijn leiding is ook de kwaliteit van de
opleiding sterk verbeterd. Daarnaast is hij
predikanten en ouderlingen van dienst geweest
door het schrijven van Bijbelstudies en het (laten)
vertalen van de Bijbelverklaring van Matthew
Henry. Naar de mening van de commissie zending
was zijn werk nog lang niet af. Toch is er abrupt
een einde aan gekomen. In ‘Zicht op de Kerk’ van
15 december is een artikel opgenomen wat ingaat
op de achtergronden van zijn vertrek. Het artikel is
terug te vinden op de website van ZHHK.

Werkbezoeken
In normale omstandigheden worden de
zendingsvelden één keer per jaar bezocht door
een delegatie van het bestuur. De
gebeurtenissen rond het plotselinge vertrek van
ds. Van der Bas maakten zoveel vragen los, dat
er inmiddels meerdere bezoeken in korte tijd
afgelegd zijn en er in januari  nog een bezoek
gepland staat. 
Na het reguliere bezoek van eind september
heeft er in de eerste week van november een
‘flitsbezoek’ van enkele dagen plaatsgevonden.
De bezoekers kwamen op dinsdagavond 1
november aan en vertrokken weer op
donderdagmiddag 3 november. De
tussenliggende korte tijd is vooral besteed aan
overleg met de ‘synod council’, het breed
moderamen van de RPC. Daarnaast was het
bezoek vooral bedoeld als steun in de rug van ds.
Van der Bas.
In de tweede week van januari zal opnieuw een
delegatie afreizen naar Malawi. Het doel van de
reis is om te spreken over de wijze waarop en de
voorwaarden waaronder de samenwerking met
de RPC voortgezet kan worden. Dat alles in
voorlopigheid…

https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/kennisbank/artikelen
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Onderzoek
Er zullen pas definitief knopen doorgehakt
worden over het vervolg van het zendingswerk in
Malawi nadat een onderzoek plaatsgevonden
heeft naar de effectiviteit van de bijdrage van
ZHHK vanuit het verleden en de behoeften van de
RPC.
De commissie zending heeft dhr. Erik Ju gevraagd
om dat onderzoek, samen met de manager
zending en met gebruikmaking van de expertise
van enkele externe deskundigen, te verrichten in
de eerste helft van 2023. Dhr. Ju heeft van 2017
tot 2020 in opdracht van ZHHK de RPC gediend
en is dan ook op de hoogte van het reilen en
zeilen in het land. We zijn blij dat hij ingestemd
heeft met het verzoek van de commissie. In
principe zal hij eind januari voor twee maanden
naar Malawi gaan. Daarna is hij een maand in
Nederland in verband met de voortgang van zijn
werk daar. Vervolgens verblijft hij nogmaals twee
maanden in Malawi. Mocht het verloop van het
onderzoek dat nodig maken, is daarna nog een
derde reis naar het land niet uitgesloten. We
wensen dhr. Ju Gods zegen toe en bidden dat de
Heere zijn werk voorspoedig zal maken.

Voor de kerk in Malawi: of de Heere er werken
wil met Zijn Geest en de door ds. Van der Bas
en zijn vrouw gedane arbeid wil zegenen aan
zondaarsharten.
Voor ds. en mevr. Van der Bas: of de Heere
hen een plek wil wijzen waar ze de komende
tijd tot zegen mogen zijn. 
Voor een goede reis en een zegenrijk verblijf in
Malawi van dhr. Ju.
Voor wijsheid voor de commissie zending in
het nemen van de juiste beslissingen met
betrekking tot de voortgang van het
zendingswerk in Malawi. 

Voorbede gevraagd - Malawi
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Suriname
Verlof Marijke van der Plaat
Marijke van der Plaat is in Nederland voor verlof.
Ze is aangekomen op 27 december en hoopt op
30 januari weer te vertrekken. In de week van 13
t/m 19 januari geeft ze presentaties in
gemeenten die haar daarvoor uitgenodigd
hebben. De rest van de tijd heeft ze hard nodig
om weer tot rust te komen. We wensen haar een
goed verblijf, met allen die om haar heen staan. 

Werkbezoek  manager zending
Van 9 tot 16 december jl. heeft de manager zending een bezoek gebracht aan het zendingsteam in
Suriname. Er is veel gesproken over de voortgang van het zendingswerk met het team, maar ook met de
leden afzonderlijk. We hebben het niet alleen gehad over het lopende werk. Ook de bouw van een nieuwe
kerk in Powakka is uitvoerig besproken (- we zijn dankbaar dat er inmiddels grond beschikbaar is en hopen
u in de volgende nieuwsbrief verder te informeren), evenals de te organiseren conferentie voor pastors in
het district Para, de uitbreiding van het zendingswerk in Suriname waar in 2023 mee van start gegaan
wordt. Het was goed om met elkaar mee te leven en te horen van de zegeningen én de uitdagingen die het
zendingswerk mee zich meebrengen. 

Voor de bouw van de kerk met
vergaderfaciliteiten in Powakka.
Voor de te organiseren toerustingsconferentie
in Para. Voor wijsheid voor pastor Andre, die er
leiding aan zal geven. Voor ontvankelijke
harten bij de deelnemers. Of de Heere de
conferentie wil gebruiken voor de uitbreiding
van Zijn Koninkrijk. 
Voor moed en volharding voor Marijke en
zegen op het vele werk. 
Voor kracht en wijsheid voor pastor Andre en
zegen op zijn werk.

Voorbede gevraagd - Suriname
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Van het zendingsbureau
Jaarplan en begroting
Op 18 november heeft onze generale synode
jaarplan en begroting 2023 van de commissie
zending goedgekeurd. Een samenvatting ervan
staat op de website. De samenvatting is bedoeld
om u een inzicht te geven in de activiteiten die
plaatsvinden en de grote hoeveelheid geld die
nodig is om het werk te kunnen doen. 

Materiaalontwikkeling
Van verschillende kanten is de vraag naar het
zendingsbureau gekomen om materiaal over
zending en zendingsbewustzijn ter beschikking te
stellen voor de diverse leeftijdsgroepen in de
gemeenten.
Inmiddels wordt er hard aan gewerkt om per
september 2023 voor alle leeftijdsgroepen iets te
hebben. Natuurlijk hoeft u niet te wachten tot
alles klaar is. Er staan al enkele Bijbelstudies,
lezingen, artikelen over zending uit ZODK en
podcasts op de website. Maak er gebruik van!

Classicale zendingsavonden
De classicale zendingsavonden zijn achter de rug.
Het was mooi om ze mee te maken. Ze zullen
zeker een vervolg krijgen. We willen in elke classis
om de twee jaar een bijeenkomst organiseren. Het
accent zal dan minder liggen op voorlichting en
veel meer op onderling gesprek. We denken dat die
gesprekken aan twee kanten vruchtbaar kunnen
zijn: voor zowel de PZC’s/kerkenraden als ook voor
het zendingsbureau zelf. Met als doel elkaar op te
scherpen en het zendingsbewustzijn in onze kerk
te vergroten. 

Toerustings- en ontmoetingsdag 3 december jl.
Op zaterdag 3 december jl. was er de toerustings-
en ontmoetingsdag over zending. Onder de
aanwezigen waren ook een aantal jongeren die
zich afvragen of de Heere hen roept om hun
krachten te geven op het zendingsveld. Juist met
die groep was er een prachtig gesprek. Daarnaast
hebben we geluisterd naar mooie en zinvolle
lezingen. De ochtendlezingen zijn op de website
terug te vinden om na te luisteren. 

https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/over-zhhk/jaarplan
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/kennisbank
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/kennisbank
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/kennisbank
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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). 

Wij zijn u graag van dienst!

Ten slotte
We zijn een nieuw kalenderjaar begonnen. Een onzekere toekomst ligt voor ons als je let op de
omstandigheden op het wereldtoneel. Wat een troost te mogen weten dat God regeert, dat het Hem nooit
uit de hand loopt en dat Hij alles laat meewerken aan Zijn toekomst. Alles om ons heen wijst ons op de
naderende wederkomst van de Heere Jezus. Daarom is er haast bij het zendingswerk. Er zijn 7.500
bevolkingsgroepen (van de 17.500 volkeren die de wereld kent) die nog nooit van de Bijbel gehoord
hebben. Ook aan hen moet het Evangelie bekendgemaakt worden voor Hij terugkomt. Bidt en werkt u
mee? 

mailto:info@zhhk.nl

