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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)

Engels met een scheutje Chichewa

Het evangelie delen  
in een gesloten land

John Paton, 
 zendeling op de 

Nieuwe Hebriden



Al snel nadat de eerste verbin-
ding is gelegd tussen de Hersteld 
Hervormde Kerk en de beginnen-
de Reformed Presbyterian 
Church (RPC) van Malawi, is 
nagedacht over de opleiding van 
voorgangers. Men zag het belang 
in van Bijbels en gereformeerd 
onderwijs aan hen die het Woord 
in de gemeenten moeten bedie-
nen.

Dertig stuDenten
Regelmatig is het druk op het 
seminarieterrein. Dertig studen-
ten bevolken de lokalen. Een 
grote groep van vijftien eerste-
jaars studenten. Ze zijn in sep-
tember 2017 begonnen met hun 
studie. Daarnaast zijn er vijftien 
studenten die al in de gemeen-

ten werken. Zij komen om hun 
studie te voltooien. 
De dag begint met het zingen 
van een psalm, met gebed en 
een meditatie. De eerste dag 
waarop lesgegeven wordt, wordt 
de meditatie gehouden door een 
van de docenten, door dr. Jumbe, 
ds. Banda of door mij. De andere 
dagen van de week is er bij toer-
beurt een meditatie van een stu-
dent die in de laatste fase van 
zijn studie zit. 
 

eerstejaars
We spannen ons in om de 
Bijbelkennis van de studenten te 
verhogen. Aan het begin van de 
studie wordt daar veel tijd in 
gestoken. Ds. Banda geeft onder-
wijs over de Bijbelboeken van het 

Oude Testament. Zelf mag ik de 
inleiding op het Nieuwe 
Testament aanbieden. 
Verder is het waardevol dat stu-
denten vertrouwd worden 
gemaakt met de geschiedenis 
van de zending en van de kerk in 
Malawi. Dr. Jumbe neemt dat 
onderdeel voor zijn rekening. En 
natuurlijk krijgen de eerstejaars-
studenten ook het nodige aange-
reikt uit de belijdenis van hun 
kerk. Ds. Banda bespreekt met 
hen de Heidelbergse 
Catechismus, die in het Engels én 
in het Chichewa beschikbaar is.
Het eerste halfjaar is stilgestaan 
bij het gebed. Ik had het voor-
recht om de studenten daarover 
het een en ander aan te reiken. 
In het tweede halfjaar zijn we 
begonnen met een eerste korte 
cursus over het voorbereiden en 
houden van een preek. Ook 
omdat de eerstejaarsstudenten 
zonder uitzondering al ouderling 
zijn en regelmatig in hun 
gemeente geroepen worden om 

F O C U S � Ds. C.J.P. van der Bas

E n g e l s � m e t � e e n � s c h e u t j e � C h i c h e w a

een indruk van het 
 seminarie in Malawi

Best�wat�onwennig,�zo�voelde�ds.�Van�der�Bas�zich�in�het�eerste�

halfjaar�op�het�seminarie.�Maar�toch�voelt�hij�zich�gedragen�door�

het�Woord�van�God.
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te preken. Het geeft me veel 
vreugde om de studenten daar-
bij terzijde te staan.

OuDerejaars
Verdieping en verbreding van de 
kennis: dat is het doel van het 
onderwijs dat wordt gegeven 
aan de ouderejaarsstudenten. 
Ds. Banda geeft een cursus over 
de kleine profeten. Mijn taak is 
het om hen wat meer aan te rei-
ken over de grote verbanden in 
de Heilige Schrift: Bijbelse 
Theologie. Dr. Jumbe leest met 
hen de Institutie van Calvijn. De 
kerkorde wordt behandeld, ande-
re godsdiensten en andere chris-
telijke groeperingen.

OnwennigheiD 
Na meer dan dertig jaar 
‘gewoon’ predikant te zijn 
geweest, geef ik nu les aan een 
seminarie. Dat is op zich al een 
ervaring, zeker omdat het in een 
ander land gebeurt. En in het 
Engels, waarbij het aan de orde 
van de dag is dat een deel van de 
studenten je niet helemaal kan 
volgen, vanwege hun beperkte 
kennis van het Engels. Je pro-
beert je onderwijs te doorspek-
ken met woorden uit het 
Chichewa, om het belangrijkste 
wat je aanreikt toch in de buurt 
van allen te brengen. We werken 
met studieboeken, die voorhan-
den zijn. Maar die stonden niet 
per se op het lijstje boeken die ik 

al eens gelezen had.
Al met al voelt het zeker het eer-
ste halfjaar best wat onwennig. 

geDragen 
Tegelijk mag worden beleden, 
dat we ons gedragen weten door 
de  HEERE. Als ik het wil 
typeren, denk ik aan een tweetal 
woorden uit het Bijbelboek 
Deuteronomium. Op het eerste 
woord stuitte ik nadrukkelijk 
toen ik een serie preken voorbe-
reidde over dit Bijbelboek in 
Kruiningen en Tholen: hoofdstuk 
1 vers 30 en 31: ‘De HEERE uw 
God, Die voor uw aangezicht 
wandelt, Die zal voor u strijden, 
naar alles wat Hij bij u voor uw 
ogen gedaan heeft in Egypte. En 

in de woestijn, waar gij gezien 
hebt, dat de HEERE uw God u 
daarin gedragen heeft, als een 
man zijn zoon draagt, op al de 
weg, dien gij gewandeld hebt, 

totdat gij kwaamt aan deze 
plaats.’ 
Het andere woord werd me ooit 
aangereikt door mijn grootvader: 
hoofdstuk 33, het eerste deel van 
vers 27: ‘De eeuwige God zij u 
een woning, en van onder eeu-
wige armen.’ 
De HEERE draagt ons in de 
arbeid, waar Hij ons toe geroe-
pen heeft. Zo handelt de HEERE, 
op het gebed. We weten dat 
velen in de gemeente en thuis 
het zendingswerk een plaats 
geven in hun gebeden. Mag ik u 
en jullie allen vragen om dat te 
blijven doen? God is een Hoorder 
der gebeden! n
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het plan ‘Meezenden’ in de 
gemeente
Vindt�u�het�ook�lastig�om�betrokken�te�zijn�op�zendingswerk?�

Wij�als�zendingscommissie�van�Kesteren�dachten�ook�lang�na�

over�dit�onderwerp.�We�bespreken�met�u�hoe�wij�hierin�onze�

weg�willen�gaan�voor�de�komende�jaren�door�middel�van�het�

plan�‘Meezenden’.�Wellicht�ook�iets�voor�uw�gemeente.�

Wij wilden onze gemeenteleden meer 
betrokken krijgen op zending, maar 
we misten overzicht. Na een fijn 
gesprek met leden van het zendings-
bureau van de ZHHK werd ons een 
voorstel gedaan: ‘Is plan ‘Meezenden’ 
iets voor jullie gemeente?’ Door een 
samenwerking aan te gaan met de 
ZHHK aan de hand van dit plan, kun-
nen we nu meer inspanning leveren 
om de zending onder de aandacht te 
brengen bij onze gemeente. Ook kun-
nen we structureel bijdragen om zen-
dingswerk mogelijk te maken.
Wij steunen voor een periode van  

3-5 jaar het werk van dominee en 
mevrouw Van der Bas in Malawi. We 
stimuleren de gemeente tot meeleven. 
Zo ontstaat er een band tussen hen 
en onze gemeente. En zo mag een 
zendingswerker ervaren dat er liefde 
en betrokkenheid om hen heen is 
 vanuit het thuisland.

Hoe stimuleren wij betrokkenheid in 
onze gemeente? Door: 
- Te stimuleren tot meeleven en 

voorbede (gebed, post, mail) met en 
voor de zendingswerker. 

- Te delen met de gemeente. 

Opbrengsten van acties en zen-
dingsbusjes, maar ook dankbaar-
heid jegens hen. 

- Kennismakingsmomenten te plan-
nen. De zendingswerker komt tij-
dens zijn verlof in de gemeente. Hij 
preekt of vervult een gemeentemid-
dag en -avond. Wij betrekken de 
kinderen en jeugd hier ook in. Een 
eetmoment met de kinderen en 
koffiedrinkmoment met de ouderen 
na afloop kan hierin bijvoorbeeld 
voorzien.

- Gezellige activiteiten te onderne-
men binnen de gemeente. Onze 
fiets- en autopuzzeltocht vorig jaar 
op tweede pinksterdag is daar een 
geweldig voorbeeld van. Wat fijn 
om met elkaar ontspannen bezig te 
zijn voor de zending! 

Hoe raakt u als gemeentelid betrok-
ken bij de zending? Sta open voor de 
bovengenoemde voorbeelden. U heeft 
uw zendingstaak. Al heeft uw 
gemeente geen zendingswerker uit-
gezonden uit eigen gemeente, geef 
uw ’broeders’ een plek in uw hart en 
gebed.

Wij zijn enorm enthousiast over dit 
plan. We hopen het de komende jaren 
verder gestalte te geven in onze 
gemeente. We bevelen het plan dan 
ook warm aan. ‘Ziet, hoe goed en hoe 
liefelijk is het, dat broeders ook 
samenwonen.’

Interesse? Wanneer een kerkenraad 
(of plaatselijke zendingscommissie) 
van een gemeente geïnteresseerd is 
in het plan en graag meer informatie 
wil ontvangen, kan contact opgeno-
men worden met Bureau Zending, 
info@zhhk.nl of (0318) 55 42 12. n

T r a n S p a r a n T � Alien Timmerman, zendingscommissie in Kesteren 
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john Paton, zendeling op 
de nieuwe hebriden (2)

Er dreigt namelijk een misoogst 
door grote droogte, en het is niet 
moeilijk te raden wie daarvan 
de schuld krijgt... Echter, juist tij-
dens de kerkdienst van die zon-
dag geeft God een enorme 
regenval. De Tannezen voelen 
wel aan dat Paton beschermd 
werd door zijn God.
Paton krijgt van veel dingen de 
schuld. En ergens is dat ook wel 
te begrijpen. De Tannezen doen 
namelijk érg slechte ervaringen 
op met blanke handelaren. Het is 
dan niet zo vreemd dat een 

blanke zendeling en een blanke handelaar over 
één kam worden geschoren. Om een voorbeeld te 
noemen: er breekt een ernstige ziekte uit op 
Tanna, de mazelen. Binnen korte tijd overlijdt 
meer dan een derde deel van de bewoners. Het 
blijkt dat een blanke handelaar de bevolking 
wilde vermoorden en daarom op vier plaatsen op 
het eiland een met mazelen besmette man aan 
land stuurde. Als een blanke zoiets op zijn gewe-
ten heeft, krijgt de eveneens blanke Paton dat op 
zijn bordje. Treurig dat handelaren uit landen die 
zichzelf als christelijk betitelen, zich zo misdragen 
dat dat het werk in Gods Koninkrijk belemmert.

Licht
Gelukkig is het niet zo dat Paton helemaal in zijn 
eentje zijn werk moet doen tussen allemaal vij-
andig gezinde lieden. Hoewel vrijwel iedereen 
vasthoudt aan het heidense geloof, compleet met 
mensenoffers, en hoewel de ene stammentwist 
na de andere wordt beslecht op een bloedige 
manier en met een kannibalenmaaltijd achteraf, 
zijn er ook mensen die aan de kant van John 
Paton staan. Beter gezegd: die aan Gods kant 

staan. Een bewoner van een nabijgelegen eiland 
die tot geloof is gebracht, is een van Patons 
trouwste helpers. Abraham heet hij. Hij ziet hoe 
duister zijn land is, hij ziet hoe hard het Licht der 
wereld nodig is. Zijn voortdurend gebed is dat 
God het licht van Zijn Woord toch niet wegneemt 
van het eiland. Zijn grootste angst is dat zijn 
landgenoten in het duivelse duister achterblijven. 
Maar God wil niet het Woord daar verdwijnt. 
Paton kan met Gods hulp een deel van de Bijbel 
vertalen en drukken in de taal van de Tannese 
bevolking. Het is het allereerste boek dat gedrukt 
wordt in deze taal!
 

uitDaging
Op een dag staat men op het punt weer een oor-
log met een andere stam te beginnen. Paton 
spreekt de dorpsbewoners toe en probeert hen 
ervan te overtuigen dat geluk niet te vinden is in 
het verslaan van een andere stam, maar in het 
volgen van Jezus. Drie priesters die dat ook 
horen, maken duidelijk dat ze niets van deze 
boodschap moeten hebben. Ze hebben God niet 
nodig, stellen ze. Paton weet welke satanische 
krachten zij bezitten. Hij daagt hen daar uit hem 
te doden met hun bezweringen. In stilte roept hij 
tegelijkertijd tot zijn God. Iedereen wacht met 
ingehouden adem. En er gebeurt... NIETS. Paton 
geeft hen zeer grootmoedig nog de tijd tot de 
eerstvolgende zondag, en als het dan niet gelukt 
is, zullen ze moeten toegeven dat God hem 
beschermde. Niet moeilijk te raden dat ze dat 
inderdaad moeten gaan toegeven. En het blijft 
niet bij tandenknarsend toegeven, want twee van 
de drie priesters mogen door deze wonderlijke 
uitdaging leren geloven in de God van de blanke 
zendeling!

Vertrek
Hoewel er dus lichtpunten zijn, lijkt de duisternis 
vooralsnog te overheersen. De vijandschap en het 
gevaar worden uiteindelijk zo groot, dat Paton 
het eiland moet gaan verlaten. Hij vertrekt naar 
Australië om daar zijn ervaringen te delen, in de 
hoop dat de drang tot zending op Tanna juist 
aangewakkerd zal worden. Ook al vertrekt hij dan 
van het eiland, het eiland en de bewoners blijven 
in zijn hart. n

(wordt vervolgd)

Ds. W. Pieters V I S I E

paton�ervaart�veel�tegenstand�in�zijn�werk�op�het�

eiland�Tanna.�De�lokale�bevolking�zit�hem�op�allerlei�

manieren�dwars.�Ze�stelen�bijvoorbeeld�alles�wat�los�

en�vast�zit.�Ze�bedreigen�hem.�Op�een�dag�willen�

hem�zelfs�vermoorden.�
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Verlof zendingswerkers
In de komende zomerperiode (augustus en september) hopen 
zowel dominee C.J.P. van der Bas als dominee A. Meuleman op 
verlof te komen naar Nederland. 
Beide predikanten zijn in de maand september beschikbaar voor 
een presentatie bij u in de gemeente. Voor het afspreken van 
een presentatie kunt u contact opnemen met het zendingsbu-
reau (e-mail: info@zhhk.nl of tel.: 0318-505541).

In tegenstelling tot de berichtgeving in de vorige ZOZ, kunt u 
voor het afspreken van preekbeurten rechtstreeks contact opne-
men met de predikanten.

Oproep fa
milie Kar

els

In mei hoopt de familie Karels definitief terug te keren van 

het zendingsveld in Tanzania. Zij hebben daar bijna 10 jaar 

bijbelvertaalwerk verricht en zijn in die periode mede 

gesteund door ZHHK. De komende tijd hoopt Jacob Karels 

vanuit Nederland verder te werken. Jacob en Albertine heb-

ben veel te vertellen. Ze kunnen het komende seizoen (en 

daarna) een presentatie verzorgen op een gemeenteavond, 

vrouwenvereniging, jeugdvereniging, zondagsschool of voor 

wie interesse heeft. Neemt u hiervoor contact op met de TFC 

secretaris@jacobenalbertine.nl of rechtstreeks met Jacob 

Karels jacob_karels@sil.org.

Gebedspunten

Suriname:
•  Op het moment maakt de gemeente een 

stormachtige groei door. Dankbaarheid is 

gepast. Gebed is echter nodig voor de nieuw-

komers. Bid voor het werk van de Heilige 

Geest in hun harten, opdat ze staande zullen 

blijven. Ook voor de bestaande leden vragen 

we dat gebed. Zij moeten immers ineens met 

een nieuwe situatie leren omgaan.

•  Met de familie Meuleman zijn we dankbaar 

dat ze een gezonde zoon en klein broertje 

(Waldo Jedidja) uit Gods hand hebben ontvan-

gen.

Malawi:
•  De toerustingscursus voor ouderlingen in de 

verschillende classes zijn in het voorjaar 

begonnen. Door een groot tekort aan predi-

kanten zien ouderlingen zich genoodzaakt om 

de Catechismus uit te leggen en om te preken 

uit Gods Woord. Een eenvoudige cursus preek-

voorbereiding wordt hun nu aangeboden. We 

bidden dat de HEERE dit werk in Zijn 

Koninkrijk wil gebruiken.

Zing mee in het  zendingskoor
In het najaar start een groot zendingskoor dat vijf zangavonden zal verzorgen op diverse plaat-sen in het land. Ook levert het koor een bijdrage aan het middagprogramma van het eindejaars-concert in De Doelen in Rotterdam. De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Wildeman en organist Joost van Belzen. Het repertoire zal bestaan uit zendingspsalmen en bekende zendingsgezangen. De repetitieavon-den vinden plaats op diverse locaties, dus vast ook bij u in de buurt. Ben je / bent u vijftien jaar of ouder en houdt u van zingen? Ga dan naar: www.zendingskoor.nl.

Vrijwilligers Zendingsdag
Voor de organisatie van de Zendingsdag op zaterdag 15 september zoeken we nog vrijwilligers.

We zoeken hulp voor:• Catering
• Kinderprogramma• Crèche
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je kunt je aanmelden via zendings-dag@zhhk.nl. 

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

13-05 De heer Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009) Suriname
13-07 Marijke van der Plaat Kinderwerkster Suriname  
 (in opleiding)
29-07 Rick Meuleman (2014) Suriname
24-08 Mevrouw Margriet Ju Malawi

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
•  Marijke van der Plaat: Lage Boezem 42, 2957 RD Nieuw-

Lekkerland

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en 
 downloaden.

6

D I F F U U S �  

Bedankt!

In de maand maart mocht Ingrid de Mos in Suriname 

haar verjaardag weer vieren. En tot haar verbazing ont-

ving zij daarvoor heel veel mooie en lieve kaarten van u. 

Ook tijdens de kerstdagen heeft ze veel kaarten ontvan-

gen. Heel veel dank, want dat is zo’n bemoediging. Dat 

zoveel mensen achter ons staan en voor ons bidden, dat 

hebben we nodig. En het is een zegen. Zo mogen we 

samen delen in het Koninkrijk van de Heere. Dank u wel!
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ZENDINGSDAG 
ZHHK 2018 

ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
landelijke

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Het belang van het gebed 
 (ds. C. Oorschot)
• Muzikaal intermezzo
• ’Zonder Mij kunt gij niets doen’, 
 ds. C.J.P. van der Bas over het werk in Malawi

Middag (13.30-15.15 uur)
• Lezing: De reikwijdte van het gebed 
 (ds. J.C. den Ouden)
• ‘Biddend luisteren’, 
 ds. A. Meuleman over het werk in Suriname
• Muzikaal intermezzo
• Forumgesprek 

jongerenprogramma -16

• Bijbelstudie, presentatie en spel
Aanmelden kan vooraf via de website

kinderprogramma
4-8 en 9-12 jaar

• Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, 
knutselen, puzzelen en spelletjes

Wat nog meer?

• Grote info- en verkoopmarkt, 
 koffi  e-thee-broodjes en crèche
• Ontmoeting en gesprekken 

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

I www.zhhk.nl   –   E info@zhhk.nl   –   T 0318 554212Meer info:

Gebogen knieën

d.v. Zaterdag 

15 september

DS. C.J.P. van der bas
DS. A. MeulemanDS. A. Meuleman

Suriname
DS. C.J.P. van der bas

Malawi

Gebogen knieën
thema:


