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

(zendingspredikant)
•  Marijke van der Plaat 

(kinderwerkster)
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Malawi (Central-Africa)

Sneeuwvlokjes  
in de tropen

Mee naar het zendingsveld 
in Malawi?

Het Evangelie aan de Lawarivier



In 2003 is de Evangelical School 
of Theology opgericht. Om te 
beginnen is destijds gestart 
met een theologische basisop-

leiding die met name bedoeld 
was voor gemeenteleden. Men 
groeide echter al snel toe naar 
een erkende theologische 
bacheloropleiding. Na een ver-
nieuwing van het programma 
wordt sinds 2012 een deeltijd-
hbo-opleiding theologie aange-
boden. De Evangelical School of 
Theology biedt daarmee als 
enige in Suriname een protes-
tantse bacheloropleiding in de 
theologie.
Deze opleiding zet zowel eigen 
docenten in als buitenlandse. 
Sowieso heeft de instelling zelf 
niet voldoende docenten om 
het hele programma te verzor-
gen. Verder hoopt men dat de 

inzet van docenten afkomstig 
van theologieopleidingen elders 
in de wereld de uitstraling van 
de EST ten goede komt. 

Apologetiek
Ongeveer een half jaar geleden 
kreeg commissie zending, die 
contacten onderhoudt met de 
Evangelical School of Theology 
in Suriname, het verzoek of een 
docent de module apologetiek 
zou kunnen verzorgen. De com-
missie zag dit verzoek als een 
goede en mooie gelegenheid 
om een bijdrage te kunnen leve-
ren aan dit opleidingstraject en 
legde het verzoek neer bij een 
van de docenten apologetiek 
van het seminarie. Het een en 
ander heeft ertoe geleid dat 
ondergetekende in mei voor een 
week hoopt af te reizen naar 
Paramaribo.
De lessen zijn voor de hbo-stu-
denten gewoonlijk op dinsdag-
avond. Maar soms hebben ze 
een blokweek: in zo’n week krij-

F O C U S �  dr. P.C. Hoek
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gen ze op vier avonden les. Het 
gaat nu in de meimaand om 
zo’n blokweek. Er zullen op vier 
avonden van 18.00 tot 21.00 uur 
colleges worden gegeven. 
Een gastdocent wordt geacht 
daarnaast ook altijd een 
publiekslezing te geven. 
Aangezien het verblijf maxi-
maal een week kon zijn, zal één 
van de gewone colleges open-
baar zijn. Dat wil zeggen dat op 
één van de vier avonden behal-
ve de studenten ook alle andere 
belangstellenden welkom zijn. 

getuigeNiS
Wat zullen we met elkaar 
bespreken gedurende deze vier 
avonden? Zoals hiervoor al is 
gebleken, gaat het om het vak 
apologetiek. Bij dit vak bezin-
nen we ons op de manier waar-
op we getuigenis geven van het 
christelijk geloof in onze tijd en 
cultuur, met alle vragen, debat-
ten en confrontaties van dien. 
Zo hebben we te maken met 
een veelheid aan opvattingen, 
ideologieën en religies. 
Maar ook gaat het om de vraag 
hoe we ons als Bijbelgetrouwe 
christenen hebben te verhou-
den tot bijvoorbeeld de weten-
schap, tot filosofische en poli-
tieke stromingen. Daarmee 
heeft apologetiek een betekenis 
‘naar buiten toe’: hoe kunnen 

en mogen we rekenschap geven 
van de hoop die in ons is (1 
Petrus 3:15)? Echter er is ook 
nadrukkelijk een betekenis ‘naar 
binnen toe’, namelijk het toe-
rusten van christenen (en in dit 
geval aan hen die leiding geven) 
met het oog op deze roeping.
Naast deze bezinning op de 
apologetische roeping zelf zal er 
aandacht zijn voor belangrijke 
thema’s in dat verband, zoals de 
verhouding van geloof en rede, 
het geloof in wonderen, de 
opstanding van Jezus, het pro-
bleem van het lijden, het religi-
eus pluralisme, het postmoder-
ne denken, enzovoort. Ten slotte 
zal de cursus voorzien in een 
inleiding in de argumentatie-

leer.
De bedoeling is dat niet alleen 
de vier lesavonden verzorgd 
worden. Gevraagd is om de les-
sen uit te werken en te voorzien 
van powerpoint-presentaties. 
Bovendien zal ik met het oog op 
het onderdeel argumentatieleer 
een syllabus1) samenstellen. 
Verder zal ik twee schriftelijke 
tentamens met antwoordmo-
dellen maken, zodat met het 
complete pakket eventueel nog 
meer gedaan zou kunnen wor-
den.

Voorrecht
Persoonlijk zie ik het als een 
voorrecht om –hoe beperkt ook– 
een bijdrage te leveren aan de 
vorming van deze studenten, 
die verlangen dienstbaar te zijn 
in een heel andere cultuur en 
context dan de onze. Verder is 
het een mooie gelegenheid om 
de theologiebeoefening die ons 
is gegeven en nagelaten, 
vruchtbaar te maken voor chris-
tenen in een heel ander deel 
van de wereld. Daarin mogen 
we Gods voorzienige zorg 
opmerken. 
De voorbereiding van reis en 
verblijf is niet beperkt tot de 
voorbereiding van colleges en 
lesmateriaal. Het eerste en 
voornaamste is het gebed om 
de leiding en de zegen van de 
Heilige Geest. n

1)  Een syllabus is een document met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens een 
cursus. In sommige gevallen vindt de student hierbij tevens opdrachten en kopieën van de benodigde literatuur.
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Sneeuwvlokjes  
in de tropen
“Ga�je�echt�voor�een�jaar�naar�Suriname?�Wat�leuk!�Ik�ben�

benieuwd�hoe�je�dat�gaat�ervaren…”�Dat�heb�ik�voor�m’n�ver-

trek�van�verschillende�mensen�gehoord.�Inmiddels�ben�ik�

alweer�vier�maanden�in�Suriname�als�onderwijsvrijwilligster�

en�wil�ik�graag�mijn�ervaringen�delen.�

Elke morgen komen Willem, 
Mark, Gerald en Rick om 
half negen richting school. 
Soms enthousiast en soms 
wat rustiger als ze nog 
even wakker moeten wor-
den. Maar dat duurt niet 
lang, want vol enthousias-
me vertellen ze over tanks, 
lego, auto’s, dieren, etc. De 
school is dichtbij hun huis, 
op hetzelfde terrein als de 
kerk en het zusterhuis, 
waar Marijke van der Plaat, 
de kinderwerkster, en ik 
wonen. Maar weer terug 
naar de les… 

leSgeVeN
We zingen samen de psalm 
van de week, oefenen de 
Catechismus en de 
Bijbeltekst, bidden en luis-
teren naar het 
Bijbelverhaal. Daarna gaat 
ieder achter zijn eigen 
tafeltje aan het werk. Rick 
begint altijd met een knut-
selwerkje, Gerald met lezen, 
Willem en Mark met reke-
nen en taal. Willem en Mark hebben 
allebei een eigen schrift waarin staat 
wat ze die dag moeten doen; wat 
werken ze altijd hard! Tussendoor 
werken we ook aan projecten, wat erg 
leuk is! Onze eerste project was een 
herfsttafel, daarna een prachtige 
onderwaterwereld, een dierentuin en 
nu zijn we met een wintertafel bezig; 

best apart om over de sneeuw te wer-
ken in de tropen! Aan het eind van de 
ochtend lees ik nog voor en dan slui-
ten we de schooldag af met zingen en 
gebed. ’s Middags vermaken de kinde-
ren zich buiten en bereid ik de vol-
gende dag voor. Het is een hele klus 
om op vier niveaus tegelijk les te 
geven: groep 1, 3, 5 en 6; dat vraagt 

creativiteit, maar het is ook een leuke 
uitdaging! En… het is nooit saai bij 
ons in de klas, al hebben we maar vier 
leerlingen. Ik geniet enorm van de 
jongens en hun ondeugende streken.

ANdere cultuur
Maar lesgeven hier is natuurlijk niet 
de enige ervaring die ik opdoe. Er zijn 
zoveel dingen anders dan in 

Nederland: het klimaat, de 
dieren, de cultuur. Ik vind 
het heel interessant om de 
cultuur te leren kennen en 
bijzonder om op deze 
manier het zendingswerk 
van de zijlijn mee te maken. 
Het is een ontzettend ver-
rijkende ervaring, een echte 
aanrader dus!
Het is wennen om ver van 
huis te zijn, maar wat heb 
ik al veel kaarten gehad! 
Van bekende, maar ook 
onbekende mensen. Via 
deze weg wil ik u en jullie 
daar hartelijk voor bedan-
ken. Het is zo fijn om te 
weten dat er gebed en 
meeleven is. Gebed is 
onmisbaar voor ons team 
en het werk dat hier mag 
gebeuren. Het is mijn ver-
langen dat God ook hier in 
Powakka doorgaat met Zijn 
werk; tot Zijn eer!
‘Looft den HEERE, roept Zijn 
Naam aan, maakt Zijn 
daden bekend onder de vol-
ken.’ Psalm 105:1 n

I n z I C H T � Albertine Mourik 

We zijn op zoek naar een nieuwe 
onderwijsvrijwillig(st)er die in het 
schooljaar 2019/2020 de kinderen van 
familie Meuleman les wil geven in 
Suriname! Meer informatie vindt je op 
de website (www.zhhk.nl). Interesse? 
Laat het ons weten!
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:
13-03 Waldo Meuleman (2018) Suriname 
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Zendingspredikant Malawi 
30-03 Mark Meuleman (2011) Suriname 
13-05  Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi 
25-05  Mw. H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname 
08-06 Willem Meuleman (2009) 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 verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

Financi..ele steunWilt u de gift voor de zending graag (laten) besteden aan een specifiek doel op één van de zendingsvelden? Op de website van de ZHHK  (www.zhhk.nl) vindt u diverse  projecten waar u een gift aan kunt geven. Doneer online!Vergeet u de zendingsbussen in de kerk niet? Heeft uw gemeente nog geen zendingsbus(sen)? Vraag deze dan aan via info@zhhk.nl. We danken u hartelijk voor deze  financiële steun!

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed gedenken, is 

van groot belang. Bidden voor zendings-

werkers 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 schenkt, en 

opdat het woord van de Heere zijn loop 

hebbe (Ef. 6:18,19; Kol. 4:3; 2 Thess. 3:1).

Bidt u mee:
•  dat de aangevraagde werkvergunningen 

in Suriname afgegeven mogen worden.

•  voor de zendingswerkers die door andere 

organisaties zijn uitgezonden, maar 

 financieel worden ondersteund via ‘Zending 

& Samenwerking’ van de ZHHK; bid dat ze 

steeds bemoedigd hun werk mogen doen.

•  voor onze eigen zendingswerkers in het 

buitenland, dominee en mevrouw Van der 

Bas, Erik en Margriet Ju, familie Meuleman, 

Marijke van der Plaat en Albertine Mourik.

Terugblik zendingsbijeenkomst
Met dankbaarheid mogen we terugzien op een mooie en 
leerzame zendingsbijeenkomst die gehouden is op zaterdag 
15 december. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met 
elkaar nagedacht over het thema ”Roeping, een noodzaak!?” 
Dominee B.D. Bouman gaf ons een pastorale lezing over nut 
en noodzaak van een roeping om te werken in Gods 
Koninkrijk. Vervolgens heeft drs. G. Nieuwenhuis het 
 dagelijks leven geschetst van een zendingswerker, waarin 
niet alleen de mooie, maar ook de moeilijke kant van het 
werk aan de orde werd gesteld. Een uitgebreide terugblik en 
bijhorende foto’s kunt u terugvinden op de website van de 
ZHHK (www.zhhk.nl). 

Gezocht: voorzitter 
 werkgroep zendingsdag
De werkgroep die elk jaar de zendingsdag organiseert, is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter van de werkgroep heeft o.a. als taak om de vergaderingen van de werkgroep voor te zitten en de diverse taken te coördineren. Hebt u/jij interesse in deze functie? Neem contact op met Maarten Kramer (bureaumanager) via info@zhhk.nl of 0318-505541. 

Advie
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n:

Heeft u als plaatselijke zendingscommissie of kerkenraad 

behoefte aan advies? Neem contact op met bureau 

 zending! De medewerkers daar zijn van harte bereid om 

mee te denken met diverse vragen. Hiervoor kunnen we 

eventueel (deels) een vergadering van u bijwonen.

 � D I F F U U S
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Mee naar het zendi ngsveld i n Mal awi?
Met enige regelmaat komt bij de ZHHK het 

 verzoek binnen of het mogelijk is om het 

 zendingsveld te bezoeken.

Bureau zending wil graag aan dat verzoek 

tegemoetkomen en heeft het zendingsteam in 

Malawi bereid gevonden om betrokkenen 

 vanuit Nederland te ontvangen om hen het 

zendingswerk te laten ervaren. 

Omdat u hierdoor het werk met eigen ogen 

zult kunnen zien en ervaren wat er gedaan 

wordt, kunt u als ‘ambassadeur’ de zending 

beter onder de aandacht brengen in uw 

gemeente.

Om een dergelijke reis te laten slagen moet er 

voldoende belangstelling zijn. Het doel van 

deze oproep is dan ook om te peilen of er 

 voldoende interesse is voor  zo’n reis.

Graag willen wij zo spoedig mogelijk reactie 

van u ontvangen of u serieus geïnteresseerd 

bent in dit initiatief. Reageren kan naar  

info@zhhk.nl o.v.v. reis Malawi.

Wat ku nt u o.a. verWachten:
• De reis zal in de herfstvakantie in oktober 2019 worden gepland D.V.
• De reis zal 12 dagen duren.
• De kosten zullen uitkomen op circa € 2.300.
• Hierbij zijn de reiskosten, visumkosten, overnachtingen en maaltijden inbegrepen, 

 evenals de excursies.
• Er zullen verschillende projecten worden bezocht. Ook van andere organisaties waarmee 

de ZHHK samenwerkt.
• We bezoeken lokaal mensen thuis, zodat we een indruk krijgen hoe de Malawianen leven.
• We zullen een ontmoeting hebben met afgevaardigden van de lokale kerk.
• We zullen een bezoek brengen aan de Bijbelschool.
• Op zondag wonen we de eredienst bij van een RPC-gemeente.
• Als je Malawi bezoekt, moet je eigenlijk ook wel op safari...
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Mee naar het zendi ngsveld i n Mal awi?

hoe verder?
Wanneer blijkt dat er  voldoende belangstelling is voor dit initiatief, komen we met een  uitgebreide folder en inschrijfformulier.

   vragen?
Mocht u vragen hebben, 
neem dan contact op met 
bureau zending.
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S P E C T r U m � Anneke Kempeneers

het evangelie aan de 
lawarivier

repareren.�

Geld om zo’n motor met een vlieg-
tuigje naar de stad te sturen, hebben 
de mensen hier niet. Zij leven nog 
voornamelijk van jagen, vissen en de 
opbrengst uit de groentetuin.
Gelukkig krijgen steeds meer jongeren 
nu een vervolgopleiding in een verder-
op gelegen dorp. Zo kunnen ze een vak 
leren. Die kennis kunnen ze mee 
terugnemen naar hun dorp en gebrui-
ken om geld te verdienen. En dat is 
nodig, want de ontwikkelingen gaan 
door, ook in de jungle. Dat is fijn, 
omdat dit de gezondheid verbetert en 
het leven comfortabeler maakt. 
Maar alle ‘vernieuwingen’ kosten ook 
geld, veel geld. Denk alleen al aan 
brandstof voor de generator (elektri-
citeit) en de boot, het verblijf van de 

kinderen op het internaat en medicij-
nen. Zonder opleiding krijgen de jon-
geren in de toekomst problemen, 
omdat ze geen betaald werk kunnen 
doen. Of ze vinden wel werk, maar 
dan in een wereld van drugs, drank 
en prostitutie.

duiVel
Een ouderling deelde zijn bezorgdheid 
met mij. „Voor hun studie verblijven 
de jongeren in een internaat ver van 
huis. Ze missen hun familie en com-
penseren die leegte met activiteiten 
die tegen Gods wil ingaan. We zien 
dat de duivel vooral de jongeren aan-
valt om hen van God af te trekken. 
Onze jeugd heeft begeleiding nodig 
om de weg van God te gaan. En er zijn 

ook heel veel jongeren op school en 
op het internaat die niets weten van 
het christelijk geloof. Maar zij moeten 
het Evangelie toch ook horen?”
Vooral de laatste zin heeft me diep 
geraakt. De Heere Jezus zei het Zelf: 
‘Gaat heen in de gehele wereld.’ 
Opdat heel de schepping Hem zal  
(er)kennen en dienen. Ook de 
 jongeren in de jungle van Suriname. 
Daarom heb ik de laatste twee jaar 
diverse missionaire trainingen 
gevolgd en ben ik nu in afwachting 
van een visum om in Suriname te 
gaan wonen en werken. Namens 
stichting Kimon zal ik de jongeren 
begeleiden met hun studie door mid-
del van huiswerkbegeleiding, en aan-
dacht en gezelligheid bieden tijdens 
ontspannen activiteiten. En ik hoop 
hen bovenal Bijbels onderwijs te 
geven.

kettiNgzAAg
Misschien kan over tien jaar dit arti-
kel dan beginnen met: ‘In een van de 
dorpjes aan de Lawarivier is een 
bedrijfje waar je je kapotte buiten-
boordmotor en kettingzaag kunt 
laten repareren. Daarnaast staat een 
kleine supermarkt waar je levensmid-
delen kunt kopen die niet in de tuin 
groeien. Midden in het dorp is een 
bloeiende kerk, die dicht bij het 
Woord leeft. De kerkleden zoeken 
mogelijkheden om het Evangelie ook 
door te geven aan andere indianen-
stammen die nog nooit van God heb-
ben gehoord.’
Bidt u mee dat Zijn lof eens alom zal 
worden gehoord en heel de aarde met 
Zijn vrees zal zijn vervuld?  n

De�Wayana-indianen�leven�in�kleine�dorpjes�diep�in�de�

�jungle,�zo’n�driehonderd�kilometer�van�de�zHHK-post�in�

Suriname.�In�een�van�de�dorpjes�aan�de�Lawarivier�liggen�

kapotte�buitenboordmotoren.�niemand�weet�hoe�je�die�moet�

Voor meer informatie en de 
nieuwsbrief ga naar  
www.zendinginsuriname. 
wixsite.com/anneke. 
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