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

(zendingspredikant)
•  S.M. van der Plaat 

 (kinderwerkster)
•  A.H. Mourik 

(onderwijsvrijwilligster)

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)

Hem volgen is de 
enige keuze

Onafhankelijk van 
Nederland verder?

Van jeugdouderling  tot base manager



Op het zendingsveld in Malawi 
wordt heel veel werk gedaan. 
Allereerst door ds. C.J.P van der 
Bas en de heer H.C. (Erik) Ju. 
Eriks taak bestaat daarin dat hij 
de Synod Council (breed mode-
ramen van de RPC-synode) 

ondersteunt door toerusting op 
het gebied van organisatie en 
leiderschap. Ds. Van der Bas 
geeft leiding aan de Bijbel school 
en onderwijst samen met dr. 
J.M. Jumbe en ds. N.K. Banda de 
studenten. 
Omdat de Malawiaanse docen-
ten beiden in dienst zijn van 
onze zending, voerden we ook 
met hen een functioneringsge-
sprek. Beide mannen doen met 
veel toewijding hun taak. Naast 
de opleiding van de studenten 
en toekomstige predikanten ver-
zorgt ds. Van der Bas ook cur-
sussen voor ouderlingen in de 
verschillende classes. Tijdens 

deze cursus worden de lokale 
ambtsdragers toegerust in het 
voorbereiden en houden van 
een preek. 
Dat deze toerusting broodnodig 
is, bleek tijdens een visitatiebe-
zoek dat we samen met de 
leden van de Synod Council 
brachten aan een classis in de 
omgeving van de stad Zomba. 
Tijdens dit bezoek bleek dat in 
de betreffende gemeente 
slechts één keer in de zes weken 
een predikant kon voorgaan. De 
andere weken waren ze aange-
wezen op de preken van de 
ouderlingen. 

Melodieën
Tijdens de gehele visitatie 
 hebben we drie keer een preek 
van een Malawiaanse predikant 
gehoord. Als visitatoren waren 
we daar oprecht verblijd mee. 
Het waren goed voorbereide 
preken waarin het Bijbels-
gereformeerde geluid duidelijk 
naar voren kwam. Het onderwijs 

F O C U S �  ds. W.M. Mulder

onafhankelijk van 
nederland verder?

Het�zendingswerk�is�niet�zinloos.�Integendeel,�zo�merkten�wij�tijdens�

ons�visitatiebezoek�aan�Malawi.�Paulus�schreef�het�ook�al�aan�de�

Korinthiërs:�‘Zo�dan,�mijn�geliefde�broeders,�zijt�standvastig,�

�onbeweeglijk,�altijd�overvloedig�zijnde�in�het�werk�des�Heeren,�als�

die�weet,�dat�uw�arbeid�niet�ijdel�is�in�den�Heere’�(1�Kor.�15:38).
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van de achterliggende jaren op 
de Bijbelschool heeft hieraan 
kennelijk mogen bijdragen. 
Ontroerend mooi is ook het 
 zingen in Malawi. Zoveel als 
mogelijk is worden er in de 
samenkomsten van de 
 gemeenten psalmen gezongen. 
Omdat veel van deze melodieën 
voor de mensen onbekend zijn, 
wordt er maar een beperkt 
 aantal gezongen. Daarom heeft 
mevrouw Van der Bas de 
 melodieën van alle psalmen op 
notenschrift gezet, zodat ze in 
de gemeenten gemakkelijker 
kunnen worden aangeleerd. 
Naast het kennisnemen van het 
werk van onze werkers, waren er 
ook ontmoetingen met de 
Synod Council. Op een open en 
constructieve manier hebben 
we met elkaar gesproken over 
de vragen die er leven in de RPC. 
Een belangrijke vraag is hoe de 
kerk op termijn zoveel mogelijk 
onafhankelijk van Nederland 
kan functioneren. Bijvoorbeeld: 
hoe kan de bekostiging van toe-
komstige predikanten op ter-
mijn door de RPC-gemeenten 
zelf plaatsvinden in plaats van 
door Nederland? Moeten we de 
predikanten naast een theologi-
sche opleiding ook een beperkte 
beroepsopleiding aanbieden, 
waarmee ze net zoals de apostel 
Paulus als tentenmaker het 
Evangelie kunnen gaan verkon-
digen? Vragen die een diepere 
doordenking verdienen.

overstroMing
Een bezoek aan de stichtingen 
Stéphanos en Timotheos is een 
vast onderdeel van de jaarlijkse 
visitatie. Het zijn Nederlandse 
organisaties waarmee wij nauw 
verbonden zijn. 
Kort nadat wij eind februari 
terugkwamen van de visitatie-
reis kwamen de eerste berichten 
binnen van grote overstromin-
gen in het zuiden van Malawi. 
Ondertussen wordt steeds dui-
delijker dat de (materiële) nood 
heel groot is. Juist in deze 
omstandigheden blijkt dat we 
als verschillende organisaties 
elkaar nodig hebben om de 
mensen in Malawi te kunnen 
bijstaan in zowel de geestelijke 
als de stoffelijke nood.

Huisbezoek
Ook dit jaar hebben we weer 
gemerkt hoe goed het is om als 
commissie zending kennis te 
nemen van de situatie ter plaat-
se. Om vanuit Nederland de zen-
dingsprojecten te kunnen 
besturen, is goede kennis van de 
plaatselijke situatie onontbeer-
lijk. 
Maar er is nog een andere 
reden. Hoe goed is het om als 
commissie aandacht en tijd te 
hebben voor onze uitgezonden 
werkers. Veel kun je tijdens een 
visitatiebezoek met elkaar delen. 
Zowel zegeningen als zorgen. 
Dat geldt wel bijzonder voor het 
huisbezoek dat we zowel bij ds. 
Van der Bas en zijn vrouw als 
ook bij Erik en Margriet Ju 
brachten. Om elkaar werkelijk te 
ontmoeten, van hart tot hart. 
Het wonen en werken in een 
ander land, met een eigen cul-
tuur, ver van eigen familie is en 
blijft – naast een gave – ook een 
opgave. Laten we hen niet ver-
geten in ons meeleven en onze 
gebeden. 

Net als alle andere werk in Gods 
Koninkrijk kan zeker ook het 
zendingswerk niet zonder 
gebed. Biddende werkers met 
een biddend thuisfront zijn 
onmisbaar. Bidden met ver-
wachting. Bidden met een 
belofte: ‘dat uw arbeid niet ijdel 
is in den Heere’. n

m e i  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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T r a n S P a r a n T � B. Visser

Wie is bart visser?
Sinds�een�paar�maanden�ben�ik�lid�van�de�commissie�zending�

van�de�Hersteld�Hervormde�Kerk.�Mijn�eerste�indrukken,�

gebaseerd�op�een�aantal�vergaderingen,�zijn�echt�positief.�

Binnen�de�commissie�zending�ervaar�ik�een�grote�betrokken-

heid�op�de�zendingsgebieden�in�Suriname�en�Malawi.�

Betrokkenheid in het besef  
dat wij slechts mensen zijn en 
dat de Heere Zelf Zijn Kerk 
 verzamelt en waar ook ter 
wereld mensen uit de 
 duisternis trekt en plaatst in 
Zijn wonderbare licht. Ook 
betrokkenheid in het besef dat 
de leden van de commissie op 
grote afstand van de twee 
 zendingsgebieden hun 
 bijdrage leveren. De zendings-
werkers staan in het werkveld 
en het is onze vraag hoe wij 
hen zo goed mogelijk tot steun 
kunnen zijn. De onderlinge 
sfeer in de commissie zending 
is open en helder. Binnen de 
zendingscommissie heb ik 
 specifieke verantwoordelijk-
heid voor Suriname. Eind 
maart ben ik op een visitatie-
reis naar Suriname geweest 
om een beter beeld van de 
lokale situatie te krijgen. Het 
was een reis vol indrukken.

Toen mij vorig jaar werd 
gevraagd lid te worden van de 
commissie zending, raakte dit direct 
mijn hart. De Heere vergadert 
wereldwijd Zijn gemeente en wil hier 
mensen bij gebruiken. Wij, in 
Nederland, zijn een stukje van de 
wereldwijde kerk. Het gaat er hierbij 
wel om of wij heel persoonlijk 
 kunnen getuigen van het gelovig 
kennen van de Borg en Zaligmaker 
Jezus Christus. Dat is echt Gods gave, 
zoals Paulus dit zo kernachtig 
 verwoordt in de eerste tien verzen 
van Efeze 2. Dit is en blijft de kern 
van het evangelie.  Al sinds mijn 

jeugd heb ik belangstelling voor de 
zending. Ik las graag boeken over de 
zending en de geschiedenis van de 
kerk. Ook was ik in de jaren negentig 
in Hendrik-Ido-Ambacht betrokken 
bij de plaatselijke zendingscommissie 
van de zending Mbuma in Zimbabwe. 
Nu wonen we met ons gezin – we 
hebben drie getrouwde kinderen, vier 
kinderen thuis en zes kleinkinderen – 
in Elspeet en krijgt mijn liefde voor 
de zending gestalte binnen de 
 commissie zending van de HHK. 
Graag stel ik mijn ervaring de 

 komende jaren ter beschikking 
binnen de zending. De missie 
van de zending gecombineerd 
met een stukje bedrijfsmatig 
denken past goed bij mij en 
mijn dagelijks werk als 
 organisatie-adviseur, interim-
manager en mediator. Op  
mijn leeftijd (57 jaar) is het 
een extra zegen om 
 ervaringen te delen met 
 anderen en niet alleen met  
het werken gericht te zijn op 
het hier en nu. 

Als mij wordt gevraagd om in 
een paar woorden weer te 
geven wat mijn visie is op de 
zending, dan komen de 
 volgende woorden naar boven 
borrelen: toerusting en 
 theologische vorming van de 
kerk op het zendingsterrein. 
Dit is de richting die de HHK 
heeft gekozen met het zelf-
standig worden van de 
 plaatselijke kerk/gemeente als 
doelstelling voor de lange 
 termijn. Ik ervaar dit als een 

heldere doelstelling waaraan vragen 
rond diaconaat en organisatorische 
ondersteuning op een evenwichtige 
manier kunnen worden getoetst.  
Ook ervaar ik hierbij dat de praktijk 
vaak veel weerbarstiger is dan de 
theorie en dat echt wijsheid van de 
Heere nodig is. Wilt u hier ook om 
bidden? n
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Hem volgen is de enige keuze

voorrecHt
Wat fijn, mijn man is zendeling. Of juist niet: 
Help, mijn man is zendeling. 
Ik ben getrouwd met een dominee. Een dominee 
en zijn gezin wonen op de plaats waar de HEERE 
hem roept. Dat kan zijn op de Veluwe, in Zeeland, 
maar ook in Malawi in Afrika. 

Het is wel een voor-
recht dat je niet zelf 
hoeft te bepalen waar 
je gaat werken en 
waar je gaat wonen. 
Overal waar de HEERE 
je roept is je plaats. En 
overal is het goed om 
te wonen, want de 
HEERE is daar.
Overal is het mooi. In 
Nederland en in 
Malawi. Overal geeft 
de HEERE je een taak. 
In Nederland en in het 
buitenland. En het is 

een voorrecht om met mensen om te gaan. 
Allerlei mensen te ontmoeten en liefde van men-
sen te krijgen en liefde te kunnen geven. 
Maar het is vooral een voorrecht dat we het 
Woord van de HEERE mogen uitdragen. Niet 
alleen met de mond, maar ook in onze handel en 

wandel. Dat is in 
Malawi niet anders 
dan in Nederland.

opgave
Een dominee gaat 
waar de HEERE hem 
roept. Dat houdt in 
dat er nogal eens 
afscheid genomen 
moet worden van 
mensen aan wie je je 
bent gaan hechten. 
Dat is een opgave. 

Is je gezin nog jong, dan gaan ze mee, maar zijn 
de kinderen groot en zelfstandig, dan moet je ze 
loslaten. Dat geldt voor verhuizen in Nederland, 
maar nog meer voor verhuizen naar het buiten-
land. Je bent ver bij je familie vandaan. Dat is 
soms een opgave. Gelukkig kunnen we via de 
moderne media makkelijk contact hebben met 
het thuisfront.
Soms is het ook een opgave om mensen te 
 begrijpen. Als je in Zuid-Holland woont, ervaar je 
dat de mensen bepaalde gewoontes hebben die 
je niet kent. In Zeeland zijn er weer andere 
gewoontes dan in Utrecht of op de Veluwe. In 
Malawi zijn de gewoontes van de mensen nog 
weer heel anders dan je zelf gewend bent. 
En de spraak niet te vergeten. Op de Veluwe 
 spreken ze anders dan in Zeeland en Zuid-
Holland. En in Utrecht is het ook weer anders, 
maar het is allemaal nog een beetje Nederlands. 
In Malawi is het een heel beetje moeilijker om de 
mensen te verstaan en je verstaanbaar te maken. 
Een echte opgave.

opdracHt
Maar als de HEERE roept, doet Hij dat niet zomaar 
zonder meer. De Heere Jezus zei: ‘Niemand, die 
zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar het-
geen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk 
Gods.’ ‘Volg gij Mij.’ Als die opdracht naar je toe-
komt, moet je gaan in een weg die misschien niet 
direct jouw keuze is, maar volgen is dan de enige 
weg. Gehoorzaam de HEERE volgen geldt voor een 
dominee en voor zijn vrouw in Nederland en in 
Malawi. Dan geeft de HEERE zegen. In je persoon-
lijke leven en in het werk dat je mag doen. 
Een dominee is een dienaar, een dienstknecht van 
de HEERE. En zijn vrouw mag volgen. In 
Nederland en ook in Malawi. n

Mevrouw Van der Bas V I S I E

Wonen�en�werken�in�een�land�met�een�andere�

natuur�dan�in�nederland.�Omgaan�met�hartelijke,�

vriendelijke�mensen�met�andere�gewoontes�dan�wij�

gewend�zijn.�Het�is�een�voorrecht,�soms�ook�een�

opgave,�maar�altijd�een�opdracht.

Uitzicht niet ver bij ons huis vandaan

Voorlezen uit de kinderbijbel  
bij een kerkje

Skypen met het thuisfront

m e i  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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Prikkaarten kinderen
Regelmatig krijgen we op bureau zending de vraag of we mate-
rialen beschikbaar hebben voor kinderen die met een actie geld 
willen ophalen voor het werk van de ZHHK. Dit heeft ons aan 
het denken gezet en zo zijn we gekomen tot het ontwerp van 
een mooie prikkaart. Met deze prikkaart kunnen kinderen langs 
de deur gaan om geld op te halen voor het goede doel. Prikt u 
een ballon? Dan betaalt u het bedrag dat op de achterzijde van 
de ballon staat. Wilt u prikkaarten bestellen of meer informatie 
ontvangen? Neem contact op met bureau zending (info@zhhk.nl 
of 0318-505541). (Graag de afbeelding van de prikkaart plaatsen, 
zie bijlage)

Zendingsm
arkt

Op de markt tijdens de zendingsdag worden vele producten 

te koop aangeboden. U kunt bijvoorbeeld denken aan baby-

artikelen en speelgoed, en aan etenswaren zoals worst, eie-

ren, honing, bakmixen, stroopwafels, Chinese groene thee, 

snoeprollen en Wilhelmina Pepermunt. Ook worden er cd’s, 

nieuwe en tweedehands boeken, kaarten, sleutelhangers, 

cadeauartikelen en bloemen verkocht.

Ook zal er een tekenaar aanwezig zijn, voor het maken van 

persoonlijke portretten in eigen stijl.

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

13-05 Dhr. H.C. Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009) Suriname
13-07 Mevr. S. M. van der Plaat Kinderwerkster Suriname 
29-07 Rick Meuleman (2014) Suriname
24-08 Mevr. M. Ju-Koningswoud Malawi

Ze zullen een kaartje natuurlijk erg waarderen!  
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.

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed geden-

ken is van groot belang. Bidden voor 

zendingswerkers is meer dan alleen 

meeleven; het is meedoen! 
Bidt u mee:
•  Voor de mensen in Malawi die 

getroffen zijn door de overstromin-

gen en voor goede voortgang van 

hulpverlening.
•  Voor Albertine die in juli terug hoopt 

te komen naar Nederland, nadat ze 

een jaar de kinderen van dominee 

Meuleman les heeft gegeven.
•  Voor het zendingswerk in Suriname.

Vrijwilligers zendingsdagVoor de organisatie van de zendingsdag op zater-dag 21 september 2019 zoeken we nog vrijwilligers.We zoeken hulp voor:
• Catering
• Kinderprogramma
• Crèche
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je kunt je aanmelden via zendingsdag@zhhk.nl.

Bedankt!
Vanaf deze plek willen we de heer P. Vogelaar, onze trouwe redactievoorzitter, hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij heeft mogen doen in de afgelopen jaren voor de ZOZ! In verband met zijn aanstaande afscheid van de commissie zending stopt hij als redactievoorzitter van ons blad. We wensen hem, samen met zijn vrouw, alle goeds en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst!
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van jeugdouderling tot 
base manager

Wij zijn allebei geboren in 
Ouddorp op Goeree-
Overflakkee. In 2007 zijn we 
getrouwd en verhuisd naar 
Middelharnis. Daar hebben 
we heerlijk gewoond en zijn 
we rijk gezegend met drie 
kinderen: Jesse (10), Lucas 
(7) en Ezra (5). 
De verhuizing naar de 
hoofdstad van Suriname 
kwam niet zomaar uit de 
lucht vallen, nee het is Gods 
leiding dat we hier nu zijn. 
Zo hebben we dat vanaf het 
begin ervaren en ook nu, 
nu we hier zijn, beleven we 
dat nog steeds. Paulina had 
al lange tijd een zendings-
verlangen. Bij Sjaak was dit 
anders, vooral omdat hij 
een taak had als jeugdou-
derling in de Hersteld 
Hervormde Gemeente te 
Middelharnis/Sommelsdijk en daar 
vooral op gericht was.

MaF 
Tot het moment dat tijdens het bij-
wonen van een presentatie van een 
MAF-echtpaar de Heere ook zijn hart 
aanraakte voor het werk in Zijn 
Koninkrijk buiten de landsgrenzen. Na 
dat moment werd het zendingsver-
langen gezamenlijk beleefd, maar het 
heeft nog een paar jaar geduurd voor 
het echt concreet werd. 
Als christen zijn we allemaal geroe-
pen om uit te gaan met het evangelie, 
dat weten we allemaal. Dat begint al 
heel dichtbij. Er zijn zoveel mensen 
die geen Bijbel hebben, laat staan dat 
ze weten wat er in staat en wat dit 

voor hen betekent. Maar geroepen 
worden om alles achter te laten en te 
vertrekken naar een ander land? Is dit 
echt voor ons? En wanneer ben je echt 
daarvoor geroepen? Dit soort vragen 
heeft ons best bezig gehouden. 
Gelukkig is er een Adres waar je zulke 
vragen kwijt kan. De Heere hoort en 
raakt nooit moe van onze vragen. En… 
zou Hij niet luisteren als Hij bereid-
heid proeft bij Zijn kinderen om Hem 
bekend te gaan maken? Zal Hij dan 
niet alles geven wat daarvoor nodig 
is? 
Zeker, er is genoeg op te noemen 
waardoor we het niet waard zijn, of 
waardoor we het niet zouden kunnen. 
Wat voor goeds is er in ons te vinden? 
Maar – en dat is een Goddelijk maar – 
Hij maakt alles nieuw! In Christus zijn 

we tot grote dingen in staat. Alleen in 
Zijn Naam kunnen we uitgaan, op 
Zijn Woord. 
Toen wij in nood zaten, het niet meer 
wisten en tot Hem vluchtten in 
gebed, sprak Hij met de woorden uit 
Jesaja 41:10: ‘Vrees niet, want Ik ben 

met u; zijt niet verbaasd, 
want Ik ben uw God; Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met de 
rechterhand Mijner gerech-
tigheid.’

passie
Door MAF-Nederland zijn 
we uitgezonden vanuit 
onze thuisgemeente naar 
MAF-Suriname. MAF staat 
voor Mission Aviation 
Fellowship (zending, vliegen 
en kameraadschap). Deze 
drie zaken komen in het 
werk van MAF bij elkaar en 
worden door hun werkers 
met passie uitgedragen. 
Doordat de vliegtuigen van 
MAF op veel plaatsen in de 
wereld worden ingezet, 
worden mensen op de 

meest afgelegen plaatsen bereikbaar 
voor het evangelie, medische hulp en 
ontwikkelingsprojecten. 
MAF overbrugt afstanden door de 
lucht en zeker op medisch gebied is 
dit vaak van levensbelang. Bij MAF-
Suriname heeft Sjaak een taak als 
vliegbasis-manager (base manager). 
Dit is een coördinerende taak op de 
grond, vooral gericht op het reilen en 
zeilen op de vliegbasis. 
Buiten het werk bij MAF zijn er nog 
talloze mogelijkheden om mee te 
werken of om iets op te starten met 
als doel mensen te bereiken met het 
evangelie. Maar het eerste jaar zullen 
we ons vooral richten op het werk bij 
MAF, dat onze hoofdtaak blijft, en het 
settelen in onze nieuwe omgeving. n

Sjaak�en�Paulina�Breen-Both�verhuisden�in�januari�naar�

Paramaribo.�Hieronder�vertellen�ze�hoe�de�Heere�hun�weg�

naar�Suriname�leidde.

Sjaak en Paulina Breen-Both� S P E C T r U M

m e i  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e nF e b r u a r i  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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ZENDINGSDAG
ZHHK 2019

ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
landelijke

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Iedereen een zendeling? 
 (ds. F. van Binsbergen)
• Muzikaal intermezzo
• De Surinaamse cultuur en religies
 ds. J. Martoredjo - directeur EST 

(Theologisch Seminarie in Suriname)

Middag (13.30-15.15 uur)
• Meditatie: Iedereen een zendeling!
  (ds. D. Zoet)
• Ervaringen op Theologisch Seminarie 
 in Suriname (dr. P.C. Hoek)
• 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
(zie de website voor overzicht met 
aangeboden artikelen)

• Crèche
• Ontmoeting en gesprekken 

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

MalawiSuriname

D.V. zaterdag
21 SEPTEMBER

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

Ds. J. Martoredjo

Dr. P.C. Hoek

Iedereen een

zendeling!?
Iedereen een
thema:
Iedereen een

zendeling!?


