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Zending verbindt!
Zending is geen hobby van een paar bevlogen mensen. Zending vraagt om 
commitment. De GZB zoekt gemeenten die zich voor een langere periode aan 
een van de programma’s van de GZB willen verbinden. Een mooi voorbeeld is 
Capelle aan den IJssel. “Op advies van de GZB kwam Centraal-Azië bij ons in 
beeld, een regio waarover we maar weinig wisten. Toen we ons er in gingen 
verdiepen, raakte het ons hoe christenen daar onder dreiging en vervolging 
leven. Maar ook hoe zij ondanks alles Christus willen verkondigen, in woorden 
en daden. Een bezoek van een predikantenechtpaar uit Centraal-Azië aan 
onze gemeente gaf de doorslag: we willen ons graag voor een langere periode 
verbinden aan het werk van de GZB in deze regio.”
Zo mogen ook wij ons door God geroepen weten om in deze wereld betrokken 
te zijn bij Zijn werk. Vanuit deze roeping werkt de GZB samen met partner- 
kerken én met gemeenten in Nederland. In deze Alle Volken leest u hoe  

gemeenten in Nederland en zendingswerkers betrokken zijn  
geraakt bij het werk in Gods Koninkrijk. We kunnen ons 

dan verwonderen over wat God in deze wereld door  
mensen heen doet. Hopelijk bemoedigt dit u en jou, en 
helpt het om zelf ook betrokken te blijven. 
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Zending verbindt Nederland met 
Gods wereldwijde kerk. Samen met 
u willen we mensen over de hele we-
reld bereiken met het Evangelie. We 
willen werken aan gemeenten waar 
iedereen welkom is, waar mensen 
groeien in geloof, waar oog is voor 
elkaar en voor kwetsbare groepen in 
de samenleving.
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De meeste gemeenteleden van de Hongaarse Hervormde 
Kerk in Slowakije, een nieuwe partner van de GZB, vormen 
een minderheid in de maatschappij. Dat brengt uitdagin-
gen met zich mee, maar de kerk wil graag ook meer zicht-
baar zijn. Bid voor moed om het Evangelie te delen.

Dit is een van de gebedspunten uit de GZB-gebedskalender oktober-december 

die u bij dit nummer van Alle Volken aantreft. Met deze gebedskalender kunt u 

elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of programma's in onze vijf 

werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, 

de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-

Amerika. Hartelijk dank voor uw medeleven en gebed.

Bidden voor 

ds. Jan Ouwehand
directeur GZB
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Zending verbindt Nederland met 
Centraal-Azië. De komende jaren wil 
de GZB de jonge en vaak kwetsbare 
kerk in deze regio helpen met goede 
theologische cursussen, zodat de 
kerk kan groeien in de diepte.

Een ontmoeting met een dakloze 
betekende voor ds. Zulu een om-
mekeer in zijn leven. Nu helpt hij als 
arts mensen die geen geld hebben 
om hun behandeling te betalen.

Danny en Tabitha Schurink en hun 
kinderen zijn deze zomer door de 
GZB naar Slowakije uitgezonden: 
“Wij willen ons leven in Zijn dienst 
besteden!”

collecten GZB en Project 10 27     
voedselhulp in Namibië     GZB-
nieuws     onze zendingswerkers   

  Wereldkids     najaarsevent in 
Amersfoort en Zwijndrecht7

verder in het blad

Geloof
tussen

tempels
Zending verbindt Nederland met Nepal. 

Samen willen we ons er voor inzetten dat 
er meer oog komt voor mensen met een 

handicap, ook binnen de kerk.

“Als je écht zending wilt ervaren 
en een beetje beter wilt begrij-
pen, moet je meegaan met een 
experience-reis van de GZB.”

18

14
 Als discipelen van Jezus Christus zijn wij 

geroepen om Hem na te volgen. Maar wat 
houdt dat precies in? Tijdens de wereld-

zendingsconferentie in Tanzania werd 
hier over nagedacht.



Zending verbindt! Dat is het 
motto van de GZB. Niet zomaar 
een loze kreet. Maar samen met 
u voelen we ons verbonden met 
Gods wereldwijde kerk. Samen 
willen we mensen over de hele 
wereld bereiken met het Evan-
gelie. We willen werken aan 
gemeenten waar iedereen wel-
kom is, waar mensen groeien in 
geloof, waar oog is voor elkaar 
en voor kwetsbare groepen in 
de samenleving. Hoe doen we 
dat in Centraal-Azië?

zending verbindt nederland met centraal-azië

Geloven  
onder druk

nutten de ruimte die er begin 
jaren negentig ontstond om 
dit immense gebied binnen 
te trekken; er werden kerken 
en huisgemeenten gesticht. 
De meesten worden echter 
door de overheid niet officieel 
erkend, ze zijn in feite illegaal 
en worden hooguit gedoogd.

Het overgrote deel van de be-
volking bestaat uit gematigde 
moslims, die in veel gevallen 
hun via geboorte verkregen 
geloof niet actief praktiseren. 
Doordat de overheid beducht 
is voor de invloed van meer 
extremistische groepen 
worden er regelmatig nieuwe 
wetten gemaakt, die ook een 
negatieve impact hebben op 

“C
entraal-Azië, 
waar ligt 
dat?” Die 
vraag wordt 
me regelma-

tig gesteld. Ingeklemd tussen 
Rusland, China, Turkije en Iran 
lijkt deze ooit bloeiende regio 
aan de zijderoute met ruim 80 
miljoen inwoners een soort 
‘vergeten gebied’ te zijn gewor-
den. Na het uiteenvallen van 
de Sovjet-Unie in 1991 ontston-
den hier zelfstandige republie-
ken: Kazachstan, Kirgizstan, 
Oezbekistan, Tadzjikistan en 
Turkmenistan. Samen vormen 
zij Centraal-Azië. 

Illegaal
Protestantse zendelingen be-

DOOR ARIE VAN DER POEL, GZB-REGIOCOÖRDINATOR CENTRAAL-AZIË
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“In Centraal-Azië is 
evan geliseren verboden, 
kerken worden in de 
gaten gehouden en 
invallen door de politie 
komen regelmatig voor.”

de vrijheid van christenen. De 
godsdienstvrijheid staat daar-
mee opnieuw onder druk. 

Evangeliseren is verboden
En dat heeft grote conse-
quenties. Want stelt u zich 
maar eens voor dat u niet 
met andere christenen mag 
samenkomen. Niet in de 
kerk, op de Bijbelkring en 
ook niet thuis. Hoe zou u dan 
leren en groeien in geloof? 
Evangeliseren is verboden, 
kerken worden in de gaten 
gehouden en invallen door 
de politie komen regelmatig 
voor. Christenen hebben het 
moeilijk en krijgen regelma-
tig negatieve reacties vanuit 
hun omgeving. Voor veel 
christenen in Centraal-Azië is 
dit de realiteit.

TEE-programma
Er is daarom grote behoefte 
aan goed toerustingsmate-
riaal in de eigen taal. Want 
eenmaal tot geloof geko-
men, wil je tenslotte steeds 
meer van de Bijbel weten en 
groeien in geloof.
In de afgelopen jaren is het 
door de GZB gesteunde TEE-
programma sterk gegroeid 
(TEE = Theological Education 
by Extension). Een praktische, 
laagdrempelige cursus waarbij 
de deelnemers huiswerk 
maken, elkaar in kleine kring 
wekelijks ontmoeten en op-
drachten krijgen om de lesstof 
in praktijk te brengen. Voor-

gangers zien een groot verschil 
onder gemeenteleden die de 
TEE-lessen volgen: ze zijn ac-
tiever in de gemeente, brengen 
hun geloof gemakkelijker on-
der woorden en hebben meer 
oog voor hun naaste. Omdat 
voorgangers de vrucht van 
de cursussen zien, gaan ze 
ermee door, ondanks de boe-
tes die ze riskeren. Daarnaast 
wordt TEE ook veel gebruikt 
in huisgemeenten zonder 
eigen voorganger.

Inzetten voor kwetsbare en 
gemarginaliseerde mensen
De jonge kerken en huisge-
meenten in Centraal-Azië heb-
ben vaak een opvallend groot 
verlangen om het Evangelie uit 
te dragen in woord en daad! 
Zo zijn er door lokale kerken 
en groepen projecten opgezet 
waar verslaafden worden op-
gevangen en daklozen worden 
verzorgd. Mannen en vrouwen 
komen tot geloof en delen het 
goede nieuws met familie en 
vrienden. Huiselijk geweld is 
een immens probleem: christe-
nen zetten zich in om vrouwen 
en kinderen in vaak moeilijke 
omstandigheden te helpen, 
zodat zij hun leven weer op de 
rit krijgen. Er zijn christelijke 
artsen en verpleegkundigen 
die zich inzetten voor armen 
die verstoken zijn van me-
dische hulp. Stuk voor stuk 
prachtige initiatieven waarin 
iets van de liefde van God voor 
mensen zichtbaar wordt.

“Niemand kijkt naar hen om en zelfs in de kerk is 
er vaak geen plaats voor hen omdat ze stinken.”

In het dorp waar Azamat is opgegroeid, is niemand 
dakloos. Tijdens zijn studie ziet hij voor het eerst 
mensen die op straat leven. Het raakt hem hevig. 
Hij leert sommigen van hen kennen en praat over 
het leven en het Evangelie. Nu, een aantal jaren 
later, is hij actief betrokken bij de opvang van dak-
lozen. De mensen die er werken doen dat omdat 
zij zich vanuit hun christen-zijn geroepen voelen 
om hun naaste lief te hebben, ook daklozen. Maar 
Azamat kijkt ook verder. Hij wil hen niet alleen hel-
pen met een maaltijd, maar ook perspectief bieden. 
Wie echt gemotiveerd is, krijgt begeleiding om 
het leven weer op de rit te zetten. Daarnaast hoopt 
en bidt hij dat de maatschappij, en de kerk in het 
bijzonder, gaat zien dat ook daklozen volwaardige 
mensen zijn. 

“Jouw satelliet televisie bracht mij bij Jezus…”

Een wijkje aan de voet van ruim 4000 meter hoge 
bergen. Voor de poort van een binnenplaats staat 
een groep moslims. Ze vragen waarom de mannen 
in dit huis niet in de moskee aanwezig zijn. 

Toen haar zoon een aantal jaren geleden een satel-
liet televisie kocht, raakte Mairam door een christe-
lijke televisiezender geïnteresseerd in het christelijk 
geloof. Ze ging op zoek naar andere christenen in 
de stad. Door een droom en het samen lezen van 
de Bijbel openbaarde Jezus zich in haar leven. Met 
energie en liefde greep zij vanaf dat moment elke 
gelegenheid aan om haar buren over Jezus te ver-
tellen. Heel langzaam groeide de groep mensen die 
in haar huis in het geheim een bijbelcursus doet. 
Ook haar oude moeder, haar zonen en haar man 
zijn tot geloof gekomen. God schept waar geen 
kerk is nieuwe gemeenten!

Azamat, 
betrokken bij 
de opvang van 
zwervers

Mairam*, 
leidinggevende  
TEE-groep

>>
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De GZB in Centraal-Azië
De komende jaren wil de GZB 
zich in Centraal-Azië inzetten 
om de jonge en vaak kwets-
bare kerk te helpen met goede 
theologische cursussen, zodat 
de kerk verder kan groeien 
in de diepte. Tegelijkertijd 
willen we hen ook helpen in 
hun diaconale taak. En zo de 
beweging die op gang is geko-
men voor de hulp aan de vele 
kwetsbare en gemarginaliseer-
den krachtig ondersteunen.

Wat heeft je geraakt tijdens je reis naar  
Centraal-Azië? 
“Wat me verrast heeft, zijn de sterke contrasten. Aan 
de ene kant is er sprake van grote gastvrijheid en 
wordt je als gast van alles voorgezet. Maar achter de 
voordeur is er veel huiselijk geweld en ernstig alco-
holmisbruik. Bijzonder is de houding van de kerk in 
deze problematiek. Zij zoekt vol passie en creativiteit 
een manier om hulp te bieden en een voorbeeld te 
zijn voor de samenleving. En dat motiveert!”

Hoe kunnen gemeenten en gemeenteleden mee-
doen met het werk van de GZB in Centraal-Azië?
“Om echt mee te doen, kunnen gemeenten partici-
peren in het nieuwe programma dat we in Centraal-
Azië starten. Je deelt de uitdagingen en leert van 
elkaars oplossingen, echt samenwerken dus. Want de 
context is misschien anders, maar de diepere vragen 
zijn vaak hetzelfde. In Centraal-Azië kijken ze uit naar 
de samenwerking met gemeenten in Nederland. Ik 
denk graag met u mee over de mogelijkheden!”

“Op advies van de GZB kwam Centraal-Azië bij ons 
in beeld, een regio waarover we maar weinig wisten. 
Toen we ons er in gingen verdiepen, raakte het ons 
hoe christenen daar onder dreiging en vervolging 
leven. Maar ook hoe zij ondanks alles Christus willen 
verkondigen, in woorden en daden. Een bezoek van 
een predikantenechtpaar uit Centraal-Azië aan onze 
gemeente gaf de doorslag: we willen ons graag voor 
een langere periode verbinden aan het werk van de 
GZB in deze regio. De hartverwarmende ontmoeting 
en hun verhalen over de impact van de Bijbelcursus-
sen (TEE) maakten indruk in onze gemeente. Begin 
dit jaar kregen we de kans om tijdens een confe-
rentie ook andere coördinatoren van het TEE-werk 
te ontmoeten. We hebben het TEE-werk en de vele 
mooie mensen die we hebben mogen ontmoeten 
voor altijd in ons hart gesloten.”

Daniëlle  
Damsteeg,  
relatiebeheerder 
Centraal-Azië

Peter en Grada  
de Regt, zendings-
commissie Capelle  
aan den IJssel

Wat kunt u doen?
 Verbind u voor een langere periode met de jonge 
en kwetsbare kerk in Centraal-Azië. Doe dat samen 
met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gespreks-
kring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem 
contact op met Daniëlle Damsteeg (relatiebeheer-
der GZB) om te overleggen over de mogelijkheden 
(telefoon: 0343 - 512444, e-mail: ddamsteeg@gzb.nl).

  De Bijbelcursussen zijn voor heel veel christenen 
in Centraal-Azië erg belangrijk bij de groei in hun 
geloof. Lesmateriaal voor 8 personen kost € 35 en 
een training voor een kringleider € 100. Een gift is 
welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij 
de omschrijving graag het projectnummer vermel-
den: project CA.1.101.

Zie voor meer informatie over het werk van 
de GZB in Centraal-Azië:  
www.gzb.nl/centraal-azie.

Centraal-Azië een vergeten ge-
bied? In ieder geval een gebied 
waar veel schapen zijn zonder 
herder. Maar vooral een gebied 
waar Gods Geest aan het werk 
is! Helpt en bidt u mee om de 
jonge kerk te ondersteunen?     

* Omdat in Centraal-Azië zendingswerk 
verboden is, worden geen namen van 
organisaties en landen genoemd. Ook 
wordt niet in alle gevallen de werkelijke 
naam gebruikt.

Geloof 
tussen 

tempels
>>
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Geloof 
tussen 

tempels

zending verbindt nederland met nepal
DOOR WIM DEKKER, GZB-RELATIEBEHEERDER NEPAL

“De overheid 
heeft dit jaar 
strengere wetten 
ingevoerd die 
evangelisatie  
en bekering  
verbieden.” >>
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Je eigen schuld! Zo wordt er in het hin-
doeïstische Nepal gekeken naar men-
sen met een handicap. Het is je straf 
voor slechte daden in een vorig leven. 
De kerk in Nepal wil een ander geluid 
laten horen en heeft oog voor kwets-
bare groepen, zoals mensen met een 
handicap. De GZB wil hen daar graag bij 
ondersteunen!

“O
veral in 
Nepal 
zie je 
tempels. 
Maar tus-

sen die duizenden tempels 
zie je een jonge, groeiende 
kerk.” Aan het woord is Jiwan, 
een jonge evangelist. Samen 
met zijn vader Navaraj trekt 
hij regelmatig het Himalaya-
gebergte in om daar nieuwe 
gemeenten te stichten. 
Jiwan: “De meeste mensen 
hier zijn hindoe of boeddhist, 
vandaar al die tempels. Op 
de offerplaatsen proberen 

mensen de goden en geesten 
te vriend te houden, maar 
ze weten nooit wanneer het 
genoeg is. Er blijft altijd onze-
kerheid. Het christelijk geloof 
is uniek, omdat we zeker zijn 
van Gods liefde voor ons. Dat 
motiveert ons om de bergen 
in te trekken.”

Strengere wetten
De kerk in Nepal hoort bij de 
snelst groeiende kerken in de 
wereld. Navaraj: “God is aan 
het werk. In 1950 woonden 
hier nauwelijks christenen, 
nu zijn dat er ruim een mil-

In de Himalaya zijn de laatste twintig jaar veel 
nieuwe gemeenten ontstaan. Maar er zijn ook nog 
veel bergdorpen waar de mensen nog nooit van het 
Evangelie hebben gehoord. Navaraj: “Wij trekken 
de bergen in en leggen contacten met de mensen 
daar. Om er te komen moeten we soms dagen 
klimmen en zijn we weken onderweg. We gaan 
vriendschappen aan en houden contact. Regelma-
tig gaan we op bezoek. We delen het Evangelie en 
steeds komen er mensen tot geloof! Dat willen we 
op meer plekken doen.” “De christenen die pas tot 
bekering zijn gekomen, zijn vol van hun geloof”, 
vertelt Jiwan, de zoon van Navaraj. “Ze delen het 
met andere mensen in hun dorp of een dorp ver-
derop. Ze zijn soms drukker met de kerk dan met 
hun baan én genieten daar van.”

Ben je in Nepal gehandicapt zoals Raman, dan loop 
je tegen heel wat moeilijkheden aan, niet alleen 
lichamelijk maar ook in sociaal opzicht. Je krijgt te 
maken met vooroordelen en je telt niet meer vol-
waardig mee. Tien procent van de Nepalezen heeft 
hier mee te maken! Daarom wil de GZB samen met 
Nepalese kerken zich er voor inzetten dat er meer 
oog komt voor mensen met een handicap, ook bin-
nen de kerk. Er zullen workshop worden gegeven: 
wat zegt de Bijbel over zieken en gehandicapten? 
Hoe ging Jezus met hen om? Daarnaast bieden we 
praktische oplossingen waardoor mensen met een 
handicap zich meer welkom voelen in de kerk. Denk 
bijvoorbeeld aan een helling bij de ingang, een inva-
lidentoilet, Bijbels in braille en het organiseren van 
cursussen om gebarentaal te leren.

Jiwan en Navaraj, evangelisten 
in het Himalayagebergte

Raman, hij  
verloor door 
een tragisch  
ongeval beide 
benen

>>

Geloof tussen tempels
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joen. Wel zijn de gemeenten 
vaak klein en kwetsbaar te 
midden van een samenleving 
waar bijna iedereen hindoe 
is en zich houdt aan de 
tradities die daar bij horen. 
De overheid heeft dit jaar 
strengere wetten ingevoerd 
die evangelisatie en bekering 
verbieden. Het is voor de kerk 
een spannende tijd! We zijn 
meer dan ooit afhankelijk 
van God. Bid dat de vrijheid 
niet verder ingeperkt wordt.”

Iedereen hoort erbij!
Hoewel de gemeenten klein 
zijn, stralen ze wel iets uit! 
De liefde van God leert chris-
tenen anders naar mensen 
te kijken, bijvoorbeeld naar 
gehandicapten. Dat is ook 
de ervaring van Sita, die in 
haar jeugd door haar omge-
ving werd verstoten omdat 
ze lepra had. “Ik was ziek en 
kon nergens terecht, daarom 
woonde ik in een stal. Mijn 
familie schaamde zich voor 
mij. Gelukkig was ik wél wel-
kom in een christelijk zieken-
huis. De verpleegkundigen 
verzorgden mij en keken naar 
mij om. Hier leerde ik dat dit 

“Je gaat naar Nepal voor de bergen, maar komt 
terug voor de mensen. Een bekende uitdrukking, 
maar wel een die klopt. De Nepalezen zijn vrien-
delijk en betrokken. Dat zie je ook terug in de kerk. 
Wat me opviel, is het enthousiasme en de gedre-
venheid van de mensen waarmee wij samenwer-
ken. Zoals Navaraj, die het Evangelie het liefst met 
iedereen wil delen. Of Sarju, die gemeenteleden 
op moeilijke en afgelegen plekken een bijbelcursus 
geeft. Het is mooi om met hen samen te werken 
om mensen met het Evangelie te bereiken en 
mensen te helpen. Want beide zijn in Nepal zó hard 
nodig. Doet u mee? Neem dan contact met me op 
om de mogelijkheden te bespreken.”

Wim Dekker,  
relatie-
beheerder 
Nepal

de liefde van Christus voor 
mensen is. Dit raakte mij zo 
dat ik tot geloof kwam.” 
Sita werkt nu ook in dit chris-
telijke ziekenhuis. Haar han-
den zijn misvormd door de 
lepra, maar met die handen 
zorgt ze liefdevol voor haar 
patiënten: “De boodschap 
van God is: iedereen hoort 
erbij. Dat vertel ik aan mijn 
patiënten. Lepra verandert je 
lichaam, maar God verandert 
je hart. Bij Hem ben je wel-
kom. Dat staat haaks op het 
hindoeïsme.”

De GZB in Nepal
Sita en Jiwan laten zien hoe 
het christelijk geloof men-
sen verandert. Ze vinden 
zekerheid in God en sluiten 
geen mensen uit, zoals in 
de Nepalese cultuur vaak 
wel gebruikelijk is. Daarom 
blijft zendingswerk in Nepal 
zo belangrijk. Samen met 
lokale partners wil de GZB de 
komende jaren méér nieuwe 
gemeenten stichten en de 
kerken stimuleren méér oog 
te hebben voor mensen die 
worden buitengesloten, 
zoals gehandicapten.     

Gemeenten  
gezocht! 
Het zendingswerk in Nepal kan niet zon-
der ondersteuning vanuit Nederland. 
Daarom zijn we op zoek naar gemeen-
ten die:

 bidden voor de kerk in Nepal.
 geven om het zendingswerk moge-
lijk te maken, zodat er meer ge-
meenten kunnen worden gesticht 
en er meer gemeenten zijn waar ook 
gehandicapten volop kunnen partici-
peren. 
 betrokken zijn op christenen in 
Nepal, door hen te ontmoeten en te 
bemoedigen, maar door ook zelf door 
hen bemoedigd te worden en van 
hun getuigenis te leren. 

Geloof tussen tempels
9

Meer informatie 
of meedoen? 
Kijk op www.gzb.nl/
nepal of neem 
contact op met 
Wim Dekker, tel. 
0343 - 512444,  
wdekker@gzb.nl. 



interview

Dr. Noël Zulu is de enige 
chirurgisch specialist in de 
provincie Masvingo in Zim-
babwe met een bevolking 
van ongeveer vijf miljoen 
mensen. Naast zijn werk in 
het provincieziekenhuis, 
is hij drie jaar geleden een 
kleine privékliniek gestart. 
“Ik word hier niet rijk van, 
want de meeste mensen 
die ik help kunnen nog niet 
een fractie betalen van de 
werkelijke kosten. Ik doe 
dit werk omdat ik van  
mensen houd”, zo verklaart 
de bezielde 39-jarige  
Zimbabwaanse arts.

Wat dreef u er toe om  
dokter te worden?
“Ik denk dat het er altijd 
al ingezeten heeft. Ik 
speelde al ‘doktertje’ als 
4-jarig kind. Maar toen wist 
ik niet waaróm ik dat zo 
graag wilde. Tijdens mijn 
studie medicijnen is mij dat 
duidelijk geworden. Aan-
vankelijk was ik gefocust 
op status en geld. Maar dat 
is radicaal veranderd. Ik 
had als één van de weinige 
studenten een studiebeurs 
ontvangen om te kunnen 
studeren in Londen. Alles 
was geregeld. Er zou een 
gastgezin zijn waar ik een 
tijd kon verblijven. Maar 
daar aangekomen, werd ik 
geweigerd. Ze dachten dat 
er een vrouwelijke student 
zou komen, maar toen 
ze mij zagen werd ik niet 
toegelaten in het gezin met 
alleen dochters. Vanaf die 
dag was ik dakloos. Er was 
geen toelage voor levenson-

Eerst dakloos, 
nu chirurg

Een inspirerend verhaal 
uit Zimbabwe van een 
medisch specialist

DOOR DS. AALT VISSER, ZENDINGSWERKER IN ZIMBABWE

derhoud. Met een lege maag 
liep ik door de straten van 
Londen. 

Na enige tijd begon de 
honger te knagen. Op dat mo-
ment kwam een man - even-
eens dakloos - naar mij toe. 
Hoewel ik er voor het oog 
nog goed uitzag, in keurige 
kleding, kwam hij op mij af en 
brak het brood dat hij zojuist 
had gekocht in tweeën om 
met mij te delen. Ik voelde 
mij enorm bezwaard toen 
ik naar hem keek, vuil en in 
gehavende kleding. Maar 
hij drong aan. Nooit eerder 

“Met een lege  
maag liep ik  
door de straten 
van Londen.”
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het meest helpt, is dat er af 
en toe iemand binnenkomt 
en vraagt of hij met mij mag 
bidden.”

Als u zich zo intensief en zo 
lang inzet voor uw patiën-
ten, zijn er dan ook niet 
momenten dat de vermoeid-
heid toeslaat?
“Ja, die zijn er. Een paar keer 
per jaar bezoek ik een confe-
rentie en neem dan een paar 
dagen extra op om samen 
met mijn vrouw even van wat 
rust te genieten.”

Wat zou u aan de mensen 
in Nederland willen vragen, 
die uw verhaal lezen?
 “Bid voor mij en voor mijn 
familie, dat zij mij blijven 
steunen, zodat ik nog voor 
veel mensen een mens van 
God kan zijn, zoals die arme 
man dat voor mij was toen 
ik hongerig rondzwierf in de 
straten van Londen.”   

Eerst dakloos, 
nu chirurg

had ik zo intens beleefd wat 
het betekent om hulpeloos 
te zijn, honger te lijden en 
toch voor vol aangezien te 
worden, een méns! Ik heb 
toen met dat stuk brood in 
mijn hand tegen God gezegd: 
‘Hier ben ik. Laat mij van nu 
af aan een instrument in 
Uw hand zijn om naar zieke, 
hulpbehoevende mensen te 
luisteren en hen te helpen  
zo veel ik kan.’

Enige tijd later kwam er 
alsnog geld beschikbaar om 
mijn studie te vervolgen, 
eerst in Londen, later in 
Johannesburg. Hoewel de 
‘apartheid’ in Zuid-Afrika in 
die tijd officieel was afge-
schaft, heb ik daar toch nog 
vaak mee te maken gehad. 
Maar ik ben niet rancuneus. 
Ik zie alle mensen als schep-
selen van God en voel me ge-
lukkig wanneer ik de meest 
zwakken kan helpen, omdat 
ik zelf ook zo hulpeloos ben 
geweest. Daarom heb ik er - 
in tegenstelling tot veel van 
mijn collega’s - voor gekozen 
in Zimbabwe te blijven en 
hier in de provincie Masvin-
go mijn praktijk te hebben, 
waar veel mensen wonen 
die weinig of niets hebben 
te besteden.”

Hoe redt u dat als de enige 
chirurg voor vijf miljoen 
mensen?
“De glimlach op het gezicht 
van een hoogbejaarde 
vrouw die van haar pijn is 
verlost na een chirurgische 
ingreep geeft mij zoveel 
energie dat ik weer een aan-
tal nieuwe patiënten kan 
behandelen. Maar wat mij 

Laat je zien!
Kijk met een open hart naar de mensen om je 
heen. Een vriendelijk woord of gebaar kan al 
een groot verschil maken. Dat blijkt wel uit het 
verhaal van Noël. Van een zwerver kreeg hij 
een stuk brood. Noël wilde het niet aannemen, 
maar de man drong aan. Nooit eerder had 
Noël ervaren wat het is om hulpeloos te zijn 
en tegelijk als mens gezien te worden! Het was 
een keerpunt in zijn leven. Met het brood in 
zijn handen stelde hij zich beschikbaar: ‘Hier 
ben ik. Laat mij van nu af aan een instrument 
in Uw hand zijn om naar zieke, hulpbehoe-
vende mensen te luisteren en hen te helpen zo 
veel ik kan.’

Dr. Zulu helpt ook 

mensen die geen 

geld hebben om 

hun behandeling 

te betalen.
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initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten. En 
dat werk wordt gezegend. In een jaar tijd zijn er 
maar liefst 85 nieuwe gemeenten ontstaan!

Dat betekent wel dat er ook meer predikanten en 
kerkelijk werkers nodig zijn. Omdat de reisafstan-
den op de Filipijnen enorm zijn, heeft ABCCOP er 
voor gekozen om op verschillende locaties theo-
logische trainingen te geven. Regelmatig komen 
de deelnemers een week bij elkaar: de opdrachten 
van de vorige keer worden besproken en men krijgt 
huiswerk en opdrachten mee voor de komende we-
ken. In totaal zijn er zo’n 150 studenten op twintig 
verschillende locaties. 

Iljo de Keijzer, zendingswerker van de GZB, is de 
coördinator van het theologisch onderwijs. 

In veel gemeenten wordt op zondag 4 november 
gecollecteerd voor het werk van de GZB. Tijdens 

Alle projecten op een 
rij? Ga naar gzb.nl/ 
projecten 

Op Java (Indonesië) is dit een bekend gezegde. Dat 
geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen 
dorpen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, 
woont men ook te ver weg om in kritieke omstan-
digheden snel hulp te krijgen. Om hier iets aan te 
doen, heeft de stichting Sion twee medische posten 
geopend in de berggebieden. Ook heeft men een 
bus omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men 
de dorpen langsgaat. Professionele artsen en ver-
pleegkundigen werken vrijwillig of voor een klein 
salaris graag aan dit gezondheidsprogramma mee. 
Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, on-
dervoede kinderen worden geholpen en er worden 
vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden.

In veel gemeenten wordt op zondag 14 oktober 
gecollecteerd voor Project 10 27, het diaconale pro-
gramma van de GZB. Project 10 27 biedt diaconieën 
de mogelijkheid hulp te verlenen aan mensen die 
dat nodig hebben, dichtbij en ver weg. Tijdens deze 
collecte vragen we uw steun voor het medisch  
werk op Java. 

projecten

De Filipijnen, een land met maar liefst 7.000 eilan-
den en een prachtige natuur. Maar ook een land 
waar regelmatig natuurrampen plaatsvinden, zoals 
aardbevingen, tyfoons en vulkaanuitbarstingen. 
Het grootste deel van de bevolking is rooms- 
katholiek, maar dat is vaak alleen in naam. 

Samen met ABCCOP - een alliantie van bijbelge-
trouwe christelijke gemeenten - steunt de GZB 

85 nieuwe gemeenten 
op de Filipijnen

‘Arme mensen mogen 
niet ziek worden’

Alle diaconale  
projecten op een rij? 
Ga naar project1027.nl/
projecten

deze collecte vragen we uw steun 
voor het werk van Iljo de Keijzer 
op de Filipijnen. 

Ook is het mogelijk om een gift 
over te maken naar de GZB, reke-
ningnummer NL91 INGB 0690 
7624 45 o.v.v. project PH.1.320. Of 
doneer online via www.gzb.nl/
projecten. Hier vindt u ook een 
overzicht van alle projecten en 
zendings werkers.

Naast een bijdrage aan de collecte 
kunt u ook een gift overmaken 
naar Project 10 27, rekeningnum-
mer NL29 INGB 0000 0280 16 
o.v.v. project ID.2.102. Met € 110 
zorgt u ervoor dat er een maand 
lang voldoende medicijnen be-
schikbaar zijn. Ook is het mogelijk 
om online te doneren via  
www.project1027.nl/projecten. 
Hier vindt u ook een overzicht van 
alle diaconale projecten.
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project in namibië

Een groot deel van de 
bevolking van Namibië 
leeft in armoede. Om on-
dervoeding tegen te gaan 
ondersteunt Imago Dei, 
een christelijke organisatie, 
tien voedselprogramma’s. 
Op verschillende plaatsen, 
zoals op scholen en op 
straat, worden maaltijden 
uitgedeeld aan kinderen, 
bejaarden en daklozen. 
Naast een goede maaltijd 
is ook een stukje aandacht 
een belangrijk onderdeel 
van de programma’s. 

Hoe kunt u helpen?
Met € 20 zorgt u ervoor 
dat een maand lang 10 
personen voldoende te 
eten krijgen. Met een kleine 
bijdrage maakt u voor veel 
mensen een groot verschil!

13

Leven in 
armoede
Voedselprogramma voor 
kwetsbare (wees)kinderen 
en ouderen

Helpt u mee? Maak 
dan een gift over naar 
de GZB, rekening-
nummer NL91 INGB 
0690 7624 45 o.v.v. 
project NA.1.101.
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Oproep tot discipelschap

Over dit onderwerp werd ook nage-
dacht tijdens de conferentie van 
de Wereldraad van Kerken eerder 
dit jaar. Van over de hele wereld 

en vanuit verschillende christelijke tradities 
kwamen meer dan 1.000 mensen bijeen om 
na te denken over ‘transformerend discipel-
schap’, oftewel: discipelschap die verandering 
teweeg brengt. In dit artikel delen we graag 
wat daarover naar aanleiding van de confe-
rentie op papier is gezet.

Wij zijn geroepen
Als discipelen van Jezus Christus – zowel  
individueel als gezamenlijk:

  Zijn wij door onze doop geroepen tot veran-
derend discipelschap: tot een met Christus 
verbonden levenswijze in een wereld waarin 
velen wanhoop, afwijzing, eenzaamheid en 
het niet-van-waarde-zijn ervaren.

  Zijn wij geroepen om de drie-enige God - de 
God van gerechtigheid, liefde en genade - te 
aanbidden, terwijl velen de valse god van 
het marktsysteem aanbidden (Lukas 16:13).

  Zijn wij geroepen om het goede nieuws van 
Jezus Christus te verkondigen - de volheid 

van het leven, berouw en vergeving van 
zonde en de belofte van eeuwig leven - in 
woord en daad, in een gewelddadige we-
reld, waarin velen opgeofferd worden aan 
de afgoden van de dood (Jeremia 32:35) en 
waarin velen het Evangelie nog niet hebben 
gehoord.

  Zijn wij geroepen om ons vol vreugde te 
laten betrekken bij de wegen van de Heilige 
Geest, die mensen in de marge toerust om 
op zoek te gaan naar gerechtigheid en waar-
digheid (Handelingen 1:8 en 4:31).

  Zijn wij geroepen om het woord van God te 
onderscheiden midden in een wereld die 
veel tegenstrijdige, valse en verwarrende 
boodschappen communiceert.

  Zijn wij geroepen te zorgen voor Gods 
schepping en solidair te zijn met volke-
ren die ernstig getroffen worden door de 
klimaatverandering. Het meedogenloos 
centraal plaatsen van de mens leidt tot 
uitbuiting van het milieu uit hebzucht en 
uit consumentisme.

  Zijn wij als discipelen geroepen bij elkaar 
te horen in een rechtvaardige en inclusieve 
gemeenschap, zoekend naar eenheid en 

Als we om ons heen kijken, worden we vaak geraakt door 
de gebrokenheid in deze wereld. Oorlogen, vluchtelingen, 
armoede, verstoorde relaties… Hoe ga je daar mee om? Vaak 
voel je je machteloos, maar als discipelen van Jezus Christus 
zijn wij geroepen om Hem na te volgen en in deze wereld het 
verschil te maken. Dat geldt voor de GZB, voor de gemeente 
waar we deel van uitmaken, maar ook voor ons persoonlijk. 

bezinning
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Oproep tot discipelschap
als deelnemer aan onze 
oecumenische reis, in een 
wereld die stoelt op opzij 
zetten en uitsluiten.

  Zijn wij geroepen om 
trouwe getuigen te zijn van 
Gods omvormende liefde, 
in dialoog met mensen van 
andere geloofsovertuigin-
gen in een wereld waar 
politisering van religieuze 
identiteiten vaak conflic-
ten veroorzaakt (Lukas 
22:25-27).

  Zijn wij geroepen om ons te 
laten vormen tot dienende 
leiders die de weg van 
Christus laten zien in een 
wereld waarin macht, rijk-
dom en de geldcultuur tot 
voorrechten leidt.

  Zijn wij geroepen om 
muren af te breken en 
gerechtigheid te zoeken 
met mensen die onteigend 
en van hun land verdreven 
zijn, waaronder migranten, 
vluchtelingen en asielzoe-
kers, en zijn wij geroepen 
nieuwe grenzen en scheids-
lijnen te weerstaan die ver-
wijderen en doden (Jesaja 
58:6-8).

  Zijn wij geroepen om 
de weg van het kruis te 
volgen, die elitarisme, 
voorrecht, persoonlijke en 
structurele macht kritisch 

bevraagt (Lukas 9:23).
  Zijn wij geroepen om te 

leven in het licht van de 
opstanding, die hoopvolle 
mogelijkheden tot trans-
formatie biedt.

Dit is niet een oproep die 
we uit eigen kracht kunnen 
beantwoorden. Deze oproep 
is daarom uiteindelijk een 
oproep tot gebed:
“Liefhebbende God, we 
danken U voor het geschenk 
van het leven in al zijn 
verscheidenheid en schoon-
heid. Heere Jezus Christus, 
gekruisigd en opgestaan, we 
prijzen U, dat U gekomen 
bent om de verlorenen te 
vinden, de onderdrukten 

te bevrijden, de zieken te 
genezen en de zelfzuchti-
gen tot inkeer te brengen. 
Heilige Geest, we verheugen 
ons dat U ademt in het 
leven van de wereld en dat 
U uitgegoten bent in onze 
harten. Als we in de Geest 
leven, laten we dan ook in 
de Geest gáán.
Verleen ons geloof en moed 
om ons kruis op ons te 
nemen en Jezus te volgen - 
door pelgrims van gerechtig-
heid en vrede te worden in 
onze tijd. Tot zegen van Uw 
volk, tot steun van de aarde 
en tot eer van Uw naam. 
Door Christus, onze Heere.
Amen.”   

REACTIE DS. JAN 
OUWEHAND, 
DIRECTEUR GZB: 
Het is prachtig dat de 
wereldzendingsconferen-
tie nagedacht heeft over 
‘discipelschap’. De navol-
ging van Jezus Christus is 
essentieel in het Evangelie! 
Navolging vraagt om 
bekering, vergeving en 
een leven vanuit de belofte 
van het eeuwige leven. 
Dit goede nieuws moet 
wereldwijd worden verkon-
digd. Ook de GZB wordt 
ingeschakeld en mag dat 
met vreugde doen. 

Er had meer gezegd 
kunnen worden over de 
verandering van het hart 
van de mens, over het feit 
dat God en niet wíj het 
Koninkrijk bouwen. Maar 
wat wél gezegd wordt, doet 
er toe. Uitdagend is vooral 
dat discipelschap verbon-
den wordt met de transfor-
matie van de samenleving. 
Het Evangelie stelt immers 
ook de godloze krachten 
in de wereld aan de kaak, 
zoals de god van het 
consumentisme. Temeer 
daar vooral de kwetsbare 
mensen aan de gevolgen 
daarvan lijden. Christenen 
moeten het anders doen. 
Het is daarom een oproep 
die we niet zomaar ‘links’ 
kunnen laten liggen. Hoe 
maken we verschil in een 
gebroken wereld, dat is de 
vraag voor de GZB en het 
is een persoonlijke vraag.

Reageren mag!
De volledige verklaring die is opgesteld 
tijdens de conferentie vindt u op  
www.gzb.nl/discipelschap. We zijn  
benieuwd naar uw reactie. Wat vindt u 
mooi aan de oproep? Wat roept vragen 
op? Bezoek onze website en laat uw  
reactie achter.

15



Nieuwe  
uit gaven en  
activiteiten  
van de GZB:  
u leest 
het hier! 

gzb-nieuws

Durf-te-
vragenspel

Wie kent het niet? Zo’n kletspot met allerlei 
persoonlijke vragen. De GZB heeft een eigen 
variant ontwikkeld: het Durf-te-vragenspel. 
Een gezellig uitziende glazen pot met aller-
lei vragen die te maken hebben met geloof, 
zending en het leven. Er zijn twee varianten: 
een voor volwassenen en een voor tieners. 
Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een 
gezamenlijke maaltijd in de gemeente, een 
catecheseavond of bij een vergadering van 
de zendingscommissie. Zie voor meer info en 
om te bestellen www.gzb.nl/durftevragen. 
Ook vindt u hier een aantal tips om het spel te 
gebruiken voor fondsenwerving.

GZB-dagboek 
‘Een handvol koren’ 
2019
Vijf redenen om hét gezinsdagboek van 2019 
te kopen:
1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke 

dag biedt twee overdenkingen: één voor 
jongeren of om als gezin samen te lezen en 
één voor persoonlijke bezinning.

2. Naast predikanten en jongerenwerkers 
schrijven ook veel zendingswerkers mee aan 
het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in 
de overdenkingen verwerken, krijgt u een 
inkijkje in de wereldkerk.

3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals  
kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen 
uit de landen waar de GZB werkt.

4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim  
€ 7,- gaat naar het zendingswerk.

5. Het is het best verkochte dagboek van  
Nederland.

Het dagboek is te koop bij  
de plaatselijke  
zendingscommissie.

‘Een handvol koren’ 
2019 ook in  
gesproken vorm!
Voor iedereen met een leesbeperking zal de 
CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden 
en Slechtzienden, een gesproken versie 
beschikbaar stellen van het GZB-dagboek voor 
2019. Hierbij zijn de dagelijkse Bijbelteksten 
en overdenkingen voor volwassenen ingele-
zen. De gesproken versie is te beluisteren op 
een Daisy-cd en via streaming. Bestellen kan 
voor € 10,90 bij de CBB via tel. 0341 - 56 5499 of 
info@cbb.nl. Wist u dat de CBB ook een braille, 
grootletter en digitale versie heeft van dit 
magazine?

Bestel nu 
Lesbrief en filmpje 
nieuw catechese-
project
Met het catecheseproject sluiten we aan bij 
het jaarthema ‘Laat je zien’. Met dit thema  
willen we nadenken over de vraag: Hoe laat  
ik me zien in mijn omgeving? Hoe deel ik met 
anderen het Evangelie en probeer ik van bete-
kenis te zijn voor anderen? We willen ons daar-
bij laten inspireren door jongeren uit Nepal. Er 
is een filmpje en lesbrief beschikbaar.
Meer info en bestellen kan via www.gzb.nl/
catecheseproject.
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GZB-dag 
2019
Noteer nu alvast de 
datum: D.V. zaterdag 
16 maart in de Midden 
Nederland Hallen in 
Barneveld.  
Meer informatie volgt in 
het novembernummer 
van Alle Volken.

V
an de hand van oud-zendingswerker 
dr. J. Kommers verscheen een 
(Engelstalige) studie over het 
fascinerende leven en de missio-
logie van de Ierse zendelinge Amy 

Carmichael (1867 - 1951). Liefde voor Christus en 
het verlangen om het Evangelie te vertellen aan 
de mensen in India gingen bij haar samen. In 
haar tienerjaren was ze actief betrokken bij de 
verspreiding van het Evangelie in de achterbuur-
ten van Belfast en later in Manchester. In 1893 
vertrok ze naar Japan en in 1895 naar India waar 
ze de Dohnavur Fellowship begon om jonge 
meisjes die in de hindoetempels misbruikt wer-
den op te vangen. Ze ontmaskerde het devadasi 
systeem; een eeuwenoud gebruik in India waar 

meisjes als dienares van de goden werkten, 
maar in het geheim seksueel misbruikt werden. 
Door Amy’s inzet werd dit in 1947 bij wet verbo-
den. Door haar liefde voor Christus, de grondige 
kennis van de taal - het Tamil - en de cultuur, is 
ze in India voor velen tot zegen geweest. Haar 
ideeën over zending waren voor haar tijd nieuw. 
“God stuurt ons om twee redenen naar de 
heidenen: om hen goed te doen en om een graf 
te vinden voor je eigen lieve ik.”

J. Kommers: Triumphant Love, The contextual, 
creative and strategic missionary work of Amy 
Beatrice Carmichael in south India. Uitgeverij:  
AOSIS, Durbanville (ZA), info@aosis.co.za.

Opbrengst zondags-
scholenactie:  
€ 25.739,45!
De zondagsscholenbond heeft het afgelopen 
seizoen gespaard voor de kerk in een sloppen-
wijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Deze 
kerk heeft oog en hart voor met name de  
kwetsbare kinderen in de wijk. Iedere week is  
er zondagsschool, er is kinderopvang en een  
gedeeltelijke basisschool. De beschikbare ruim-
te is echter veel te klein. Er is dan ook dringend 
behoefte aan extra klaslokalen.

We zijn dan ook erg blij met de opbrengst van 
de zondagsscholenactie: € 25.739,45. Echt 
geweldig! Ook de Hervormde Gemeente Heerde 
en de Protestantse Gemeente Delft hebben 
actie gevoerd voor het project. De GZB is hier 
heel dankbaar voor. Later dit jaar kan de kerk in 
Kenia beginnen met de bouw van extra ruimtes 
voor alle activiteiten voor de kinderen in de 
krottenwijk. Een lang gekoesterde wens gaat 
dan eindelijk in vervulling. 

Iedereen die heeft bijgedragen: dank jullie wel!

Een bijzondere  
zendingsvrouw

Noteervast in uw agenda
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gzb-experience

Onder de naam gzb-experience biedt de GZB onvergetelijke ervarings-
reizen met ontmoetingen die je leven verrijken. Dat klinkt heel mooi, 
maar ís dat ook echt zo? We laten graag een aantal deelnemers aan 
het woord. 

Onvergetelijke 
ervaringen

   Jongerenreis Peru
Bezoek aan een kinderproject, Bijbelstudie met Peruaanse stu-
denten, een kerkdienst in de nieuwe gemeente van zendings-
werkers Matthijs en Rosa Geluk, maar natuurlijk ook genieten 
van de prachtige natuur, cavia eten en een ritje op een lama. 
De tien jongeren die in juli naar Peru zijn geweest, hebben er 
met volle teugen van genoten.

Andrea Hokse: “Tijdens de 
reis naar Peru hebben we in 
de vele ontmoetingen Gods 
aanwezigheid ervaren. We 
zagen Gods almacht in de 

prachtige schepping en in de 
verschillende landschappen. 
We hebben jaloers gekeken 
naar de Peruanen die met 
zoveel passie God prijzen. 
Ook hebben we gemerkt dat 
we zelf vaak te weinig en 
ook weinig praktisch bidden. 
In Peru leerden we dat we 
meer concreet ergens voor 
kunnen bidden en er op kun-
nen vertrouwen dat God het 
hoort en er iets mee doet. 

We mogen meer leven met 
verwachting, uit genade en 
in afhankelijkheid. Het was 
gaaf om te zien dat mensen 
in de groep Gods stem en 
leiding volgen en later in de 
zending willen gaan werken.
Samen genoten we van het 
reizen en het leren kennen 
van nieuwe mensen en cul-
turen. We ontdekten dat we 
helemaal niet zoveel privacy 
nodig hebben als we zelf 

vaak denken. Het was intens 
genieten, maar we hebben 
ons soms ook bezwaard 
gevoeld door de gastvrijheid 
van de Peruanen. Gelukkig 
hebben we ook gemerkt dat 
als je met je hart spreekt, je 
bijna geen woorden nodig 
hebt.”

Meehelpen bij het 

kinderproject

Meer lezen? Kijk  
op www.gzbexperience.nl/

blogs. De ervaringen van  
de jongerenreis naar  

Thailand zijn te lezen op 
www.zendingsexpeditie.nl. 
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   Mannenreis Albanië
21 Mannen reisden eind april naar Albanië om daar kennis te 
maken met het werk van de GZB. Het werd een bijzondere 
belevenis! En het mooie is dat ze ook nog eens € 25.000,- aan 
sponsorgeld bij elkaar hebben gebracht. Dat geld werd tijdens 
de reis in de vorm van een cheque overhandigd aan het  
Albanees Bijbelgenootschap voor de renovatie van een ge-
bouw waarin een multifunctioneel en kerkelijk ontmoetings-
centrum in Tirana kan ontstaan. 

vaak niet weten wanneer ze 
de gevangenis weer kunnen 
verlaten.”

“Tot de gemeente waar 
GZB’ers Robert en Danja 
Duits zich bij hebben aan-
gesloten, behoort een man 
die woont in een arme wijk 
van Tirana, op een terrein 
waar mensen wonen in 
oude fabrieksloodsen. We 
hebben hem opgezocht. 
Hij was ernstig ziek. Deze 
man getuigde ondanks 
de omstandigheden van 
zijn geloof in zijn Heiland. 
Daarna klonken over het 
oude fabrieksterrein uit 
21 Hollandse monden de 
woorden van een prachtig 
lied: ‘Omdat Hij leeft, ben 
ik niet bang voor morgen, 
mijn angst is weg, Hij heeft 
de toekomst!’ Er vloeiden 
tranen van hoop.”

Lisanne de Jong: “Als je 
écht zending wilt erva-
ren en een beetje beter 
wilt leren begrijpen, 
moet je meegaan met 
een experience-reis van 
de GZB. Je maakt kennis 
met een vreemde cul-

tuur en komt erachter 
wat het begrip ‘zen-
ding’ allemaal met zich 
meebrengt: hoe lastig 
het is om tot mensen 
door te dringen; hoe je 
je moet leren verplaat-
sen in mensen die een 
totaal ander beeld van 
het leven en de dood 
hebben; hoe hard gebed 
en vertrouwen op God 
nodig zijn… Kortom, de 
GZB-experience was voor 
mij een levensverrijken-
de ervaring.”

   Jongerenreis Thailand
Vijftien jongeren uit acht verschillende gemeenten  
bezochten in juli Thailand. Ze wilden graag met eigen  
ogen zien wat het zendingswerk inhoudt waar hun  
gemeente zich voor een langere tijd aan verbonden heeft.

Rook Verkaik: “Zondag 
waren we in Mushqeta. 
Maarten en Gerdien Blom 
(zendingswerkers van de 
GZB) hebben daar een 
gemeente gesticht en zijn 
met de voorbereidingen 
voor een nieuw kerkge-
bouw bezig. Fantastisch 
om de spiritualiteit bij 
deze gemeente te mogen 
proeven en hen te mogen 
toezingen. Datzelfde 
deden we later in de week 
ook in de mannenge-
vangenis in Fier. Tijdens 
ons zingen zagen we de 
emotie op de gezichten 
van deze mannen die 

Brief van de gemeente 

in Nederland voor de 

gemeente in Thailand

Wilt u/wil jij ook met een groep vanuit de gemeente kennismaken met het 
zendingswerk? Neem contact op met de GZB (tel. 0343 – 512444 of  
wdekker@gzb.nl) en overleg wat mogelijk is. Ook is er meer informatie te vinden  
op www.gzbexperience.nl.
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Wanneer en hoe is jullie belangstelling voor 
zending ontstaan?
“Zending heeft ons altijd gefascineerd. 
Mensen die willen leven in volle afhankelijk-
heid van de Heere God en zich met hart en ziel 
willen inzetten voor de naaste die Hem om 
welke reden dan ook nog niet heeft kunnen 
aannemen. Tijdens en vlak na de Zendingsex-
peditie naar Zuidoost-Azië, een reis van de GZB 
waar Danny aan deelnam, kwam de roepstem 
van God zo indringend naar ons toe dat we 
die niet meer konden negeren. Wij wilden ons 
leven in Zijn dienst besteden. Een tekst uit de 
Bijbel die een centrale rol heeft gespeeld komt 
uit Lukas 9:24, waar geschreven staat: ‘Want 

wie zijn leven wil behouden, die zal het ver-
liezen; maar wie zijn leven verliezen 

zal omwille van Mij, die zal het 
behouden.’”

Jullie gaan onder de Roma in 
Slowakije werken. Waarom vind je 

het belangrijk om juist onder deze 
doelgroep aan de slag te gaan?

“Toen wij enkele gesprekken hadden 
gevoerd met mensen binnen de GZB, heb-

“Wij willen ons leven in  
Zijn dienst besteden!”
Tabitha en Danny Schurink en hun kinderen zijn uitgezon-
den naar Slowakije. Zij gaan werken onder de Roma, een 
bevolkingsgroep die volop heeft te maken met discrimina-
tie en die vaak leeft onder erbarmelijke omstandigheden. 
Graag willen zij zich er voor gaan inzetten dat er binnen de 
kerk meer oog komt voor de Roma en met hen in woorden 
en daden het Evangelie delen. Hoe komt een gezin met kin-
deren in de tienerleeftijd daartoe? Tijd voor een interview.

ben wij samen afgesproken om de Heere de 
leiding te geven en Hem te vragen of er ergens 
in de wereld een plaats zou zijn waar wij in 
Zijn dienst zouden mogen werken. Na enkele 
maanden waren er een aantal opties en na veel 
gebed werd steeds meer duidelijk dat onze 
weg naar Slowakije zou gaan. Hier leven de 
Roma, vaak geïsoleerd van de overige bevol-
king, letterlijk aan de rand van de samenleving. 
Enkele jaren geleden hebben wij een meisje uit 
Roemenië geadopteerd als gastkind. Zij, Paula, 
verblijft ieder jaar een aantal weken bij ons, 
in de zomer en in de winter. Paula is ook een 
Roma-kind. Op deze manier heeft de Heere de 
lijntjes wonderlijk bij elkaar gebracht.”

Wat gaan jullie het meeste missen  
in Nederland?
“In de periode voor de uitzending kregen wij 
veel bemoedigende reacties en hadden we 
fijne ontmoetingen met de mensen die ons 
heel dierbaar zijn. Juist die mooie momenten 
maken ons duidelijk wat wij gaan missen als 
wij in het buitenland zijn. Dat doet pijn en 
geeft verdriet. Bij onze familie, bij onze vrien-
den, bij onze kinderen en bij onszelf. Tegelijker-

onze zendingwerkers

Deze zomer  
zijn via de GZB 
zendingswer-
kers uitge-
zonden naar 
Zuid-Soedan, 
Namibië,  
Slowakije en 
Costa Rica.  
Wie zijn het  
en wat gaan  
zij doen?

     
Uitzendingen

Interview met de familie Schurink

Ook interesse in 
een uitzending via 
de GZB? Er zijn 
verschillende 
vacatures! Zie 
www.gzb.nl/
vacatures
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tijd weten wij dat de Heere ons hierheen leidt 
en mogen wij Hem volgen. En onze familie en 
vrienden leven biddend mee.”

Wat vinden Jelmer, Nadine, Laureen en Matthé 
ervan om naar het buitenland te verhuizen? 
• Jelmer (17): “Ik heb mijn ouders direct laten 

weten dat ik er voor 100% achter sta wat zij 
gaan doen. Het is goed dat zij de Heere volgen 
en in Zijn dienst willen werken. Maar ik blijf 
zelf in Nederland wonen, omdat ik mijn VWO-
opleiding wil afmaken. Wat ik daarna ga doen, 
weet ik nu nog niet. Dat zien we dan wel.”

• Nadine (16): “Ik ga voor een jaar mee met mijn 
ouders. Na de zomervakantie ga ik naar 5 
Havo, mijn examenjaar dus. Ik ga dat doen via 
afstandsonderwijs, dat lijkt me wel uitdagend. 
Tegelijkertijd kan ik dan zien waar ons gezin 
terecht komt en ik blijf er dan zelf een jaar 
wonen. Daarna hoop ik een vervolgopleiding 
te gaan doen in Nederland.”

• Laureen (14): “Ik vind het best spannend. Ik 
weet namelijk nog niet goed wat ik ervan 
moet verwachten. Mijn beste vriendin Marjelle 
achterlaten in Nederland doet mij heel veel 
verdriet. Maar aan de andere kant vind ik het 
ook heel mooi om dit mee te maken. Het is dus 
best dubbel.”

• Matthé (12): “Ik vond het eerst niet zo leuk om 
te verhuizen naar het buitenland. Want ik ga 
mijn beste vrienden Julian en Bart erg missen 
en ook vond ik het altijd leuk om bij Sportclub 
Genemuiden te voetballen. Nu ben ik er een 
beetje aan gewend en ga ik op zoek naar een 
nieuw voetbalteam.”    

Hoe gaat het ondertussen met de familie Schu-
rink? Lees het op www.gzb.nl/hartvoorderoma.

Naar Zuid-Soedan
Ds. Peter en Jeanette de Groot 
zijn vanuit Eemnes uitgezon-
den naar Zuid-Soedan, een 
land waar een uitzichtloze 
burgeroorlog woedt. Mil-
joenen mensen zijn op de 
vlucht geslagen. Een groot 
deel van hen vindt onderdak 
in vluchtelingenkampen in 
Noord-Oeganda. Hier is ook de 
predikantenopleiding naartoe 
verhuisd, waar Peter gaat 
lesgeven. Jeannette zal zich 
gaan inzetten voor betere 
gezondheidszorg, o.a. in de 
vluchtelingenkampen. 
Zie voor meer info www.gzb.nl/
zendingzuidsoedan.

Naar Namibië
Ds. Joram en Daniëlle Ouds-
hoorn zijn na eerder als 
zendingswerkers in Mozam-
bique te hebben gewerkt nu 
uitgezonden naar Namibië. 
Namibië is een veelkleurig 
land met een enorme diversi-
teit aan bevolkingsgroepen 
en grote contrasten tussen 
arm en rijk. Joram zal als 
theologisch docent aan het 
Namibia Evangelical Theologi-
cal Seminary (NETS) studen-
ten toerusten en coachen.
Zie voor meer info www.gzb.
nl/oudshoorninafrika.

Naar Costa Rica
Claudia en Kees Geluk zijn 
vanuit De Bilt uitgezonden 
naar Costa Rica. Kees zal 
theologie gaan geven op het 
interkerkelijke seminarium 
ESEPA. Hier worden predikan-
ten opgeleid die vaak al actief 
zijn in lokale gemeenten. Het 
seminarie organiseert ook 
cursussen in lokale gemeen-
ten voor gewone gemeente-
leden, rond vragen waar zij in 
de praktijk tegenaan lopen. 
Kees zal zich ook inzetten 
voor theologisch onderwijs in 
Cuba. Claudia wil hulp bieden 
aan Nicaraguaanse migranten 
en hun kinderen. 
Zie voor meer info  
www.gzb.nl/puravida.

Blijf op  
de hoogte!
Wilt u een van 
de zendingswer-
kers die onlangs 
zijn uitgezonden 
voor een langere 
periode volgen? 
Vul dan op hun 
website bij ‘Blijf 
op de hoogte’ uw 
gegevens in. Zo 
kunt u meele-
ven, meebidden 
en meegeven.
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Te
rug in Nederland

Uit Oeganda
Twee jaar geleden werd 
Marya Heij naar Zuid-Soedan 
uitgezonden om Engelse les 
te geven aan een predikan-
tenopleiding. Daarnaast 
was ze ook academisch 
decaan. In die twee jaar is 
er veel gebeurd. Door de 
oplaaiende burgeroorlog 
moest de opleiding naar 
Oeganda verhuizen. Daar 
bereiden de studenten zich 
verder voor op hun taak in 
de kerk. Velen van hen heb-
ben echter verschrikkelijke 
dingen meegemaakt en de 
meeste familieleden wonen 
nu in een vluchtelingen-
kamp. Het bijzondere is dat 
de studenten ondanks alle 
tegenslagen zich niet laten 
ontmoedigen. Na hun studie 
gaan zij vaak aan de slag op 
moeilijke plekken in een land 
verscheurd door geweld. In 
mei is Marya naar Nederland 
teruggekeerd.

Uit Malawi
De afgelopen vier jaar heb-
ben ds. Lieuwe en Wieke 
Schaafsma voor de tweede 
keer voor de GZB in Malawi 
gewerkt. Zij werkten onder 
de Yao, een stam die voor 
meer dan 95% uit moslims 
bestaat. Lieuwe gaf onder-
wijs en toerusting aan de 
vele kleine gemeentes in dit 
gebied over wat het christe-
lijk geloof is, wat de islam is 
en hoe we als christelijke ge-
meente getuigend aanwezig 
kunnen zijn in de samenle-
ving. Door Gods genade zijn 
tijdens het werk van Lieuwe 
en zijn team honderden 
mensen tot geloof gekomen. 
Wieke was op verschillende 
manieren dienstbaar in de 
samenleving, onder andere 
door het opvanghuis dat zij 
jaren geleden heeft opge-
zet voor mensen met een 
handicap.

Andere werkplek 
Het is niet gelukt om voor Johan en Astrid Klaasse een visum 
te krijgen voor Aruba. Inmiddels is er een nieuwe werkplek 
gevonden in Colombia, in de stad Medellín. Ten tijde van 
Pablo Escobar was Medellín, met zo’n 4.000 moorden per jaar, 
één van de gevaarlijkste steden van Colombia. De afgelopen 
20 jaar is Medellín echter uitgegroeid tot één van de veiligere 
steden met een bloeiende economie. Er is echter wel een 
groot verschil tussen arm en rijk. De Iglesia Pesbiteriana en 
Colombia Sínodo Reformado (IPCSR), partnerkerk van de GZB, 
bevindt zich met name in de arme wijken. In de rijkere wijken 
heeft de kerk nauwelijks gemeentes. Juist in zo’n wijk wil de 
presbyteriaanse kerk daarom een nieuwe gemeente starten. 
Daar hopen Astrid en Johan hun bijdrage aan te gaan leveren. 
Daarnaast zullen zij meehelpen bij diaconale projecten in de 
arme wijken van Medellín. Het is het verlangen van Astrid 
en Johan dat arm en rijk zich verbonden mogen voelen met 
elkaar, maar bovenal met God.

Zie voor meer info www.gzb.nl/kerkincolombia.

Miriam Blom
Woensdag 8 augustus overleed onverwacht Miriam Blom, 
dochter van Maarten en Gerdien Blom-Bouwman, zendings-
werkers van de GZB in Albanië. Miriam is 6 jaar geworden. 
Wij bidden Maarten en Gerdien, hun kinderen Tijmen, Yaél, 
Gideon en Julian en de verdere familie Gods nabijheid toe. 
Ook in de meest donkere tijden mogen wij ons toevertrou-
wen aan de Heere. ‘Weid hen en draag hen tot in eeuwig-
heid’ (Psalm 28:9).

Zie voor meer info over de familie Blom  
www.maartenengerdien.nl

Presentaties
Zendingswerkers met verlof willen graag hun ervaringen  
met u delen. U kunt hen uitnodigen voor bijvoorbeeld een 
presentatie tijdens een gemeenteavond of op school, club, 
catechese-avond of ouderenmiddag. Daarnaast zijn er ook 
nog een aantal personen die het hele jaar door beschikbaar 
zijn voor een presentatie. Wie zijn de komende maanden met 
verlof? Een compleet en up-to-date overzicht vindt u op  
www.gzb.nl/presentaties.
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GZBwereld

Spreekbeurt houden?

elkaar. En ik leer discipline. Wat  
ik ook leuk vind is om nieuwe  
technieken te leren. 

Wat wil je zeggen tegen  
kinderen in Nederland?
Hallo kinderen in Nederland, zet  
je in om je dromen waar te maken!

Stuur je oplossing voor 25 oktober naar: GZB-puzzel, Postbus 28, 3970 AA Driebergen  
of mail naar mbroeders@gzb.nl. (De puzzel is voor kinderen tot 12 jaar) In het volgende 
nummer van Alle Volken vind je de prijswinnaars.

Wat zou het leuk zijn als jij een spreekbeurt over de GZB wilt houden! Om je te helpen hebben 
we een spreekbeurtpakket voor je gemaakt. Je kunt die vinden op www.gzb.nl/spreekbeurt. 
Daar kun je het pakket ook bestellen. Je krijgt dan ook het krantje Wereldkids en rolletjes peper-
munt om uit te delen aan de kinderen in je klas.

De GZB werkt in veel verschillende landen. In de puzzel moet je landen invullen waar in dit  
nummer van Alle Volken over wordt geschreven. In de gekleurde kolom komt ook een land te 
staan. Dat is de oplossing.

VEEL KINDEREN IN COLOMBIA 
ZIJN ARM. HUN MOEDER MOET 
VAAK ALLEEN VOOR HAAR KINDE-
REN ZORGEN, OMDAT HUN VADER 
NIET MEER BIJ HEN WOONT. DAT 
VALT NIET ALTIJD MEE! ZE MOET 
HARD WERKEN, ZODAT HAAR KIN-
DEREN GENOEG TE ETEN HEBBEN 
EN NAAR SCHOOL KUNNEN. MAAR 
ALS DE KINDEREN UIT SCHOOL 
KOMEN, IS ER THUIS VAAK NIE-
MAND. ZE HANGEN OP STRAAT 
ROND EN KOMEN IN AANRAKING 
MET SLECHTE DINGEN, ZOALS 
DRUGS. DE KERK IN VALENCIA WIL 
DEZE KINDEREN GRAAG HELPEN. 
ZE ZIJN DAAROM EEN VOETBAL-
CLUB BEGONNEN. DE KINDEREN 
VINDEN DAT GEWELDIG! EEN VAN 
HEN IS JULIÁN.

Wie ben jij?
Ik ben Julián Novoa Soto, ik ben 11 
jaar en zit in groep 6.

Waar kom je vandaan?
Ik woon in Colombia. Dat ligt in Zuid-
Amerika. Ik woon daar met mijn 
mama en mijn broer. Ik heb ook nog 
een zus, maar die ken ik niet.

Wat ben je vandaag aan het 
doen?
Ik ben aan het trainen bij de voet-
balclub, dat doe ik twee keer per 
week. Ik zit in de groep ‘kuikentjes’. 
Soms hebben we ook wedstrijden 
tegen andere voetbalclubs uit de 
omgeving. In het team ben ik een 
aanvaller.

Wat leer je bij de voetbalclub?
Ik leer te voetballen, maar ik leer 
ook wat het is om respect te heb-
ben voor anderen. Eerder begon ik 
als het een beetje tegenzat gelijk 
te schelden, maar nu niet meer. Ik 
kan nu veel beter met mijn vrien-
den opschieten en we waarderen 

Prijswinnaars puzzel Alle Volken maart: Julius van ‘t Slot, Oldebroek - Tabitha Kazen, Noordeloos - Tamara Heuver, Wierden
Prijswinnaars puzzel Pinksterkrant:  Fam. G.J. van Silfhout, Ridderkerk - Vincent Kok, Genemuiden
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