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Voor die vraag stond ik toen mij 
door de Surinaamse Evangelical 
School of Theology (EST) werd 
gevraagd om het vak 
‘Kerkgeschiedenis’ te doceren en 
daarbij ook een reader te schrij-
ven. Met de vraag wat voor 
Surinaamse studenten belang-
rijk is in de kerkgeschiedenis, 
bleken opeens de accenten 
anders te vallen. De synode van 
Dordrecht is belangrijk, maar de 
synode van Westminster is 
internationaal gezien minstens 
zo belangrijk. Wat neem je van 
2000 jaar kerkgeschiedenis op 
in een reader van maximaal 

vijftig kantjes? Hoe doe je dat 
met bijvoorbeeld de Nadere 
Reformatie en de Afscheiding? 
Voor de Nederlandse kerkge-
schiedenis van groot belang, 
maar voor Suriname? Dan blij-
ken de Hernhutters belangrijker 
te zijn dan de Nadere 
Reformatie en het ontstaan van 
het Leger des Heils van groter 
belang dan de Afscheiding. 
Nederland is wel belangrijk in 
de kerkgeschiedenis, maar toch 
ook weer niet het centrum 
daarvan. 
Dan was er nog iets lastigs. 
Voor reformatorische christe-

nen is de Reformatie van het 
allergrootste belang. Nu is het 
echter zo dat EST een veel bre-
der grondvlak heeft dan de 
Reformatie. Veel van de studen-
ten die deze vijfjarige Hbo-
opleiding volgen, komen uit de 
charismatische beweging. 
Vrijwel geen van hen prakti-
seert de kinderdoop. Vanuit dat 
oogpunt bezien blijkt naast de 
Reformatie onder Luther, Calvijn 
en anderen ook  de beweging 
van de wederdopers en hun 
Radicale Reformatie plotseling 
interessant. Heel herkenbaar 
was voor de studenten wat er 
gebeurt als niet meer het 
Woord van God, maar alleen de 
Heilige Geest als Gids wordt 
gezien. Dat de wederdoop / vol-
wassendoop nog maar een rela-
tief jong fenomeen is, was 
nieuw voor hen. Wat waren de 
studenten verbaasd toen ze 
hoorden dat (officiële) baptis-
ten nog maar sinds 400 jaar 
bestaan! Wat een eyeopener 

F O C U S � Ds. A. Meuleman
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Een vreugdevolle uitdaging
Als�u�gevraagd�zou�worden�naar�wat�u�denkt�dat�de�belangrijkste�

momenten�in�de�kerkgeschiedenis�zijn,�wat�zou�u�daarop�dan�

�antwoorden?�U�zult�zaken�noemen�als:�Augustinus,�de�Reformatie,�

de�Nadere�Reformatie,�het�Reveil�en�de�Afscheiding.�Belangrijk�

inderdaad�voor�Nederland,�maar�voor�de�rest�van�de�wereld?
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ook dat de reformatoren niet 
vonden dat een gedoopt kind 
automatisch ‘binnen’ is, maar 
dat ook zij van mening waren 
dat bekering van het hart nood-
zakelijk is. 

Die bekering van het hart kwam 
ook ter sprake bij het vak 
‘Profeten tijdens en na de bal-
lingschap’. Het ging die avond 
over het boek Ezechiël. Het hele 
boek door wordt Israëls verhar-
ding beschreven. Uit die verhar-
ding is maar één weg: de Heere 
Zelf neemt stenen harten weg 
en schenkt vlesen harten (o.a. 
Ezechiël 36:26). Vrije genade als 
centrum van de Schrift. Wat is 
het dan mooi om verbonden-
heid te merken ondanks alle 
verscheidenheid. Eén van de 
studenten stak zijn hand op: 
‘Meneer, ik ben het helemaal 
met u eens. Vroeger werkte ik 
voor de Heere, totdat de Heilige 
Geest me in de brieven van 
Paulus liet zien dat het alles 
genade is. Nu is het niet meer 
mijn werk, maar Zijn werk!’

Sprekend over het boek Daniël 
bleken vrijwel alle studenten 
een premillenialistisch stand-
punt aan te hangen. Dat wil 
zeggen dat ze geloven dat 
Christus weer zal komen vóór-
dat het duizendjarig vrederijk 
begint. Voor veel studenten was 
het onmogelijk dat er andere 
Bijbelgetrouwe visies zouden 
kunnen zijn op dat onderwerp. 
Niet omdat de meesten van hen 
dat nu zo grondig onderzocht 
hebben, maar - net als bij de 
meeste andere mensen - omdat 
ze nooit van een andere visie 
hebben gehoord. Mijn taak is 
dan niet om hun een andere 
visie op te dringen; ook al ben ik 
een andere mening toegedaan. 
Maar het is juist mooi en ver-
helderend om te laten zien hoe 
divers er over dit onderwerp 
wordt gedacht en dat het echt 
niet allemaal ketters waren die 
dat deden. 

Lesgeven in een ander land, bij 
een andere gezindte, vraagt 

soms een wat andere invals-
hoek. Denk ook aan de specifie-
ke vragen die opkomen bij het 
vak ‘Huwelijk’ of aan vragen 
rondom slavernij en de Bijbel. 
Dat laatste is trouwens een epi-
sode uit geschiedenis waarvoor 
ik me als Nederlander schaam. 
Helemaal als je erbij bedenkt 
dat de tijd van de slavenhandel 
en de Nadere Reformatie voor 
een groot gedeelte  gelijk 
opgaan en dat nauwelijks 
iemand zich tegen de slavernij-
praktijk verzette. Maar dat is nu 
teveel om op in te gaan. U 
begrijpt dat lesgeven aan EST 
een uitdaging is. Niet alleen 
gezien de beperkte tijd - de stu-
denten hebben per week slechts 
drie uur college -, maar ook 
omdat men hier en daar de 
Bijbel anders leest dan we 
onder ons gewend zijn. Toch, 
misschien juist daarom, doe ik 
het met veel plezier. Ook omdat 
de studenten een stevige basis 
krijgen en meer zicht krijgen op 
Gods Woord als geheel. Een 
Woord dat zij vervolgens weer 
mogen uitdragen in de gemeen-
te waar ze toe behoren. Moge 
de Heere het zegenen tot 
opbouw van Zijn kerk en uit-
breiding van Zijn gemeente. n
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De voortgang van het 
 zendingswerk
De�voortgang�van�het�zendingswerk�is�niet�afhankelijk�van�

mensen.�Gelukkig�staat�de�Heere�er�Zelf�voor�in.�Hij�maakt�

daarbij�wel�gebruik�van�mensen.�Mensen�die�uitgezonden�

worden�naar�het�zendingsveld.�Mensen�ook�die�in�Nederland,�

op�het�bureau,�de�veldwerkers�ondersteunen.�Omdat�het�zen-

dingswerk�van�de�Heere�is,�leggen�we�de�vacatures�in�Zijn�

hand.

Er zijn op het moment van het schrij-
ven van dit artikel twee vacatures, die 
beiden een ernstige belemmering 
voor de voortgang van het zendings-
werk vormen. Vanaf juli is het zen-
dingsbureau onbemand. Natuurlijk 
zijn er maatregelen genomen, zodat 
het werk voortgang kan vinden. Het 
secretariaat van het kerkelijk bureau 
pakt veel op. De leden van commissie 
zending doen extra werk. Maar daar-
mee is niet alles opgelost. De bureau-
manager waar we naar op zoek zijn, 
zal verantwoordelijk zijn voor de com-
municatie tussen de veldwerkers en 
de commissie zending, en daarmee 
voor de uitvoering van het door de 
synode vastgestelde beleid. Bij het 
ontbreken van deze communicatie, 
stagneert feitelijk het werk. Ik wil dat 
verduidelijken aan de hand van de 
werkzaamheden van onze organisa-
tiedeskundige in Malawi, dhr. Erik Ju. 
In de afgelopen maanden heeft Erik 
een uitvoerige inventarisatie gedaan 
naar de stand van zaken binnen de 
Reformed Presbyterian Church. Hij 
heeft veel gesprekken gevoerd en 
waarnemingen gedaan en deze, 
samen met conclusies en aanbevelin-
gen, vastgelegd in een uitgebreid rap-
port. Op basis van deze inventarisatie 
zal hij gaan werken aan een toe-
komstbestendige organisatiestruc-
tuur van de kerk. De commissie zen-

ding heeft het rapport met dankbaar-
heid besproken. Maar om tot beleids-
uitspraken te komen op basis van de 
aanbevelingen, heeft de commissie 
hulp nodig. Iemand die de samen-
hang bewaakt en de commissie van 
advies voorziet. En bij de uitvoering 
van genomen besluiten heeft ook Erik 
hulp nodig: een sparringpartner, die 
kennis van zaken heeft en de situatie 
in Malawi weet te plaatsen binnen de 
kaders van het beleid van commissie 
zending. 

In Suriname is, door het vertrek van 
Annelies Sabajo-Groothuis, geen kin-
derwerkster meer aanwezig. 
Kinderwerk is op het zendingsveld 
van onschatbare waarde. De kinder-
werkster vertelt Bijbelverhalen en 
leert liederen aan, ze gaat in gesprek 
met jonge mensen en beantwoordt 
levensvragen aan de hand van de 
Bijbel. Maar daar blijft het niet bij. 
Het clubwerk heeft ook effect in de 
gezinnen, waar de kinderen vandaan 
komen. De gemaakte kleurplaat gaat 
mee naar huis, het Bijbelverhaal 
wordt doorverteld. De kinderwerkster 
vindt via de kinderen soms ook een 
ingang bij de ouders. Op de zendings-
dag heeft Annelies over haar werk 
verteld. We hoorden hoe noodzakelijk 
het is dat dit werk voortgang vindt. 
Annelies heeft haar werk in de afgelo-

pen jaren met veel toewijding 
gedaan. Als commissie beseffen wij 
dat zij veel gaven van de Heere ont-
vangen had voor dit werk. De Heere 
Zelf riep haar tot deze taak. Daarom 
mogen we geloven, dat zij niet tever-
geefs in Suriname geweest is en dat 
haar werk vrucht zal dragen. 
Inmiddels is haar situatie veranderd 
en heeft zij om persoonlijke redenen 
besloten naar Nederland terug te 
keren. We zijn haar veel dank ver-
schuldigd voor het vele werk dat ze 
gedaan heeft en wensen haar van 
harte Gods zegen toe.
Inmiddels zijn we op zoek naar een 
vervanger voor Annelies. We willen 
iemand uitzenden die een gedegen 
opleiding gehad heeft. Zo’n opleiding 
duurt best lang. Daarom zoeken we 
tegelijk iemand die beschikbaar is om 
op korte termijn en voor een korte 
periode uitgezonden te worden.

Van harte bidden we dat de Heere 
ons leidt in de selectieprocedure en 
dat Hij Zelf de geschikte personen wil 
schenken. n

T R A N S p A R A N T � W. de Kloe
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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (IV)

Al verlangt Mary niet naar Schotland of 
Europa, ze verlangt er wel naar om – behal-

ve in de gebeden te worden opgedragen 
aan de troon der genade – brieven en 
andere post uit haar vaderland te krij-
gen.
Al kunnen we niet allemaal naar het 
zendingsveld, we kunnen wel zendings-
werkers via post bemoedigen en blij 
maken; en laten we vooral niet verge-

ten trouw voor hen te bidden.
Tropenjaren eisen hun tol.  Mary Slessor  

merkt dat haar geest, nu ze de zestig voor-
bij is, sterker is dan haar lichaam. En toch, 

wanneer op een dag jonge mannen met een 
hongerige ziel uit Noord-Nigeria komen, omdat 
ze zelfs daar hebben gehoord van haar liefdevol 
hart, kan ze het niet laten om met hen mee te 
gaan…
Wanneer ze 66 jaar is, stort ze in. Daarom krijgt 
ze een wagentje waarin ze, door twee inlandse 
jongens getrokken, nu langs de zendingsstations 
in de binnenlanden kan trekken.

GElukkIGStE Vrouw
In deze tijd wordt ze door koning George van 
Engeland onderscheiden met wat officieel heet 
de ‘Order of the Hospital of St. John of Jerusalem’. 
Al is ze oud en zwak, toch zet ze haar lievelings-
werk door en wel vanaf drie centra: Use, Odoro 
en Ikpe.

Op een dag komen er zes vreemde mannen bij 
haar. Ze komen uit Ibam, het laatste gebied waar 
het Evangelie nog geen vaste voet aan de grond 
kon krijgen. Nu vragen ze haar te komen. 
Wanneer ook daar het Woord van de levende God 
mag worden doorgegeven, schrijft Mary aan haar 
vrienden in Engeland dat ze de gelukkigste vrouw 
is van heel de wereld.

De kerkjes die in al die plaatsen worden 
gebouwd, zijn zeer eenvoudig. Mary heeft de 
overtuiging dat alles moet worden vermeden wat 
de mensen kan afhouden van het centrum, Jezus 
Christus en Die gekruisigd.
Hoe eenzaam ze ook is, ze weet dat Hij haar nooit 
alleen heeft gelaten en nooit alleen zal laten, Die 
het beloofde: Zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoe-
den overal, waarheen gij zult trekken. Ik zal u niet 
verlaten, totdat Ik gedaan zal hebben, wat Ik tot u 
gesproken heb.
Daarom is haar geest ongebroken, al takelen haar 
lichamelijke krachten meer en meer af. Zolang ze 
kan, blijft ze de kinderen onderwijzen die bij haar 
wonen en die ze heeft gered en geadopteerd. Ze 
weet hoe belangrijk het is voor de toekomst van 
de kerk in Nigeria dat de jeugd de Bijbel zal ken-
nen. Haar methode van opvoeden en onderwij-
zen is: luisteren naar de nood van de vele vraag-
stellers en dan vanuit de Schrift een antwoord 
erop geven.

HuIlEN EN klaGEN
Op 13 januari 1915 sterft ze, 66 jaar oud. 39 jaren 
mocht ze werkzaam zijn in de dienst van haar 
Heere!
Bij haar begrafenis beginnen er vrouwen, zoals ze 
vanouds deden, te huilen en te klagen. Maar één 
van de leidende vrouwen roept erbovenuit: ‘Jullie 
moeten niet huilen, maar God prijzen van Wie al 
deze zegeningen kwamen!’
Van Mary mocht gelden, zo vermeldt haar levens-
beschrijving, wat de apostel Paulus schreef in 1 
Thessalonicenzen 4 vers 14: Want indien wij gelo-
ven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo ook 
zal God degenen die ontslapen zijn in Jezus, weder-
brengen met Hem.
Kenmerkend voor heel haar houding en levens-
wandel was dat ze haar Bijbel zo onuitsprekelijk 
lief had…
Haar levensdevies was: blijf dicht bij Jezus!

Ds. W. Pieters V I S I E

Als�Mary�Slessor�in�1907�opnieuw�in�Schotland�is�

�vanwege�haar�zeer�zwakke�gezondheid,�voelt�ze��

zich�er�niet�meer�thuis.�Dat�komt�meer�voor�onder�

zendingswerkers.�Na�meer�dan�30�jaar�in�Calabar,�

Nigeria,�ligt�haar�hart�elders.�Het�leven�in�Schotland�

verloopt�te�gehaast,�vindt�ze.�En�mensen�besteden�

hun�tijd�te�veel�aan�dingen�die�uiteindelijk�niet�

belangrijk�zijn.�Ze�verlangt�naar�haar�geliefde�

Nigeriaanse�volk.�
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Bijeenkomst voor 

 zendingsge
.interesseerden

Het is al jaren gebruikelijk dat er op de eerste 

zaterdag van december in Woudenberg een bij-

eenkomst wordt gehouden voor zendingsgeïn-

teresseerden. Omdat er momenteel geen 

bureaumanager bij de ZHHK is, is besloten om 

de bijeenkomst te verzetten naar voorjaar 2018 

D.V. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover 

geïnformeerd.

VerjaardagenDe komende periode zijn de volgende zendingswerkers of 
hun gezinsleden jarig:
01-12 ds. A. Meuleman  Zendingspredikant Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen Malawi
29-03 Ingrid de Mos 

Onderwijsvrijwilligster
30-03 Mark Meuleman (2011) 

Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Zendingspredikant MalawiU kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn:

•  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.

Gebedspun
ten

We hopen dat er binnen de gemeenten voortdurend 

gebed mag zijn voor de zending en het werk van de 

ZHHK. Bidt u mee:

•  Dat er een nieuwe kinderwerkster voor Suriname 

gevonden mag worden. Ook gebed voor een tijdelijke 

kinderwerkster is nodig.

•  Dat er jonge mensen naar de kerk in Suriname zullen 

komen.
•  Dat de studenten van EST door het gekregen onder-

wijs meer zicht zullen krijgen op de Bijbel.

•  Dat mensen die aarzelen over het naar de kerk gaan, 

hun schaamte kwijt mogen raken.

•  Dat gemeenteleden, die niet zo regelmatig komen, 

de noodzaak van een regelmatige kerkgang mogen 

gaan inzien.

•  Dat er geestelijke groei mag zijn bij de voorgangers, 

de ambtsdragers en de kerkleden in Malawi, maar 

ook in Suriname en Nederland.

Dankpunte
n

•  Een succesvolle gemeentedag in Suriname, waarbij 

de kerk is schoongemaakt en kleding is verkocht.

•  Dat er ‘s zondags toch elke keer weer een kerk vol 

met mensen is om Gods Woord te horen.

 
Vacature werkgroep zendingsdag

Voor het organiseren van de zendings-dag van D.V. volgend jaar is de  werkgroep op zoek naar een nieuw  werkgroeplid. De werkgroep is op  zoek naar een persoon die in aanloop naar en op de zendingsdag zelf  verantwoordelijk is voor de  praktische zaken bij het organiseren en houden van de zendingsdag. Denk hierbij onder andere aan de afstemming  met de locatie, de audiogroep en  collectanten. Daarnaast het bestellen van de spullen voor de catering en de inrichting van de zalen. Heeft u  interesse, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres info@zhhk.nl.

Gezoc
ht

Het hele jaar door krijgen we op het bureau van de 

ZHHK kilo’s postzegels die door gemeenteleden 

zijn opgespaard. Af en toe mogen we zelfs een 

postzegelverzameling in ontvangst nemen. Via 

deze weg willen we iedereen die hieraan mee heeft 

gespaard  hartelijk bedanken! 

Om alle postzegels te sorteren en te verkopen/ 

verhandelen zijn wij op zoek naar een nieuwe 

 vrijwilliger. Heeft u verstand van postzegels? En 

vindt u het leuk om alles wat we inzamelen te 

 sorteren? Dan komen we graag met u in contact!  

U kunt ons bellen (0318-505541) of een e-mail 

 sturen (info@zhhk.nl).  

6
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Michel Pauw� S p E C T R U M

Een Boek dat tot leven komt 

EEN lEVEND BoEk?
Tijdens onze eerste twee bezoeken 
konden we niet zo’n goed beeld 
 krijgen van de plaatselijke kerk in 
Aramba. We vonden dat er maar 
 weinig mensen naar de kerk kwamen 
en dan vooral vrouwen en kinderen. 
Aan de andere kant kwamen we veel 
enthousiasme tegen voor het 
Bijbelvertaalproject. Maar dat kwam 
vooral van de kant van de kerkleiders 
en de vertalers. 
De landelijke kerk, waarbij de 
 plaatselijke kerk in Aramba is aan-
gesloten, is goed georganiseerd, 
gezond in de leer en de kerkleiders in 
Aramba geven blijk van een oprecht 
geloofsleven in afhankelijkheid van 
God en in bewogenheid met mensen. 
Maar hoe zit het met de doorsnee 
Aramba-mensen? 
Deze vragen hielden ons erg bezig, 

toen we dit verblijf in het dorp aan 
het voorbereiden waren. We hebben 
gebeden of de Heere iets wil laten 
zien van Zijn werk onder deze 
 mensen. 

DaNkDaG Voor GEwaS
Op de dag van aankomst is er een 
samenkomst in de kerk, waarin de 
gemeente bij elkaar komt om de 
Heere te danken voor de eerste oogst 
(eerstelingen) van de yams. Op de 
foto ziet u een vrouw die haar yams 
aan de stapel toevoegt.  

tàrSá tàxwE 
Op woensdagavond hoor ik plotseling 
de kerkbel. Ik ben nergens van op de 
hoogte, dus ik informeer bij een paar 
mensen wat er gaat gebeuren. Het 
antwoord is verblijdend: de kerk heeft 
enkele weken besloten om ook 

 doordeweekse diensten te houden.  
Er was namelijk meer behoefte aan 
kerkelijk contact! Het wordt een lange 
avond, van circa 7 tot 10 uur, en de 
kerk zit helemaal vol. Het programma 
is een mix van veel zingen, bidden en 
het luisteren naar getuigenissen van 
een groep vrouwen die op vrouwen-
kamp waren geweest en vertelden 
over het werk van God dat ze gezien 
hadden. Ik kan lang niet alles volgen, 
omdat alles in Aramba wordt verteld. 
Maar op een gegeven moment spits 
ik mijn oren, als ik de woorden ‘tàrsá 
tàxwe’ hoor. Er wordt gevraagd 
 waarvoor gebeden kan worden en 
één van de vrouwen antwoord met 
deze woorden: dat de Bijbel een ‘tàrsá 
tàxwe’, ofwel een levend Woord, mag 
worden! En met instemming wordt 
dat gebedspunt ontvangen. 

Ik ben ontroerd. Dit is een antwoord 
van God op ons gebed! En mijn 
gedachten beginnen te malen: de 
mensen beseffen dat de Bijbel het 
levend Woord van God is, maar zo 
ervaren de mensen de Bijbel blijkbaar 
(nog) niet. Zou er een verband zijn 
met het feit dat de Bijbel niet in hun 
eigen taal, maar in het moeilijke 
Engels gelezen wordt? Bestaat er een 
verband tussen de geringe zeggings-
kracht van de Engelse Bijbel en de 
lage opkomst in de kerk? Ik had geen 
sterkere bemoediging kunnen krijgen 
aan het begin van mijn verblijf in 
Aramba, om dóór te gaan met het 
vertaalwerk voor deze mensen.  n

Wordt vervolgd

‘Wij�willen�dat�de�Bijbel�een�levend�boek�wordt!’,�zo�luidde�

één�van�de�gebedspunten�tijdens�een�doordeweekse�

�kerkelijke��samenkomst�in�Aramba.�Zonder�dat�ze�het�wisten,�

was�dit�een�antwoord�op�onze�gebeden�voorafgaand�aan�

Michels�derde��verblijf�in�Aramba,�een�afgelegen�taalgroep�in�

het�uiterste�westen�van�papoea-Nieuw-Guinea.

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 Michel en Erna Pauw uit 
Papoea-Nieuw-Guinea. Michel Pauw  
is als vertaaladviseur betrokken bij  
de Aramba-vertaling en is tevens 
 opleidingsdirecteur aan het 
Opleidingscentrum voor Bijbelvertalers 
in Ukarumpa.
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F L I T S � Erik Ju

‘In het zweet uws aanschijns…’
Gelukkig mag ik mijn werk met plezier doen. Maar wel 
moest ik even denken aan het negentiende vers van 
Genesis 3. Want niet ik, maar wel vele Malawianen ver-
richten dag aan dag zwaar werk op het land ;zeker nu 
het hete seizoen is aangebroken. Met name in de platte-
landsgebieden is er veel armoede en weten mensen 
amper voldoende voedsel van hun akker te halen.

Juist in de plattelandsgebieden heeft de RPC vele 
gemeenten. De leden zijn over het algemeen arm en 
sommigen zien nauwelijks kans om hun kinderen naar 
school te laten gaan. De bijdrage aan de RPC is dan ook 
laag, erg laag. Dat baart zorgen.
Daarnaast hebben verreweg de meeste gemeenteleden 
geen opleiding genoten. Leiding geven aan de kerk is 
dan ook niet eenvoudig voor de leden van het breed 
moderamen van de synode. De voormannen van de RPC 
zijn eerder samen met de commissie zending overeenge-
komen om een proces naar verzelfstandiging in te gaan. 
Met dat stukje werk houd ik me bezig.

Om met elkaar de doelstelling scherp te krijgen, moet je 
eerst weten waar de kerk nu precies staat. Hoe is de kerk 
eraan toe, organisatorisch en financieel? De situatie heb 
ik in kaart gebracht en de commissie zending heeft de 
zware taak om, in samenspraak met de RPC, te besluiten 
hoe het toekomstperspectief moet zijn.
Al is het rationeel, ook hier ligt een belangrijke taak. We 
slaan de plank mis als we alleen zeggen dat alles van de 
Heere gekregen moet worden en vervolgens nalaten de 
kerk in Malawi toe te rusten, bijvoorbeeld op het gebied 
van dienend leiderschap. Dat is als te zeggen ‘gaat 
henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd…’
Bovendien, het is niet alleen maar een idee van 
‘Nederland’. De RPC is werkelijk verlegen om bijstand. De 
samenwerking verloopt bijzonder prettig. Er is een open 
verhouding waarin over en weer goede dingen worden 
onderstreept, maar ook problemen worden aangekaart. 
Problemen zijn er hier genoeg ;die hoef je niet te zoeken. 
Die dienen zich vanzelf aan.

Voor vrijwel elk probleem is er een eenvoudige oplos-
sing: de portemonnee trekken. Maar is dat werkelijk een 
oplossing? Het voorbeeld is bijna een cliché, maar maakt 
het wel duidelijk: stel je iemand voor aan de kant van 
een brede rivier, in de vroege morgen. De persoon in 
kwestie is net van huis vertrokken en moet naar zijn 
akkertje aan de overkant. Hij kan niet zwemmen en 
durft niet over te steken. Zelf ben je sterk genoeg om 
diegene op je schouders te nemen en aan de andere 
kant te brengen. Dus dat doe je meteen, goedwillend als 
je bent. Dat geeft jezelf een goed gevoel ; je hebt toch 
maar even goed en snel geholpen. Degene die geholpen 
is, voelt zich eigenlijk waardeloos. Hij was niet in staat 
de rivier over te steken en was afhankelijk van een 

ander. En… aan het einde van de dag moet hij weer 
terug. Maar de beste man kan nog steeds niet zwem-
men. Zou het niet beter zijn geweest als je de ander had 
leren zwemmen? Het kost meer tijd, je bent zelf minder 
de held, maar de ander heeft een stuk eigenwaarde 
gewonnen en heeft iets geleerd en leert onafhankelijk 
van je te zijn.

Dat is het doel van de commissie zending. In alle verant-
woordelijkheid en voorzichtigheid de RPC bijstaan, te 
begeleiden naar een duurzame vorm van zelfstandig-
heid, zodat ze eens onafhankelijk raakt van de hulp uit 
Nederland. Maar - net als wij - afhankelijk blíjft van de 
Koning van de Kerk, onze God die zorgt voor de kerk in 
Nederland, in Suriname en in Malawi.
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