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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas 

(zendingspredikant)

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

‘Nog is Zijn huis 
niet vol’

Mary Slessor voor haar Meester in Nigeria Veertig paar 

ogen kijken mij 
aan...



De eerste maanden besteedde 
ds. Van der Bas veelal aan prak-
tische zaken. ‘Een rijbewijs 
moet worden overgezet, een 
werkvergunning moet worden 
opgehaald. Verder kost het tijd 
voordat je helemaal doorhebt 
wat je taak is als adviseur van 
de synode van de Reformed 
Presbyterian Church van 
Malawi en als docent aan het 
seminarium waar studenten 
worden opgeleid tot het ambt 
van dienaar van het Woord.’

Met welke projecten bent u 
bezig?
Met de twee Malawiaanse 
docenten aan het seminarie 

werken we aan een leerplan 
voor de opleiding tot predikant. 
Het doel van dit plan is dat 
docenten bijvoorbeeld bij ziekte 
gemakkelijker taken kunnen 
overdragen.

Hoe is het contact met studen-
ten?
Tot op heden heb ik vooral con-
tact met studenten die bezig 
zijn met een aanvullende 
schriftelijke cursus theologie. 
Tijdens de lessen, maar zeker 
ook tijdens de etenspauzes, 
wordt het gaandeweg makkelij-
ker om contact te maken. Al valt 
het voor een aantal studenten 
nog niet mee om een werkelijk 

inhoudelijk gesprek gemakkelijk 
in het Engels te voeren.
Dat onderstreept de noodzaak 
me werkelijk in te spannen om 
hun taal, het Chichewa, beter 
onder de knie te krijgen.

Is het mogelijk een (geestelijke) 
band met hen op te bouwen?
In Nederland kom je soms men-
sen tegen die afwachtend van 
aard zijn. In Malawi geldt dat 
voor bijna alle mensen. De tijd 
zal leren, in hoeverre het ervan 
komt om een band, ook geeste-
lijk, op te bouwen met studen-
ten. Maar wat voornamer is: het 
vergt geduld en gebed, van mij, 
en van ieder die dit leest. Als er 
vertrouwen groeit, dan mag er 
hoop zijn dat je als zendeling 
een instrument kunt zijn rond 
persoonlijke geestelijke vragen.

Wat is u het meest opgevallen in 
Malawi?
Dat is toch wel de armoede, de 
grote eenvoud waarin mensen 

F O C U S � Evert van Vlastuin
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‘Nog is Zijn huis niet vol.’
De�armoede�is�schrijnend�in�Malawi.�Om�dat�te�zien,�had��

ds.�C.�J.�P.�van�der�Bas�geen�jaren�nodig.�In�januari�werd�hij�

�uitgezonden�als�zendingspredikant.�In�de�hoop�dat�God�ook�in�

Malawi�Zijn�Koninkrijk�uitbreidt.�„Nog�is�Zijn�huis�niet�vol.”
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hier leven. Veel mensen wonen 
in een huis met één ruimte. 
Zonder elektriciteit, zonder 
 vervoersmiddel, uitgezonderd 
hun benen. Door geldgebrek 
hebben veel jonge mannen hun 
middelbare school niet kunnen 
afmaken.

Wat is u meegevallen?
Het fijne huis, met de nodige 
gemakken. Zeker als je dat 
 vergelijkt met waar de meeste 
mensen in wonen. Met 
 elektriciteit, een keuken met 
een koelkast, een gewoon toilet. 
En een terreinauto van de 
 zending, die trouwens hier ook 
wel nodig is.

Wat viel toch wel tegen?
Praten in Chichewa. Voordat  
we werden uitgezonden waren 
we wel met de taalstudie 
begonnen, maar het valt mijn 
vrouw en mij toch tegen om 
werkelijk in de landstaal te 
 communiceren. We zijn dus 
vooral teleurgesteld in ons 
eigen kennen en kunnen.

U werkte eerder kort in 
Suriname. Wat zijn de 
 verschillen en overeenkomsten?
Op beide zendingsterreinen zie 
je dat er weinig kennis is. Veel 
ouderen hebben maar weinig 
opleiding, maar ook onder 
 jongeren komt dit voor. In beide 
landen tref je veel mensen die 
niet of nauwelijks kunnen lezen. 
Een andere overeenkomst is het 
gebrek aan huisgodsdienst. Het 
is daar en hier niet gebruikelijk 
om aan tafel uit de Bijbel te 
lezen en al evenmin om de dag 
af te sluiten met Schriftlezing 
en gebed. Voeg daarbij dat in 
beide situaties er bijna geen 
scholen zijn die een gedegen 
christelijke ondergrond bieden. 
Die dingen samen zorgen 
ervoor dat de kennis van het 
christelijk geloof beperkt is.

Wat zou u aanwijzen als de 
 specifieke geestelijke nood van 
Malawi?
Kan een zendingspredikant dat 
al na een paar maanden zeg-

gen? Ik denk dat dat te vroeg is. 
Ik zei al dat de kennis gering is. 
Daarnaast hoor ik hier en daar 
dat ook de doorwerking van het 
christelijk geloof in het dagelijks 
leven bepaald niet zonder zor-
gen is.

Hebt u hoop voor Malawi?
Pinksteren wijst ons op het 
werk van de Heilige Geest. Als 
we op Hem zien, is er zeker 
hoop voor Malawi. Hoger nog: 
God volvoert Zijn raad. Hij zal al 
Zijn welbehagen doen. Ook uit 
Malawi zal Hij toedoen tot de 
gemeente die zalig wordt. Nog 
is Zijn huis niet vol.

Wat kunnen kerkgangers in 
Nederland voor het zendings-
werk doen, behalve de collecte 
gedenken?
Voor het zendingswerk is er 
geen groter geschenk dan een 
gedurig gebed. Vanuit de kerk 
en evenzeer vanuit de binnen-
kamer. Van de discipelen lezen 
we dat ze na de hemelvaart 
dagelijks volhardden in de 
 gebeden en uitzagen naar de 
beloofde Heilige Geest. Het doel 
van ons gebed is dat mensen in 
Suriname, Nederland,Malawi en 

waar ook maar ter wereld 
 verbroken raken onder hun 
 zonden en hun strafwaardig-
heid voor God en leren bidden: 
‘O God, wees mij de zondaar 
genadig.’ n

Kerkgebouw van een van de zuidelijkste 
gemeenten in Malawi

Gemeenteleden van ds. Kaitano
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Voor�het�derde�jaar�op�rij�heeft�de�financiële�situatie�van�de�

zending�zich�positief�ontwikkeld.�Onder�de�streep�resteert�

over�het�jaar�2016�een�bedrag�van�ruim�€�150.000!�Dat�stemt�

dankbaar�en�geeft�ook�vertrouwen�dat�het�vele�werk,�dat�

door�de�zendingswerkers�in�Malawi�en�Suriname�en�hier�in�

Nederland�wordt�gedaan,�uw�betrokkenheid�en�steun�heeft.�

FiNaNcieel oVerZicht 2016
Onderstaand wordt een overzicht 
gegeven van de  uitgaven en inkom-
sten van de zending over het jaar 
2016. Net als in 2015 en 2016 is er posi-
tief nieuws te melden. De inkomsten 

zijn hoger dan in 2015 en de uitgaven 
lager: de inkomsten +4% en de uitga-
ven -4%. Ook ten opzichte van de 
begroting over 2016 zijn de cijfers 
positief: de inkomsten +6% en de uit-
gaven -10%. 

Hierbij treft u een gedetailleerde opstelling aan.

 Werkelijk  Begroot Werkelijk
 2016 2016 2015
	 €	 €		 €

Baten
Collecten in gemeenten 343.552	 325.000	 349.472
Giften  373.308	 285.000	 298.671
Zendingsbussen 98.992	 75.000	 94.939
Acties (inclusief doorzendbedragen) 50.488	 60.000	 136.223
Extra actie aanstelling theoloog 51.723	 107.000	 																		–
Overige opbrengsten 659	 15.000	 1.200
Totaal baten 918.722	 867.000	 880.506
   
Lasten
Zendingsactiviteiten Malawi en Suriname 607.239	 676.574	 600.569
Personeel-, huisvesting en kantoorkosten  
van het zendingsbureau 104.165	 116.426	 130.061
Kosten tbv fondswerving, voorlichting en  
bewustmaking 46.627	 45.000	 54.058
Vergader-/ bestuurs- en overige kosten 6.741	 8.000	 10.491
Totaal lasten 764.772	 846.000	 795.179

Resultaat 153.950	 21.000	 85.327

Met betrekkiNg tot de 
 iNkoMSteN. 

De inkomsten uit collecten zijn ten 
opzichte van 2015 ongeveer gelijk 
gebleven (ruim € 340.000). De giften 
zijn echter wel aanzienlijk hoger dan 
begroot: € 373.000 werkelijk, terwijl 
er een bedrag van € 285.000 was 

begroot en over het jaar 2015 bijna  
€ 300.000 ontvangen was. In 2016 
zijn er ten opzichte van 2015 meer 
 giften ontvangen en ook meer grote 
giften. 
De stijging kan het gevolg zijn van 
beleid dat is ingezet op het gebied 
van fondsenwerving.

Ook de ontvangsten uit de zendings-
bussen waren hoger dan begroot. Er 
werd bijna € 100.000 ontvangen ten 
opzichte van een begroot bedrag van 
€ 75.000. De begrote ontvangsten in 
het kader van de aanstelling van een 
theoloog bleven achter bij de begro-
ting, nl. € 52.000 ten opzichte van een 
begroot bedrag van € 107.000. 

Met betrekkiNg tot de 
 uitgaVeN.

De personele aanpassingen in 2016 op 
het zendingsbureau hebben een gun-
stig effect op de kosten. Ten opzichte 
van de begroting zijn de personeels-
kosten ca. 10% lager (€ 79.000 t.o.v.  
€ 86.000), en ten opzichte van 2015 
bijna 25% (€ 79.000 t.o.v. € 102.000). 
De projectgebonden kosten (kosten 
van het zendingswerk ter plaatse) zijn 
in 2016 nagenoeg gelijk aan het 
niveau van 2015 (ongeveer € 
600.000). Ten opzichte van de 
 begroting zijn deze kosten wel lager 
uitgevallen, met een verschil van 
bijna € 70.000. Dit betrof zowel de 
kosten van het zendingswerk in 
Malawi als Suriname.

Terugkijkend op het afgelopen jaar 
past ons dus dankbaarheid jegens 
God de Heere, die uw harten neigde 
om de financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor het werk 
van Zijn Koninkrijk, ook op andere 
plaatsen in deze wereld. Zijn Naam zij 
hiervoor in de eerste plaats dank en 
eer. 

Daarna willen wij ook u als gever/
geefster hartelijk dankzeggen dat u 
met uw gaven het werk mogelijk 
maakt. In het bijzonder denken we 
dan ook aan de vele vrijwilligers van 
de plaatselijke zendingscommissies 
die door middel van acties en 
 promotiewerk het zendingswerk in de 
gemeenten onder de aandacht bren-
gen. We hopen dat u ook in het 
lopende jaar 2017 blijk geeft van uw 
betrokkenheid bij het zendingswerk. 
Zowel uw gebed als uw gaven zijn 
daarbij van wezenlijk belang. n

Financiële verantwoording
T r a N S P a r a N T � Bart Kloosterman
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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (iii)

Na verloop van tijd verandert er bij 
de inlanders heel veel. Meer en 
meer mannen nemen hun vrouwen 
die een tweeling baarden, weer in 
huis. Vroeger werden die onverbid-
delijk verstoten… Zelfs gebeurt het 
dat een ouderpaar hun tweeling 
accepteert en niet aan de dood 
overgeeft.
Ook het schrikbarende alcoholmis-
bruik neemt na verloop van tijd 
zienderogen af en bloedige vecht-

partijen – zo dikwijls met dodelijke afloop – wor-
den minder en minder…
Het evangelie draagt vrucht! Hier hebben we een 
van de sterkste en meest overtuigende bewijzen 
dat het evangelie van God afkomstig is, en dat 
Hij de levende God is Die als de Almachtige orde 
schept in de chaos, en Die reinheid, heiligheid en 
liefde in de donkerte van de verwildering en ont-
aarding van het heidendom werkt! Wat nog niet 
één filosoof of zedenmeester ooit is gelukt…

oNoyoM
Na 29 jaar mag voor de eerste keer in de gemeen-
te waar Mary woont en werkt, het Heilig 
Avondmaal worden gehouden. Ze mag terugzien 
en verwonderd zijn over de goedheid van God, 
Die haar zo lieflijk heeft geleid en beveiligd. 
Samen zingen ze in de inlandse taal psalm 103.

Mary Slessor is wel intens dankbaar, maar niet 
tevreden. Er zijn er immers nog zovelen die de 
Naam van haar Zaligmaker niet kennen… Ze 
besluit deze zendingspost over te geven aan 
andere arbeiders en zelf stroomopwaarts te gaan 
naar een nog nooit eerder met het evangelie 

bereikte streek, waar kort tevoren het hart van de 
slavenhandel was.
Op een keer ontvangt ze een brief van een 
inlandse chief, Onoyom. Hij had gehoord dat de 
zendelinge de binnenlanden doorkruiste en wil 
haar graag ontmoeten. Hij vertelt haar als ze 
komt: ‘Al vanaf mijn jonge jaren zoek ik de Heere 
Jezus, over Wie ik toen eens van een witte man 
hoorde, en daarna niet meer. Die ene toespraak 
ben ik nooit vergeten. Wel ben ik daarna opge-
groeid als een heiden, maar: ik móét Hem ken-
nen…!’ De Heere belooft op vele plaatsen in Zijn 
Woord dat wie zoekt, ook zal vinden. En Hij houdt 
Zijn beloften…! Zo vindt ook Onoyom na een 
lange, heel lange zwerftocht de Heere.

booM
Zijn bekering openbaart zich in heerlijke vruch-
ten: eigenhandig hakt hij de heilige boom om 
waarbij zoveel afgoderij was gepleegd en hij 
gebruikt het hout om banken te maken voor de 
kerk. Zijn vele vrouwen stuurt hij weg, nadat hij 
er voor heeft gezorgd dat ze levenslang verzor-
ging hebben; en de vrouw die hij had wegge-
stuurd omdat zij een tweeling had gebaard, 
neemt hij terug als zijn enige vrouw! Alcohol 
wordt in zijn dorp niet meer geschonken. En op 
de dag des Heeren wordt de witte vlag gehesen: 
vandaag geen handel!
De invloed van Mary Slessor is zo groot, dat de 
koloniale overheid haar in dienst neemt als over-
heidsbeambte met grote volmachten en groot 
gezag. Ze aanvaardt haar benoeming, maar 
accepteert geen salaris. Vooral bij rechtszaken 
treedt ze op en zorgt voor eerlijkheid – juist ook 
voor de inlanders. Rechters en andere hoogge-
plaatsten hebben net als de inlanders zoveel ver-
trouwen in haar en respect voor haar, dat haar 
advies altijd wordt opgevolgd.

In 1907, nadat ze meer dan dertig jaren in 
Calabar, Nigeria mag hebben gewerkt, moet ze 
opnieuw terug naar Schotland vanwege haar zeer 
zwakke gezondheid 
Ze is nog niet echt genezen als ze alweer op de 
terugreis gaat. Want haar hart was in Afrika 
gebleven! En haar geliefde inlanders wachten op 
haar. En er is nog werk voor deze zo eenvoudig 
levende en hartstochtelijk haar God dienende 
Schotse zendelinge. n

Ds. W. Pieters V I S I E

Mary�Slessor�ziet�dat�haar�werk�rijk�gezegend�wordt.�

Toch�is�het�werk�in�de�binnenlanden�van�Nigeria�niet�

eenvoudig.�Behalve�het�licht�van�Gods�Woord�te�ver-

spreiden�en�in�werken�van�barmhartigheid�de�liefde�

van�Christus�gestalte�te�geven,�moet�ze�ook�keihard�

werken�om�haar�uitdijende�‘familie’�te�onderhouden.
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

12-10 Gerald Meuleman (2012) Suriname
01-12 ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname

Voor al deze data geldt: D.V. 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.

Zendingsdag ‘Door liefde gedreven’ was het thema van de Zendingsdag 2017. Heeft u de Zendingsdag gemist of wilt u de dag nog eens naluiste-ren? Kijk dan op de website: u vindt daar een fotoverslag en u kunt daar ook de lezingen naluisteren.
  

Gemeenten in 
actie
In het voorjaar hebben diverse 
gemeenten middels een actie/
markt geld ingezameld voor de 
ZHHK. Zo heeft de plaatselijke 
zendingscommissie van HHG 
Kesteren op Tweede Pinksterdag 
een auto-en fietspuzzeltocht geor-
ganiseerd. De opbrengst van deze 
actie is bestemd voor het werk 
van ds. Van der Bas in Malawi. 
Wilt u ook een actie houden voor 
de ZHHK met een specifiek doel? 
Op de website www.zhhk.nl treft 
u diverse projecten waar u geld 
voor in kunt zamelen. Door in te 
schrijven voor een bepaald project, 
kunnen we u projectinformatie 
toesturen, zodat u het project in 
de gemeente verder kan toelich-
ten. We hopen ook in de komende 
periode op uw (financiële) steun!

Zendingsdienst HHG Rij
ssen

Op D.V. woensdag 20 september 2017 wordt er in de 

Hersteld Hervormde Gemeente te Rijssen een 

 zendingsdienst te gehouden. In deze dienst hoopt  

ds. R.J. Oomen het Woord te bedienen. Deze dienst 

begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Westerkerk, 

Haarstraat 95 te Rijssen.

Schatten voor MalawiAfgelopen winterseizoen heeft de Bond van Hervormde 
Zondagscholen actiegevoerd voor de ZHHK. Tijdens de 
jaarvergadering van juni jl. is de actie ‘Schatten voor 
Malawi’ afgesloten en werd het prachtige bedrag van  
€ 23.881,20 aan de ZHHK overhandigd. Met dit geld kun-
nen er honderden kinderbijbels in het Chichewa aange-
schaft worden, zodat de leidinggevenden van de zondag-
scholen in Malawi de kinderen kunnen vertellen van de 
schatten uit het Woord van God. Hierbij willen we de 
Zondagscholenbond, maar vooral de kinderen die zich 
ingezet hebben voor deze actie, hartelijk bedanken!

Gebedspun
ten

We hopen dat er binnen de gemeenten voort-

durend gebed mag zijn voor de zending en het 

werk van de ZHHK. Bidt en dankt u mee voor:

•  Het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door 

de families Karels, Jonkers, Pauw en Irene 

Swets. Dat zij steeds bemoedigd hun werk 

mogen doen.

•  Ds. Van der Bas: dat hij met vreugde mag 

samenwerken met de Malawiaanse docenten 

aan de Bijbelschool.

•  De positieve ingang die dhr. Ju mag hebben 

bij de RPC.
•  De familie Meuleman en de kerk in Klein-

Powakka; dat het werk daar gezegend mag 

zijn.6

D I F F U U S �  
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Irene Swets� S P E C T r U M

bijbelonderwijs in Zambia

Het is zo’n moment waarop ik 
me realiseer dat alleen God in 
hun hart kan doordringen. En 
tegelijk een moment waarop ik 
moet denken aan de tekst die 
me trof voor ik naar Zambia ver-
trok, een tekst die mij motiveert 
om te blijven proberen de men-
sen te bereiken met het Woord, 
zodat zij God mogen leren ken-

nen: ‘En Jezus, uit-
gaande, zag een 
grote schare, en 
werd innerlijk met 
ontferming bewo-
gen over hen; want 
zij waren als scha-
pen, die geen herder 
hebben; en Hij 
begon hun vele din-
gen te leren’ 
(Markus 6.34).

Sinds begin 2016 
ben ik, Irene Swets, 
werkzaam bij een 
project van stich-
ting Stéphanos in 
Zambia. Het hoofd-
doel waar ik met 

twee Nederlandse en met lokale 
mensen aan werk, is de mensen 
bekend maken met het Woord 

van God. Dit gebeurt onder 
andere door wekelijkse kinder-
clubs in verschillende dorpen: 
de kinderen horen een 
Bijbelverhaal en in sommige 
dorpen wordt er met de jonge-
ren een Bijbelstudie gedaan. 
Deze clubs worden geleid door 
lokale mensen, die indien nodig 
ondersteuning, coaching en trai-
ning ontvangen vanuit 
Stéphanos. Ik ben dan ook regel-
matig in de dorpen te vinden. 

Het is de bedoeling de clubs 
over te dragen aan de lokale ker-
ken. Om de kerkleiders bewust 
te maken van hun rol en verant-
woordelijkheid in het kinder-
werk, worden er seminars geor-
ganiseerd waarin kerkleiders 
geïnformeerd worden over Gods 
opdracht om kinderen te onder-
wijzen, de noodzaak van red-
ding van kinderen en de verant-
woordelijkheid van de gemeente 
daarin. Na een dergelijke semi-
nar wordt een training aange-
boden voor (toekomstige) zon-
dagsschoolleiders, zodat zij toe-
gerust worden om in hun eigen 
kerk een zondagsschool op te 
richten.

Wanneer het werk in een dorp is 
overgedragen, houden we wel 
contact om te weten of degene 
die het heeft overgenomen het 
voor langere tijd volhoudt om de 
kinderen Bijbels onderwijs te 
geven. Omdat de mensen het 
vaak fijn vinden om contact te 
houden, is het idee ontstaan om 
een programma te ontwikkelen 
waarbij we een aantal dagen 
achter elkaar in hetzelfde dorp 
zijn en nadenken over een 

bepaald thema. In één dorp is 
dit inmiddels gedaan en we 
mogen terugkijken op goede bij-
eenkomsten.

Kennisoverdracht is belangrijk, 
maar het belangrijkste is dat 
mensen zelf de Bijbel gaan 
lezen. Daarom wordt er door 
Stéphanos Zambia een lespro-
gramma aangeboden dat lokale 
mensen kunnen gebruiken om 
volwassenen in hun eigen dorp 
te leren lezen en schrijven. Als 
supervisor ben ik betrokken bij 
een aantal van deze groepen. 
Om de Bijbelkennis te vergroten, 
wordt ook gewerkt aan vertaling 
van en andere christelijke lec-
tuur.

Zoals blijkt uit het bovenstaan-
de, ligt de nadruk van het werk 
op bewustmaking, kennisover-
dracht en het toerusten van 
lokale mensen om het Evangelie 
te verspreiden. Werk waarbij ik 
afhankelijk ben van de Zender ; 
van Hem Die innerlijk met ont-
ferming bewogen was. n

Voor meer informatie, zie iren-
einzambia.jouwweb.nl, facebook.
com/ireneinzambia, www.step-
hanos.nl of stuur een mail naar 
tfcvoorzambia@gmail.com 
(waar u zich ook kunt aanmel-
den voor de nieuwsbrief). Irene is 
volledig afhankelijk van financië-
le steun uit Nederland. Elke bij-
drage is daarom zeer welkom op 
NL27RABO0306895153 t.n.v. 
Stichting Stéphanos o.v.v. Irene 
Swets Zambia

Veertig�paar�ogen�kijken�mij�aan,�terwijl�ik�met�behulp�van�een�

tekening�op�een�bord�en�een�bankje�voor�de�deur�(de�weg�is�

geblokkeerd)�uitleg�waarom�Jezus�Zich�de�Weg�noemt.�

In deze rubriek zijn leden van  
de HHK aan het woord die door 
een plaatselijke gemeente zijn 
uitgezonden of worden 
 ondersteund. Deze keer leest u 
het  verhaal van Irene Swets.  
Ze woont in Zambia, waar ze 
voor een project van stichting 
Stéphanos werkt.
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Nieuwe onderwijsvrijwilliger
Ingrid de Mos uit Veenendaal zal in het komende seizoen 
het onderwijs gaan verzorgen aan de kinderen van de 
familie Meuleman in Suriname. Dit vooral ten dienste van 
de familie, zodat zij de handen vrij hebben voor hun 
eigenlijke taak.
Al eerder deed ze ervaring op in het zendingswerk, en wel 
in de periode 1998-2002 als moedertaalleerkracht ter 
ondersteuning van zendingswerkers van Wycliffe in 
Papoea Nieuw Guinea. Daarvoor en daarna werkte ze als 
leerkracht op verschillende basisscholen. 
Het verlangen om zich opnieuw in te gaan zetten voor de 

ondersteuning van het zendingswerk heeft Ingrid doen 
besluiten te solliciteren naar de vacature die in Suriname 
was ontstaan na het vertrek van Jan van Kranenburg. 
Zodra de nodige papieren in orde zijn, zal Ingrid naar 
Suriname vertrekken. 
Ondanks dat het onderwijs aan zendingskinderen geen 
primaire zendingstaak is, zal duidelijk zijn dat een 
 onderwijsvrijwilliger onmisbaar is om het zendingswerk 
te continueren. We vragen u daarom ook om Ingrid in uw 
gebeden te gedenken. 

Tom Valkenburg

Vacature bureaumanager en kinderwerkster 
Onze bureaumedewerker Tom Valkenburg heeft per  
1 juli j.l.  het zendingsbureau verlaten om op het 
Hoornbeeck College te gaan werken. We wensen hem 
Gods zegen toe in zijn nieuwe baan. In verband met de 
aard van de  werkzaamheden is besloten tot het 
 aanstellen van een bureaumanager, die de bevoegdheid 
zal krijgen om,  binnen de kaders van jaarplan en 
 begroting, zelfstandig beslissingen te nemen. Helaas is 
het nog niet gelukt om iemand te benoemen. Als dit 
blad verschijnt, is de werving opnieuw gestart. Van 
harte hopen we dat de Heere Zijn zegen erover gebiedt 
en dat Hij ons de juiste persoon schenkt die, tot eer van 
Zijn Naam, mag werken op het zendingsbureau. 
Intussen is het zendingsbureau onbemand. Natuurlijk 
worden de noodzakelijke dingen opgepakt door het 
 secretariaat en de commissie zending. Maar er blijven 
ook zaken liggen. Graag uw begrip daarvoor.

Op de valreep van de sluitingstermijn van de kopij van 
dit blad werd bekend dat Annelies Sabajo-Groothuis, 
onze gewaardeerde kinderwerkster in Suriname, 
 besloten heeft naar Nederland terug te keren.  

Bij verschijnen van dit blad is zij inmiddels begonnen 
met haar nieuwe baan. Op de zendingsdag, waar zij 
hoopt te spreken, zal ze ongetwijfeld iets van haar 
beweegredenen vertellen. In de volgende ZOZ komen we 
nog even terug op haar vertrek en opvolging. 

W. de Kloe


