
Zicht Op Zending
J A A R G A N G  1 2   –   N U M M E R  3  Zending hersteld hervormde kerk

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)

Microkrediet  
voor de RPC:  
Wie helpt…?

Westerse Bijbelvertaler  
doet stapje terug

Zegen en zorg in 
Suriname



Na een voorspoedige vlucht van 
ongeveer negen uur landen we 
op het vliegveld van Johan Adolf 

Pengel International Airport, 
beter bekend als Zanderij. Daar 
staan ds. Meuleman en z’n vier 
jongens Willem, Mark, Gerald en 
Rick al op ons te wachten. Op de 
zendingspost bij mast 25 in 
Powakka – een halfuurtje rijden 
vanaf Zanderij – worden we har-
telijk ontvangen door mw. 
Meuleman met de kleine Waldo 
en onderwijsvrijwilligster Ingrid 
de Mos. Omdat het zusterhuis 
verbouwd is tot een dubbele 
woning (één voor de onderwijs-
vrijwilligster en één voor de kin-
derwerkster), kunnen we logeren 
in de woning voor onze aanko-
mende kinderwerkster Marijke 
van der Plaat. 

Tijdens een visitatiebezoek spre-
ken we uitvoerig met onze zen-
dingswerkers. We blikken terug 
op het achterliggende jaar. Er is 
reden tot blijdschap. Het Woord 
van God wordt van zondag tot 
zondag verkondigd. Het Heilig 
Avondmaal mag bediend wor-
den. Ook mocht in de afgelopen 
tijd aan drie kinderen de Heilige 
Doop bediend worden. Naast de 
kleine Waldo Meuleman betrof 
dat twee kinderen van ouders 
die via het kinderwerk bij de 
gemeente betrokken geraakt 
zijn. Deze doopsbediening was 
voor ds. Meuleman meteen aan-
leiding om in een aantal zonda-
gen voorafgaand aan de doop 
met de gemeente na te denken 
over de betekenis van het sacra-
ment van de Heilige Doop. Een 
andere reden tot blijdschap is 
het feit dat er de laatste maan-
den een groei in het aantal kerk-
bezoekers is waar te nemen. 
Nieuwe mensen weten de weg 
naar de kerk van Powakka te vin-

F O C U S � Ds. W.M. Mulder

Al snel zegen en zorg  
in Suriname

De�commissie�zending�legt�jaarlijks�een�visitatiebezoek�af�aan�de�

verschillende�zendingsprojecten.�Van�31�mei�tot�en�met�5�juni�

brachten�de�heer�P.�Vogelaar�en�ds.�W.M.�Mulder�een�bezoek�aan�

het�zendingsproject�Suriname.�

boven: Trio 
indianen - 
nieuwe 
bewoners 
gemeente

Doopvont 
gemeente 
Powakka
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den. Ook voormalige leden 
komen terug. We zien dat ds. 
Meuleman steeds meer een 
plaats krijgt in de lokale gemeen-
schap. 

Zorgen
Er zijn ook zorgen, in het bijzon-
der vanwege het overlijden van 
broeder Leo. Broeder Leo diende 
de gemeente als ouderling. Hij 
vormde de grote steun en toever-
laat van ds. Meuleman en de spil 
van de gemeente. Als visitatoren 
bezoeken we zuster Bea, de 
weduwe van broeder Leo. Het 
gemis is groot. Voor haar, voor 
haar gezin, maar ook voor de 
gemeente en de familie 
Meuleman. Tijdens de vorige 
visitatie had ds. Mulder broeder 
Leo nog uitvoerig gesproken. Hoe 
aangrijpend is het dan om een 
jaar later bij zijn graf te staan. 

Vooruitkijken
Er wordt niet alleen teruggeke-
ken tijdens de visitatie, we kijken 
ook vooruit. Er wordt gesproken 
over de toekomst van de 
gemeente en het zendingswerk 
in Suriname. De familie 
Meuleman ziet uit naar de komst 
van Marijke van der Plaat als 
nieuwe kinderwerkster en 
Albertine Mourik als nieuwe 
onderwijsvrijwilligster. Samen 
met de kerkenraad, die door het 
wegvallen van broeder Leo nu 
bestaat uit broeder Hendrik als 
ouderling en ds. Meuleman als 

predikant, spreken we over de 
vervulling van de ambten in de 
gemeente. Een ander aandachts-
punt is de miserabele financiële 
situatie van de gemeenteleden 
vanwege de sterke devaluatie 
van de Surinaamse dollar.

oVerheid
Tijdens de huisbezoeken bij de 
familie Meuleman en Ingrid de 
Mos is er ook aandacht voor het 
persoonlijk en geestelijk welbe-
vinden. Wat blijft gebed door het 
thuisfront voor onze werkers 
toch onmisbaar! 
Onze zendingspost bevindt zich 
op het grondgebied dat eigen-
dom is van Klein Powakka. 
Tijdens visitaties is er daarom 
ook altijd een ontmoeting met 
de kapitein (soort burgemeester) 

van Powakka. Met haar bespre-
ken we wat de ZHHK in prakti-
sche zin kan betekenen voor de 
gemeenschap van Powakka. 

SAmenwerking
Zendingswerk doe je nooit 
alleen. Samenwerken met andere 
organisaties is nodig. Ds. 
Meuleman geeft ook les op een 
gerenommeerde interkerkelijke 
bijbelschool EST in Paramaribo. 
Tijdens een bijeenkomst met een 
afvaardiging van het bestuur 
van EST worden de mogelijkhe-
den verkend om als ZHHK het 
gereformeerde geluid op deze 
bijbelschool te versterken. Verder 
hebben we een ontmoeting met 
de familie Bijkerk van MAF 
Suriname. 

ontmoeting
Op de dag van ons vertrek heb-
ben we nog een indrukwekkende 
ontmoeting met ds. Ahn en zijn 
vrouw. Uitgezonden door een 
presbyteriaanse kerk uit Zuid-
Korea mogen ze samen al meer 
dan vijfentwintig jaar zendings-
werk verrichten in Suriname. We 
spreken over zegen en tegen-
stand op het werk. Ook dat laat-
ste moeten zij sterk ondervin-
den. En toch mogen ze volharden 
en getrouw blijven aan Gods roe-
ping, wetend dat Hij Die roept, 
getrouw is en het ook doen zal. 
Wat een indrukwekkende les 
voor allen die dienen mogen in 
Gods Koninkrijk.  n

Ontmoeting 
met bestuurs-

leden Bijbel-
school EST

Links: Ds. en  
mw. Ahn
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Financiële terugblik

reden tot dankbaarheid  
Hoewel�2017�alweer�geruime�tijd�achter�ons�ligt,�kijken�we�

met�elkaar�toch�nog�een�keer�terug�naar�dat�jaar.�En�wel�in�

het�bestek�van�de�financiën.�In�de�synodevergadering�van�jl.�

juni�is�het�financiële�jaarverslag�van�de�ZHHK�vastgesteld�en�

daar�maken�we�u�nu�graag�deelgenoot�van.�Het�gaat�immers�

om�het�geld�dat�door�u�als�betrokken�leden�van�de�HHK�bij�

elkaar�is�gebracht.

ontwikkeling finAnciën 
Om maar direct een heel korte 
samenvatting te geven van de 
 financiële ontwikkelingen in 2017: het 
was een goed jaar! De stijgende trend 
van de inkomsten en de dalende lijn 
van de uitgaven werden ook vorig 
jaar gecontinueerd. En dat is niet 
alleen voor een penningmeester goed 
nieuws, maar vooral voor u als gever 
en ook voor onze zendingswerkers in 
Suriname en Malawi. Niet alleen 
 blijvende, maar ook toenemende 
betrokkenheid van u als leden, 
 vertaalt zich in blijvende en eveneens 
toenemende financiële bijdragen.  
In de twee onderstaande grafiekjes 
staan de uitgaven en inkomsten over 
de periode 2014-2017. Hieruit blijkt 
duidelijk het patroon van de stijgende 
inkomsten (van € 869.000 in 2014 
naar € 1.125.000 in 2017) en de 

 dalende uitgaven (van € 835.000 in 
2014 naar € 591.000 in 2017). 

oorZAken
We moeten echter in alle nuchterheid 
wel constateren dat dalende uitgaven 
nooit een doel op zich kunnen zijn. 
Het gaat immers om besteding van 
de ontvangen gelden aan het werk 
van de zending en nieuwe initiatieven 
op het zendingsveld vertalen zich dan 
in een toename van de uitgaven. 
Belangrijk is dat het op een beheerste 
wijze plaatsvindt.
Als we nu wat inzoomen op het jaar 
2017 zelf, dan zien we in het afgelopen 
jaar een positief saldo tussen 
 inkomsten en uitgaven van € 534.000 
en dat is een zeer groot verschil! Dat 
verschil valt uiteen in twee delen. Het 
betreft voor een deel incidentele en 
voor een deel structurele oorzaken. 

Om met het incidentele te beginnen: 
in 2017 is door een lid een woonhuis 
aan de ZHHK geschonken. Dit huis is 
inmiddels (in 2018) verkocht, maar in 
2017 is hiervoor reeds een incidentele 
bate geboekt van € 186.000. Ook 
waren de kosten voor de zending 
lager o.a. als gevolg van lagere 
 personeelskosten (in Nederland en in 
Malawi) en kosten van werving en 
publiciteit (samen ca. € 145.000). 
De meer structurele posten betreffen 
de toename van de inkomsten via 
 collecten, giften en zendingsbussen. 
In totaal is er vorig jaar € 890.000 
ontvangen en dat is bijna € 180.000 
meer dan begroot.

tenSlotte
Als we zo deze cijfers tot ons nemen, 
past het ons verwonderd en dankbaar 
te zijn tegenover Hem Die de 
zendings opdracht zelf heeft gegeven 
en het ook in 2017 heeft doen voort-
gaan. Door zendingswerkers te 
 roepen en te bekwamen en door 
 harten van mensen te neigen,  
zodat ook de financiële middelen 
beschikbaar komen! Laat ons gebed 
zijn dat dit zo mag voortgaan. Zijn 
Naam is het immers zo waard!  n

T r a n S P a r a n T � B. Kloosterman
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john Paton groef naar 
‘regen uit de grond’

Paton zit in Australië niet stil: hij is druk met het 
vertellen van zijn ervaringen en maakt zijn wens 
bekend. Hij wil zo graag een zendingsschip dat 
tussen de vele honderden eilanden heen en weer 
kan varen. Vele Australische christenen doneren 
geld, zodat het schip in korte tijd kan worden 
gebouwd. 

Op aandrang 
van vrienden 
onderneemt 
Paton een nog 
veel grotere 
reis: hij gaat 
naar zijn vader-
land, om daar 
zendelingen te 
werven voor het 
werk op de 
Nieuwe 
Hebriden. 
Bijzonder is het 
moment dat hij 

zijn ouders weer ontmoet. Dat hadden ze nooit 
verwacht! 
Door middel van Paton komen er steeds meer 
jonge mannen die God willen dienen in verre 
 landen. Binnen korte tijd is één op de zes 
 predikanten werkzaam in de zending! In 
Schotland vindt Paton ook zijn tweede vrouw, en 
zij gaat met hem mee als hij Schotland verlaat.

terug nAAr de nieuwe hebriden
Als hij terugkomt in Australië, stuiten ze op een 
groot probleem: het schip is weliswaar klaar, maar 
er is geen geld voor de bemanning. Wat volgt, is 
typerend voor Patons afhankelijke houding. Hij 
schrijft er later over: ‘Ik vertelde aan onze dierbare 

Heere Jezus al onze moeilijke omstandigheden. 
(…) Ik vertelde Hem dat er geld nodig was voor 
Zijn eigen gezegende werk.’ En God geeft! Door 
Zijn wonderlijke besturing komt er geld en kan 
het zendingsschip gaan varen. 
De bewoners van de eilanden vragen zich 
 verwonderd af hoe het toch kan dat die blanken 
steeds maar weer terugkomen. Ze zien daarin 
iets van God Zelf. Steeds meer eilanden worden 
zo bereikt met het Evangelie.
Maar op Tanna is het nog steeds niet veilig. 
Daarom gaan Paton en zijn vrouw naar een 
naburig eiland: Aniwa. Dat zal de eerstvolgende 
vijftien jaar het centrum van Patons werk zijn. 
Hij bouwt een huis en op hetzelfde terrein zet hij 
daarna ook twee weeshuisjes neer. Zo krijgen 
weeskinderen een christelijke opvoeding. Later 
schrijft Paton: ‘Tot op deze dag zijn de beste van 
onze inlandse onderwijzers en de meest toe-
gewijde christenen zij die in onze weeshuisjes 
zijn opgegroeid.’

de Put
Er is op het eiland groot gebrek aan drinkwater. 
Na veel gebed besluit Paton een put te graven om 
zo ‘regen uit de grond’ te krijgen. De inheemse 
bevolking vindt het een krankzinnig plan. Het 
lijkt ook niet echt een succesvolle onderneming. 
Tien meter diep is het gat na verloop van tijd. 
Paton gelooft vast dat er water in komt. Echter, 
hij twijfelt wel of het geen zout water zal zijn… 
Hij roept de hoofdman die vaak bij hem is, en zegt: 
‘Komen jullie morgen maar kijken, want ik geloof 
en hoop dat God regen uit de aarde gaat geven.’ 
De volgende dag graaft hij de laatste halve meter 
en... heerlijk zoet, fris water borrelt omhoog. Wat 
een wonder! Vooral als blijkt dat nergens anders 
op het eiland zoet water te vinden is. 
Deze gebeurtenis gebruikt God om het heiden-
dom te overwinnen op het eiland. De hoofdman 
verwoordt het ongeveer zo: ‘De ‘regen’ was 
onzichtbaar, maar wel aanwezig. Zo geloof ik vast 
dat de dingen die de zendeling ons vertelt over 
Jehova, ook waar zijn, ook al zien we ze nog niet.’ 
Velen worden tot geloof gebracht en zijn vanaf 
dat moment echte volgelingen van Christus. Wat 
een omkering op het eiland Aniwa! Wat een 
zegen geeft God op Patons werk! n

(wordt vervolgd)

Ds. W. Pieters V I S I E

Paton�is�van�het�eiland�Tanna�verjaagd�en�

�uitgeweken�naar�australië.�als�hij�aankomt�in�

Sydney,�wil�hij�graag�de�christenen�daar�vertellen�

over�zijn�ervaringen�op�het�eiland�en�hoe�brood

nodig�het�is�dat�er�zendingswerk�wordt�verricht.��

Het�Licht�moet�doorbreken�in�de�duisternis.
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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
14-12 Albertine Mourik Onderwijsvrijwilligster Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen 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

Op onze site (www.zhhk.nl) kunt u de verjaardagenlijst raadplegen 
en downloaden.

6

D I F F U U S �  

Oproep familie Karels
In mei is de familie Karels definitief teruggekeerd 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 hebben veel te vertellen. Ze kunnen het 
komende seizoen (en daarna) een presentatie verzorgen 
op een gemeenteavond, vrouwenvereniging, jeugd-
vereniging, 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.  

Bedankt!
De kleinste 
 zondagsschool van de Hersteld Hervormde Kerk in Waddinxveen (Dorpsstraat) heeft het afgelopen jaar geld opgehaald voor het zendingswerk in Suriname. Tijdens de afsluiting van 

het seizoen werd het mooie bedrag van € 575,51 overhandigd. We willen de kinderen hierbij heel hartelijk bedanken voor hun inzet!

Spreekbeu
rt over d

e ZHHK

Hagar Zweistra heeft de kinderen uit haar klas (groep 6 van de Eben-

Haëzerschool in Leerbroek) tijdens haar spreekbeurt heel veel verteld over 

het werk van de ZHHK. Ze kreeg voor haar spreekbeurt een heel mooi cijfer, 

een 9,1. Knap gedaan! Ze heeft aan haar klasgenootjes spulletjes van de 

ZHHK uitgedeeld, zoals een notitieboekje, een pen en een handige boeken-

legger.

Wil jij ook je spreekbeurt over de ZHHK houden? Stuur dan een e-mail naar 

info@zhhk.nl, zodat we uitdeelmateriaal naar je op kunnen sturen. 

Zendingsavonden
•  Op D.V. dinsdagavond 18 september 

wordt er door de Hersteld 
Hervormde Gemeente te 
Ridderkerk een regionale zendings-
avond georganiseerd. Deze avond 
hopen dominee en mevrouw Van 
der Bas iets te vertellen over hun 
werk op het zendingsveld.

•  De Hersteld Hervormde Gemeente 
te Achterberg-Rhenen organiseert 
op D.V. vrijdagavond 28 september 
(19.45 uur) een zendingsavond. 
Tijdens deze avond hoopt  
ds. A. Meuleman een presentatie te 
geven over zijn werk in Suriname. 
Het kinderkoor ‘Jong Crescendo’ 
o.l.v. Linda Dijkhuizen zal ook een 
bijdrage leveren. De collecte van 
deze avond is bestemd voor het 
zendingswerk in Suriname. 
Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie: zie www.zhhk.nl 

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed gedenken is 

van groot belang. Bidden voor zendingswer-

kers is namelijk meer dan alleen meeleven; 

het is meedoen! Paulus roept immers op om 

met hen te strijden in de gebeden (Rom. 

15:30). Mee te strijden, opdat de Heere 

helpt, vrijmoedigheid geeft, opening voor 

het Evangelie geeft, en opdat het woord van 

de Heere zijn loop hebbe (Ef. 6:18,19; Kol. 4:3; 

2 Thess. 3:1).

Bidt u mee voor:
•  moed en volharding bij de voormannen 

van de RPC in de zoektocht naar zelfstan-

digheid.
•  goede voortgang van de toerustingscur-

sussen voor ouderlingen in Malawi

•  het zendingsteam in Suriname dat ze snel 

aan elkaar zullen wennen.
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 Jacob Karels� S P E C T r U M

westerse bijbelvertaler 
doet stapje terug

Sinds 2009 ben ik als 
Bijbelvertaalconsulent 
betrokken bij een groot 
project in Tanzania, 
waarin de Bijbel ver-
taald wordt in elf lokale 
talen. Tot mei jongstle-
den woonden we als 
gezin in Tanzania, uitge-
zonden door de Hersteld 
Hervormde Gemeente 
van Ede-Bennekom-
Wageningen e.o. Op dit 
moment ben ik vanuit 
Nederland nog bij het 
Bijbelvertaalproject 
betrokken. Mijn rol 
houdt in dat ik Tanzaniaanse verta-
lers help met een eindcontrole en hen 
train om hun werk steeds zelfstandi-
ger te doen. Zo kunnen wij als wester-
se zendelingen langzaam een stapje 
terug doen.

VerAndering
Sinds de tijd van Carey is de rol van de 
westerse zendeling ingrijpend veran-
derd in het Bijbelvertaalwerk. Carey 
maakte weliswaar gebruik van ‘taal-
hulpen’, maar zelf speelde hij toch de 
hoofdrol in het vertalen. 

Tegenwoordig heeft een westerse ver-
taalspecialist veel vaker slechts een 
adviserende en begeleidende rol. Wat 
is de winst van deze aanpak? Had 
Carey het niet slimmer bekeken?

functionAliteit
Ons project is een goed voorbeeld van 
de veranderingen die zich hebben vol-
trokken. Het eigenlijke vertaalwerk 
wordt gedaan door moedertaalspre-
kers uit de verschillende talen. De 
meesten van hen zijn predikant en 
hebben een aantal jaren aan een 

Bijbelschool of theologische universi-
teit gestudeerd. Dat geeft ons als 
westerse zendingswerkers een heel 
andere rol dan de zendeling van vroe-
ger. 

SPeciAliStiSche kenniS
Wat voegt een westerse zendingswer-
ker nog toe? Wij springen vooral in 
met specialistische kennis en vaardig-
heden: kennis van de grondtalen van 
de Bijbel bijvoorbeeld. Behalve dat 
deze aanpak tijd bespaart, is hij om 
nog twee redenen belangrijk. In de 
eerste plaats heeft een moedertaal-
spreker een veel grotere woorden-
schat en is daarmee veel beter in 
staat om Gods Woord op een natuur-

lijk klinkende manier te 
vertalen. Daarnaast is 
deze aanpak goed voor 
het draagvlak voor de 
vertaling. Doordat het 
vertalen gedaan wordt 
door predikanten, 
betrekken we de kerken 
ook bij het werk. 

lokAle tAAl
Helaas is de praktijk 
dat kerkleiders niet 
altijd het belang inzien 
van een vertaling in de 
lokale taal. Zelf zijn zij 
beter opgeleid dan het 
kerkpubliek en spreken 

goed Swahili, de nationale taal van 
Tanzania. Bovendien wonen zij in de 
stad, waar men vooral Swahili 
spreekt. Zij zien niet altijd in dat 
mensen in de dorpen het Swahili 
onvoldoende beheersen, en dat deze 
het beste met de blijde boodschap 
bereikt kunnen worden in de taal die 
het dichtst bij hun hart ligt. 
Het is bemoedigend om te zien dat 
door de inzet van lokale predikanten 
het draagvlak voor ons werk door de 
jaren heen is toegenomen.  n

Wie�zich�ooit�verdiept�heeft�in�het�leven�van�de�bekende�

‘vader�van�de�moderne�zending’�William�Carey�(17611834),�

komt�onder�de�indruk�van�de�grote�betekenis�die�hij�gehad�

heeft�voor�het�Bijbelvertaalwerk�in�India.�Tijdens�zijn�leven�

voltooide�hij�de�vertaling�van�de�complete�Bijbel�in�zes�talen,�

en�begon�hij�vertaalwerk�in�29�andere�talen.�Met�die�cijfers�in�

het�achterhoofd�kijk�je�soms�wat�vertwijfeld�naar�de�huidige�

statistieken�van�het�Bijbelvertaalwerk:�waarom�zijn�er�nog�

steeds�zoveel�talen�zonder�een�eigen�Bijbel?�
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F L I T S � W. de Kloe en P. Vogelaar

microkrediet voor de rPc: 
wie helpt…? 
Onlangs�hebben�leden�van�de�commissie�zending,�de�heren�W.�de�

Kloe�en�B.�Kloosterman,�een�bezoek�gebracht�aan�het�zendings

terrein�in�Malawi.�naast�de�gebruikelijke�zaken�die�werden�

besproken�en�waarover�u�al�in�de�vorige�ZOZ�hebt�kun

nen�lezen,�kwamen�de�leden�van�de�Synod�Council�(SC)�

van�de�rPC�met�een�verzoek�dat�zij�in�het�verleden�ook�

al�eens�hebben�gedaan.

De leden van de kerk zijn erg arm en hebben veel moeite om hun 
jaarlijkse bijdrage aan het kerkenwerk bijeen te brengen. Nu heeft 
de SC een plan ontwikkeld om het inkomen van de kerk fors te 
 verhogen waarbij de leden worden ingeschakeld. Het plan is om 
rollen stof te kopen voor het naaien van jurken en T-shirts. Deze 
zullen worden bedrukt en daarna vanuit het kerkelijk bureau van 
de SC worden verkocht. Het bedrag dat met de inkoop gemoeid 
is, is circa 10.000 euro. Als alle goederen zijn verkocht, zou er 
een winst ontstaan van tenminste 5000 euro.
De SC vroeg hiervoor aan de commissie zending om een lening 
van 10.000 euro. De commissie heeft hierover vergaderd, maar 
besloten dat het geld dat wordt ingezameld binnen de 
Hersteld Hervormde Kerk bestemd is voor zendings-
activiteiten. Daar valt dit project niet onder.

Toch begrijpen wij de vraag van de SC en komen daarom met een 
oproep of er ondernemers binnen de HHK zijn die bereid zijn om dit 
bedrag te financieren. Daarmee helpt u de RPC aan een mogelijk-
heid om zelf inkomen te genereren. Daarnaast kunt u zich ook 
 verdienstelijk maken door vanuit uw expertise te adviseren over 
ondernemerschap. Over de garantstelling voor deze lening zal dan 
nader overleg met de SC plaats 
vinden. Mocht u hierover nog 
vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot het kerkelijk bureau 
in Veenendaal (info@zhhk.nl) 
en zal vanuit de commissie 
 zending contact met u worden 
opgenomen.
Wij hopen op een goede respons 
op deze oproep, zodat ook de 
RPC op deze wijze financieel 
kan worden geholpen. 


