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Zending hersteld hervormde kerk
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Licht voor
Schaduwland

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• Fam. Ds. A. Meuleman
(zendingspredikant)
• Marijke van der Plaat
(kinderwerkster)

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. H.C. Ju
(organisatiedeskundige)
• Fam. C.J.P. van der Bas
(zendingspredikant)

Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

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

Gebogen knieën
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Terugblik op zendingsdag

Gods werk gaat door, maar zijn wij daar ook bij betrokken? Of
gaat het ons voorbij en zullen wij straks omkomen in het oordeel?
Met die indringende vragen opende ds. W. M. Mulder, de nieuwe
voorzitter van ZHHK, de zendingsdag. Velen waren opgekomen
om te luisteren naar het Woord van God en naar het getuigenis
van de beide zendingspredikanten.

GEBED
Ds. Oorschot sprak over het
belang van het gebed. De Heere
Jezus trok Zich vaak terug om
alleen te zijn met Zijn Vader. Hij
leerde ons ook het volmaakte
gebed. Ds. Pieters stelde dat het
gebed op alle mensen gericht
mag zijn. Iedereen is welkom bij
God. Dat mag overal verkondigd
worden: Hij is het, Die ons Zijne
vriendschap biedt… Maar de
reikwijdte van het gebed kent
nog een ander aspect: je moet
niet veel aan de Heere vragen, je
mag álles aan Hem vragen!
Zendelingen
De beide zendingspredikanten
vertelden van hun werk in
Malawi en Suriname. Ds. Van der
Bas beloofde de aanwezigen, net
als bij zijn uitzending, om dagelijks te bidden voor de gemeenten, de predikanten en de ambtsdragers in Nederland. En vervolgens vroeg hij zijn gehoor om
dat ook voor hem te doen en
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voor het werk in Malawi. Want
zonder de Heere Jezus kunnen
wij niets doen (Joh.15:5). Het
belangrijkste deel van het zendingswerk vindt plaats in
Nederland, daar waar in de binnenkamer de Heere gesmeekt
wordt om Zijn zegen over het
werk.
CULTUURVERSCHILLEN
Ds. Meuleman liet ons zien hoe
cultuurverschillen het doorgeven van de Bijbelse boodschap
bemoeilijken. Het is erg belangrijk dat je de
mensen
begrijpt, dat je
weet wat hen
beweegt. Om
vervolgens
daarop aan te
sluiten in
gesprekken en
in de prediking.
In Suriname kunnen de meeste mensen de Bijbel
niet lezen. Op school leren ze
Nederlands. Thuis spreken ze
hun eigen taal: Sranantongo.
Daardoor is het voor hen erg

moeilijk om de Bijbeltaal te
begrijpen. Ds. Meuleman is nu
bezig met een vertaalproject van
de Kijk- en Luisterbijbel. Hij
hoopt daardoor het Woord dichter bij de mensen te brengen.
OPROEP
’s Middags werd alle zendingswerkers toegezongen: “en dat
Uw Geest hun ware wijsheid
leer’”.
Wat moet dat bemoedigend zijn,
te weten dat er zo met je meegeleefd wordt en zo voor je gebeden wordt.
Zo mochten we,
na een rijk
gezegende dag
weer naar huis
gaan, met de
dringende
oproep van de
voorzitter om
het onderwijs
van deze dag mee
te dragen in de binnenkamer.
Om het bij die God neer te leggen, waarvan de psalmdichter
zingt dat Hij “nimmer mij heeft
afgewezen, noch mijn gebed

Belangrijk
dat je de
mensen begrijpt
en weet wat hen
beweegt.
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gehoor ontzeid”. Met veel huiswerk gingen we naar huis. Maar
niet ongetroost. Want van de
Heere mogen we grote dingen
verwachten. . 
n
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Ds. C.J.P. van der Bas

Onbeantwoorde vragen
Op de zendingsdag van zaterdag 15 september jongstleden
bleven twee vragen onbeantwoord. De eerste vraag betreft
het beroepingswerk en het invullen van preekbeurten in
Malawi. De andere vraag heeft betrekking op de kerkelijke
kaart van het land. Welke kerken zijn  hier zoal en zijn er
mogelijkheden tot samenwerking?
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PREEKBEURTEN
Op het ogenblik zijn er elf predikanten aan de RPC verbonden. Veertien
studenten voltooien het laatste stadium van hun studie. Ze gaan inmiddels voor in een aantal gemeenten
van de kerk en doen daar ook bijna
alle werk van een predikant. Maar… er
zijn ruim tweehonderd kerkgebouwen, waarin gemeenten samenkomen, verspreid over een afstand van
ruim negenhonderd kilometer! De
vervoersmogelijkheden zijn zeer
beperkt. De meeste (aanstaande) predikanten beschikken over een fiets,
sommigen over een motor. Ofwel: een
predikant of aanstaande predikant
gaat uitsluitend voor in die gemeen-

ten die hem toevertrouwd zijn. Er
bestaat eigenlijk geen praktische
mogelijkheid voor het vervullen van
een preekbeurt in een van de
gemeenten van een collega-predikant.
BEROEPINGSWERK
Een aantal moeilijkheden is hier te
overwinnen. Er bestaan weinig tot
geen mogelijkheden voor kerkenraden om zich biddend een indruk te
vormen van studenten en predikanten, wanneer er een vacature ontstaat. Er zijn geen preken te beluisteren via internet, geen opnames van
kerkdiensten. Er is geen financiële en
praktische mogelijkheid om elders
Zi ch t

een student of predikant te gaan
horen. Daarom wordt tot op heden
ter synode besloten, welke student of
predikant aan welke classis of aan
welk deel van een classis wordt toegewezen. Dat gebeurt in biddend opzien
tot de HEERE. Studenten en predikanten overwegen vervolgens biddend of
er een wettige verhindering is om
deze roep vanuit de synode als een
roep van Godswege te beschouwen.
Op basis daarvan komt men tot een
besluit voor Gods aangezicht. Tot op
heden is er nog geen ‘betere’ weg
gevonden om op een Bijbels gereformeerde manier invulling te geven aan
het beroepingswerk. Ook dit element
van het kerkenwerk alhier vraagt uw
en ons gebed.
ANDERE KERKEN
De kerkelijke kaart is in Malawi heel
gevarieerd. Er is een kerk die is ontstaan vanuit Schots en Zuid-Afrikaans
zendingswerk, de Church of Central
Africa Presbyterian: de CCAP. Deze
kerk is in belijdenis verwant aan de
kerk die we ondersteunen. Hoe daar
in de praktijk gestalte aan wordt
gegeven, is me tot heden goeddeels
onbekend. Er bestaat geen vorm van
samenwerking met deze kerk of met
gemeenten daarin.
Andere kerken of groepen zijn baptisten en pinkstergemeenten. Met name
de laatste groep maakt grote opgang
in Malawi. Voorgangers uit die kring
die zich voorstaan op gebedsgenezing
en spreken in tongen, betitelen zichzelf als profeet en weten grote groepen volgelingen om zich heen te verzamelen. Naar we vrezen wordt aan
hun hoorders alleen welvaart en
gezondheid in dit leven voorgespiegeld. Van deze pinkstergroeperingen
gaat een grote zuigkracht uit. Dat
gaat ook (jonge) leden van de RPC
niet voorbij. Draagt u, draag jij de
jongeren van de gemeenten hier op in
het gebed?
n
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V I S I E

Ds. W. Pieters

Patons zorgen en vreugde (4)
Op het eiland Aniwa, waar Paton zijn werk doet, zijn
veel mensen tot geloof gebracht. Tot nog toe preekte
de zendeling in de open lucht, maar nu er in korte
tijd zoveel nieuwe gelovigen bij zijn gekomen, vindt
hij het tijd voor een kerk en een school.
Hij vraagt de jonge christengemeente dit te realiseren,
omdat hij denkt dat het niet
zíjn werk moet zijn, maar
iets van de gemeente zelf.
Het duurt niet lang of het
idee is werkelijkheid
geworden. Maar… juist in
dát seizoen is er zo’n zware
wervelstorm, dat de kerk
met de grond gelijk wordt
gemaakt! Hoe kan God dat
laten gebeuren, vraag je je
dan af... Maar dat is niet wat
de christenen op Aniwa vragen. Zij zeggen: ‘Laten we
niet huilen zoals jongens
over een gebroken pijl en
boog, maar laten we sterk
zijn en een nog steviger kerk
bouwen voor Jehova!’ Deze
tweede kerk is inderdaad zo
stevig, dat hij vele wervelstormen doorstaat.
Sacramenten
Nu het gemeenteleven steeds meer vorm krijgt –
in een gebouw, kerkdiensten zoals men ze in het
westen gewend is, Bijbelstudie – wil Paton ook
graag de sacramenten gaan bedienen. Hij zou heel
graag met zijn medegelovigen het brood w illen
breken en de wijn willen drinken, tot Christus’
gedachtenis. Maar omdat hij weet vanuit de Bijbel
dat iemand dan gedoopt moet zijn, hoort hij eerst
deze stap te nemen. Zo start Paton belijdenis
catechisatie. Aan het eind van het seizoen wordt
voor het eerst Heilig Avondmaal gehouden. De
deelnemers worden voorafgaand hieraan
gedoopt. Wat een gezegend en indrukwekkend
moment! Later schrijft Paton over deze dienst: ‘Ik
denk als ik het ooit in heel mijn aardse leven heb
mogen zeggen, dat ik nu de gezegende woorden
mocht uitspreken: “Jezus in het midden!”’
d ecem b er
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Onderwijs
Zoals gezegd, wil Paton ook graag een schooltje.
Omdat de inheemse bevolking niet kan lezen of
schrijven, moet het onderwijs dáár beginnen.
Op de zendingsschool worden degenen die wel
kunnen lezen, opgeleid om deze vaardigheid ook
aan anderen te leren. Elke ochtend komen de
dorpelingen anderhalf uur samen om met elkaar
de Bijbel te leren lezen. Vroeg, want als de zon
aan de hemel staat, moeten ze naar hun akkers
om te zorgen voor hun dagelijks voedsel.
Het is bijzonder om te merken hoe iedereen die
een gelovige wordt, zelf meteen ook evangelist
wordt. Zo iemand kan het niet laten om het
Evangelie aan anderen te vertellen, en het is ook
zichtbaar in zijn gedrag. Zo wordt een nieuwe
gelovige een stralend licht in het Koninkrijk van
God. Een mooi voorbeeld daarvan is hoofdman
Nerwa. Hij was een sterke tegenstander van het
Evangelie. Hij maakte Paton belachelijk, en
noemde hem een leugenaar. Maar God wil dat
ook hoofdman Nerwa onderdaan van Zijn
Koninkrijk wordt. Via de kinderen uit zijn dorp
hoort hij toch steeds weer stukjes van de blijde
boodschap. Zo wordt hij langzaam maar zeker
overgehaald. Als de Heere hem echter eenmaal
voor Zijn dienst heeft ingewonnen, is zijn omkeer
ook volledig: hij brengt zijn dagen door met het
lezen van de Bijbel, zet zich in om zijn vriend
ook te winnen voor Christus, en wordt zelfs
onderwijzer in het schooltje van zijn dorp! Vlak
voor zijn dood roept Nerwa de jongemannen van
het dorp bij elkaar: ‘Ik sterf als een gelukkige en
zal bij Jezus zijn. Wie van jullie neemt mijn plek
in op de dorpsschool en wie van jullie zal opstaan
voor de Heere Jezus?’ Op zijn sterfbed probeert
hij nog het Licht door te geven!
Levenseinde
Zendeling Paton heeft met verwondering en
blijdschap mogen meemaken dat op de vele
eilanden van de Nieuwe Hebriden het
christendom werd geplant. Hij heeft een
veelbewogen zendingsleven achter de rug, met
zorgen, teleurstelling en verdriet, maar ook
was er heel veel vreugde, dankbaarheid en
bemoediging. Op 82-jarige leeftijd overlijdt deze
knecht van God en mag hij de plek innemen die
zijn Heere Jezus voor hem heeft gemaakt in
Zijn heerlijkheid.
n
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Gebedspunten

gebed gedenken is
Het zendingswerk in uw
n voor zendings
van groot belang. Bidde
er dan alleen
werkers is namelijk me
oen! Paulus roept
meeleven; het is meed
n te strijden in de
immers op om met he
Mee te strijden,
gebeden (Rom. 15:30).
vrijmoedigheid geeft,
opdat de Heere helpt,
elie schenkt, en
opening voor het Evang
Heere zijn loop
opdat het woord van de
4:3; 2 Thess. 3:1).
hebbe (Ef. 6:18,19; Kol.
Bidt u mee:
orbereidingen voor
• om wijsheid bij de vo
med Presbyterian
de synode van de Refor
rdt gehouden in
Church of Malawi die wo
D.V. december 2018.
dat zij actief zullen
• voor lokale mensen zo
n de gemeente in
worden in het werk va
Powakka.
e snel zullen
• dat Albertine en Marijk
wennen in Suriname.
bij het lesgeven en
• voor hulp en wijsheid
kinderwerk in
het opstarten van het
Suriname.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun
gezinsleden jarig:
01-12 ds. A. Meuleman
Zendingspredikant Suriname
14-12 Albertine Mourik
Onderwijsvrijwilligster Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen
Malawi
13-03 Waldo Meuleman (2018)
Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas
Zendingspredikant Malawi
30-03 Mark Meuleman (2011)
Suriname
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 verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

Dankt u mee voor:

• de gemeente in Powakka die na
het verlof van
ds. Meuleman in goede welstand
mocht worden
aangetroffen.
• Ds. Van der Bas die zijn werk aan
de Bijbelschool en
voor de RPC na zijn verlof weer moc
ht hervatten.
• de veilige aankomst van Alberti
ne Mourik en
Marijke van der Plaat in Suriname.
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Zendingsmiddag en -avond Kesteren
De kinderen van de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren hebben
hard gewerkt voor het zendingswerk in Malawi. Dat werd beloond met
een prachtige presentatie van mevrouw Van der Bas over het werk
aldaar. Tijdens de zendingsmiddag mochten Joëlle van Dijke en
Harmen de Heus het mooie bedrag van € 363,90 aan de dominee
en zijn vrouw overhandigen. We sloten de middag af door met
elkaar heerlijke pannenkoeken te eten. Wat was het fijn met elkaar!
Dank je wel, kinderen! ’s Avonds werd in de gemeente nogmaals
verteld over het zendingswerk in Malawi. We mochten die avond
€ 1353,45 afzonderen voor de zending. We danken de dominee en zijn
vrouw heel hartelijk voor hun inzet tijdens deze middag en avond en
wensen hun Gods zegen op hun arbeid!

nkomst
D.V. zaterdag
15 december 20
18 wordt er
een informatie
bijeenkomst be
legd met
als thema: ‘Roe
ping, een noo
dzaak!?’
Deze dag zulle
n er twee lezi
ngen worden
gehouden, do
or ds. B.D. Bou
man en
drs. G. Nieuwen
huis. De bijeen
komst is
bedoeld voor
iedereen die
betrokken en/
of geïnteressee
rd is in het ze
ndingswerk.
Voor meer info
rmatie verwijs
ik u graag
naar de websi
te: www.hhk.
nl/zendingsbijeenkomst.
De bijeenkom
st zal plaatsvinden in de za
al van het kerk
elijk
bureau in Veen
endaal. In verb
and met de
lunch stellen
we het op prijs
dat u zich
aanmeldt via
de website of
door te
bellen met bu
reau zending:
0318-505541.
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Lina*

Licht voor Schaduwland
‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;
degenen die wonen in het land van de schaduw des doods,
over dezelve zal een licht schijnen.’ (Jesaja 9:1)

VOORBEREIDING
Na jaren van voorbereiding, training
en een tweede reis naar Azië, ben ik
afgelopen zomer vanuit mijn
gemeente uitgezonden naar
Noordoost-Azië, waar ik nu in een
buurland eerst de taal aan het leren
ben. Ik ben op het moment volop
bezig met de taalstudie en maak
plaatselijke vrienden om zo meer en
meer de Aziatische cultuur en
gewoontes te leren kennen en begrijpen. Zodra ik de taal onder de knie
heb, hoop ik Schaduwland zelf binnen
te gaan. Waarschijnlijk zal dat als ontwikkelingswerker of taaldocent zijn.
In de komende tijd zal ik de verschillende mogelijkheden, in overleg met
de organisatie via welke ik ben uitgezonden, onderzoeken. Aangezien
Schaduwland op dit moment zeer
moeilijk te bereiken is, proberen mijn
collega’s en ik het land binnen te
komen als professionele werkers,
zodat we persoonlijke contacten kunnen opbouwen om op die manier binnen persoonlijke relaties te kunnen
getuigen van de Hoop die in ons leeft.
Met een hartelijke groet vanuit
Noordoost-Azië, Lina

Beste mede HHK-er,
Mijn naam is Lina* (30 jaar), lid van
een Hersteld Hervormde Gemeente.
Sinds mijn vroege jeugd heeft de
Heere het zendingswerk op mijn hart
gelegd en terwijl ik opgroeide heb ik
altijd belangstelling en een verlangen
gehad om in het buitenland te dienen
‘waar de nood het hoogst is’. Dat
onbestemde verlangen werd meer
concreet nadat ik mijn studie psychologie afgerond had en was begonnen
te werken als psycholoog.
ROEP
Tijdens een conferentie werd ik
opnieuw bepaald bij de Grote
Opdracht uit Mattheüs 28 (‘Gaat dan
henen…’) en toen kon ik die roep niet
meer negeren. Een reis van 5 jaar
voorbereiding was begonnen. Na een
d ecem b er
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oriëntatiereis naar Noord- en
Zuidoost-Azië plaatste de Heere heel
duidelijk één land in Noordoost-Azië
op mijn hart. Dit land is een communistisch land waar het verboden is
een christen te zijn en waar de leiders
worden aanbeden als goden. Zoals in
de koptekst weergegeven, wandelt
ook dit volk in duisternis en wonen zij
in een land van de schaduw van de
dood. Maar wat een belofte staat er
in de tekst! Dat volk zal een groot
licht zien, een licht zal over hen schijnen! Welk ander licht kan dat zijn dan
het Licht van het evangelie, van de
komst van Jezus Christus? Het is mijn
gebed en verlangen om getuige te
zijn van de vervulling van die belofte
ook voor dit volk. Naar aanleiding van
deze tekst heb ik de naam
‘Schaduwland’ gekozen als schuilnaam voor dit land.
tot

Ge T u i gen

Gebedsverzoeken:
- Bid voor Schaduwland en haar inwoners, dat zij het Licht van het evangelie mogen zien en ontvangen.
- Bid voor geopende deuren om het
land binnen te komen nadat mijn
taalstudie zal zijn afgerond.
- Bid voor de veiligheid van mij en
mijn collega’s, maar vooral voor de
lokale christenen die onder hevige
vervolging leven.
n
*Om te voorkomen dat mijn werk in
Schaduwland (of erger: collega’s of
lokale contacten) in gevaar wordt
gebracht, worden er schuilnamen
gebruikt.
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Maarten Kramer

Nieuwe bureaumanager stelt zich voor
Na een lange vacante periode heeft het breed moderamen van de generale synode een
nieuwe bureaumanager zending kunnen benoemen in de persoon van Maarten Kramer.
Het is fijn dat op het zendingsbureau weer iemand werkzaam is die de zendingswerkers
in het veld aanstuurt, de commissie ondersteunt in de beleidsvoorbereiding en de
contacten met de zendingscommissies in Nederland onderhoudt. Wij  hebben aan
Maarten Kramer gevraagd om zichzelf aan u voor te stellen.
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn
naam is Maarten Kramer. Samen met
mijn vrouw en twee kinderen woon ik
in Barendrecht. Omdat Veenendaal en
Barendrecht niet echt naast elkaar liggen, is het de bedoeling dat we te zijner
tijd in of in de buurt van Veenendaal
gaan wonen. We weten inmiddels uit
ervaring wat verhuizen en wennen aan
andere omgevingen inhoudt.
Werkkringen
Na een periode in de gezondheidszorg
werkzaam te zijn geweest, ben ik in het
onderwijs gaan werken, op de Driestar
te Gouda. Een aantal jaren later werd
onze weg naar het Zuid- Amerikaanse
land Bolivia geleid. In dat land was ik betrokken bij
onderwijsprojecten, kerkenwerk en werd er regelmatig
een beroep gedaan op mijn ervaring in de gezondheidszorg. Na onze uitzendperiode ben ik uiteindelijk weer in
het onderwijs gaan werken. Met veel plezier vervulde ik
de functie van teamleider vwo-onderbouw op de
Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem.
Stilgezet
Hoewel ik genoot van mijn werk op school, had de zending nog steeds een speciaal plekje in mijn hart. Een
motorongeluk zette mijn leven stil. De vacature van
bureaumanager stond open, maar deze weg werd door
het ongeluk gesloten. Voor mij overheersten de vragen
of en in hoeverre ik zou herstellen. Na een jaar revalidatie mocht ik weer 100% genezen worden verklaard. De
weg die aanvankelijk gesloten was, heeft de Heere willen openen en er volgden fijne gesprekken met de commissie zending en het breed moderamen van de synode, die uiteindelijk leidden tot mijn benoeming.
Eerste indruk
Inmiddels ben ik een aantal weken werkzaam op het

zendingsbureau. In deze weken is het
mij opgevallen hoeveel werk er gedaan
mag worden op de zendingsvelden en in
Nederland. Zendingswerkers die op hun
post het evangelie mogen verkondigen,
de lokale kerk ondersteunen en onderwijs geven. Teleurstelling en bemoediging wisselen elkaar af. Vanuit het kerkelijk bureau wordt aan de zendingswerkers ondersteuning gegeven zodat
zij hun werk ter plaatse goed kunnen
uitvoeren. Inmiddels heb ik een aantal
commissievergaderingen bijgewoond
en zodoende ook kennisgemaakt met de
leden van de commissie zending. Veel
(denk)werk wordt door hen verricht op
de achtergrond. Als bureaumanager
ondersteun ik de commissie in het voorbereiden van
het beleid.
Betrokken vrijwilligers
De betrokkenheid van de plaatselijke zendingscommissies, waarvan ik in de achterliggende weken een aantal
afgevaardigden heb gesproken, is mij ook opgevallen.
Het is fijn om te merken dat plaatselijke commissies
zich inzetten voor het werk van de zending. Vanuit het
kerkelijk bureau ondersteun ik deze commissies met
advies.
Met de diverse werkgroepen vanuit de zending, waar
veel vrijwilligers hun schouders onder zetten, hoop ik
de komende tijd kennis te maken. Er zou nog veel meer
te noemen zijn, maar ik denk dat u zo wel een beeld
heeft gekregen van degene die deze veelzijdige baan
invult. Van harte vraag ik u om het werk van de zending, de zendingswerkers, de commissie zending, de
vele vrijwilligers, werkgroepen, plaatselijke zendingscommissies en de bureaumedewerkers te gedenken in
uw gebeden. Dat het werk voor en in de zending gezegend mag worden, zodat Zijn huis vol worde, tot Zijn
eer en verheerlijking van Zijn Naam.

