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Gebedspunten 
 

Wij dragen het zendingswerk in Eu-
ropa aan de Here op. In deze weken 
worden de voornemens om projecten 
in ons werelddeel te steunen in daden 
omgezet: in Spanje, Frankrijk en 
Noord-Ierland. Natuurlijk kan de zen-
ding maar op beperkte schaal onder-
steuning geven. Het meeste werk 
moet gedaan worden door de mensen 
ter plaatse. Maar het allerbelangrijkste 
werk moet gedaan worden door de 
Heilige Geest. En wanneer we bidden 
om zijn aanwezigheid, zal Hij er zijn! 
 
Telkens weer melden zich nieuwe 
mensen aan om ergens in de wereld 
zendingswerk te gaan doen. Door de 
samenwerking met allerlei missionaire 
en diaconale organisaties is het aantal 
mogelijkheden om in het Koninkrijk 
van God aan de slag te gaan de laat-
ste jaren sterk toegenomen. Ook daar 
waar wij geen ‘gewoon’ zendingswerk 
hebben. In dit zendingsnieuws worden 
bijvoorbeeld Taiwan, Curaçao en Boli-
via genoemd. Prachtig dat we ook 
daar ‘onze’ mensen mogen hebben. 
Laten we de Here danken voor alle 
kansen die Hij geeft! 
 
Br. en zr. Ab en Clarine Mol zijn bezig 
aan een lang traject om naar Thailand 
te gaan. Deze zomer beginnen zij aan 
een studieperiode in Engeland. Er ver-
andert veel in het dagelijkse leven van 
hun gezin. Er worden offers van hen 
gevraagd. Wij dragen hen in onze ge-
beden aan de Here op.  
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Dochter voor Simcha van Heiningen  
Al een aantal weken moet het Dienstenbureau het stellen 
zonder pr-medewerker Simcha van Heiningen. De reden 
voor haar tijdelijke vertrek was een 
zwangerschapsverlof. Op 10 mei werden Simcha en haar 
man Edwin de trotse ouders van een gezonde dochter, 
die de namen Esmee Ise kreeg. Het zal nog enige tijd 
duren voordat Simcha haar vertrouwde plek weer 
inneemt achter haar bureau in Veenendaal. Overbodig 
om te zeggen dat collega’s van het Dienstenbureau de 
kleine Esmee al hebben bewonderd.  

Familie Mol bereidt zich voor 
Op dinsdag 23 mei brachten br. en zr. Ab en Clarine Mol 
een bezoek aan het Dienstenbureau voor een ontmoeting 
met de deputaatschapscommissie Azië. Deze commissie 
houdt zich bezig met het zendingswerk in Indonesië en 
Thailand. Ab en Clarine zijn bij Overseas Missionary 
Fellowship (OMF) bezig met een voorbereidingstraject 
om namens onze kerken te worden uitgezonden naar 
Thailand. In augustus hoopt het gezin naar Engeland te 
vertrekken voor een theologische en culturele studie. 
Wanneer alles gaat zoals we hopen en bidden, is de fam. 
Mol het tweede gezin dat door de zending in 
samenwerking met OMF naar Thailand wordt 
uitgezonden. Net als Wilke en Marlies Den Hertog zullen 
zij zich inzetten voor het zendingswerk in Isaan. Het is 
de bedoeling dat Ab en Clarine zich in de hoofdstad 
Bangkok vestigen om daar christenen uit Isaan te 
ondersteunen bij hun inzet voor het doen van 
zendingswerk in hun geboortestreek. Zij hebben 
inmiddels een oriëntatiereis naar Thailand gemaakt. Na 
de studie in Engeland vertrekt het gezin Mol naar 
Thailand voor een jaar van intensieve taalstudie. Want 
wie het evangelie in het buitenland wil dienen, moet de 
taal van dat buitenland spreken!  

Veiligheidssituatie Mozambique  
In vergelijking met vorig jaar, toen een onderwijswerk-
bezoek aan de EBOM Bijbelschool in Mozambique wegens 
de gespannen politieke situatie in het land moest worden 
afgelast, gelden er nu geen reisbeperkingen meer naar 
Mozambique. Daardoor is het mogelijk dat deze zomer 
de predikanten Hakvoort (Kampen) en Kortleven (Noord-
scheschut) naar het Oost-Afrikaanse land reizen om aan 
een lesperiode van de bijbelschool mee te werken. Zij zijn 
momenteel in overleg met de directeur van de Bijbel-
school om te bezien over welke onderwerpen zij lessen 
zullen verzorgen. Ook in 2014 reisden beide predikanten 
naar Mozambique. In het algemeen geldt dat het door 
buitenlandse partners bijzonder op prijs gesteld wordt als 
‘vertrouwde gezichten’ een bezoek komen brengen. In 
augustus gaat zendingsconsulent ds. Arjan Hilbers voor 
een regulier werkbezoek naar Mozambique, samen met 
ds. Gé Drayer en ds. Erjan van der Linde. Ds. Drayer zal 
dan afscheid nemen van de zendingspartners en de dia-
conale partners met wie hij zo veel jaren samenwerkte. 
Voor ds. Van der Linde is het de eerste kennismaking.  
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Zendingsomslag omhoog?  
Op de generale synode 2016 zijn de landelijke omslagen voor de kerkelijke kassen vastgesteld: 
het gaat dan om de minimale bijdragen die per jaar per lid van onze kerken voor verschillende 
doeleinden worden verwacht. Ook de zending verwacht een bijdrage. Die is fors hoger dan de 
afgelopen zes jaar: in plaats van € 8 zien de kerken nu € 11,20 op de lijst van bedragen staan. 
Hoe komt dat? Tot 2010 was de omslag voor de zending per jaar per lid € 11,20. Vanwege de 
economische crisis werd aan de zending gevraagd tijdelijk, dat wil zeggen tot de volgende sy-
node, genoegen te nemen met € 8 per jaar per lid. Het geld dat de zending daardoor tekort 
kwam, moest dan ingeteerd worden op de eigen reserves van de zending. Op jaarbasis leverde 
dat telkens een tekort van tenminste € 240.000 op! De synode herhaalde dat verzoek in 2013 
voor de volgende periode (tot en met 2016), maar beloofde wel dat aan het begin van de vol-
gende synodale periode de oude situatie hersteld zou worden. De zending heeft dus zes jaar lang 
per jaar € 240.000 uit de eigen reserves bijgelegd. Nu is de zending door de reserves heen én is 
in opdracht van de synode nieuw werk aangepakt in Europa. De synode 2016 stelde vast dat van 
de zending niet langer gevraagd kon worden in te teren en besloot terug te keren naar de omslag 
van voor 2010. Er is dus geen sprake van een stijging, maar van terugkeer naar de oude situatie. 
En dat in een tijd dat de economische crisis al ruimschoots voorbij is. 

 

Hard werken in Taiwan 
Martijn Duijst, uitgezonden door de CGK van Bunschoten en aan boord van ‘De Logos’ van zen-
dingsorganisatie Operatie Mobilisatie, komt overal in de wereld. Dit voorjaar o.a. in Taiwan. Zijn 
reis naar dat land begon op … Curaçao. Hij schrijft: ‘dit jaar is het droogdok op Curaçao, waar 
wij in totaal 6 weken verblijven. De eerste 2 weken zijn wij open voor publiek en daarna gaat 
het schip in onderhoud. Dit jaar was ik teamleider van het presentatieteam naar Taiwan. De 
eerste 5 dagen blijven wij nog op Curaçao, waar wij presentatietraining krijgen. Hier krijgen wij 
ook tijd om onze presentaties voor te bereiden en te oefenen, want bij aankomst in Taiwan 
moeten wij direct aan de slag. Het is zeker geen snoepreisje. Wij slapen bij mensen thuis of in 
een crèchelokaal op de grond. In totaal hebben wij in deze 3 weken 44 bijeenkomsten gehad, 
waarvan 29 presentaties. Het was een drukke en vermoeiende tijd in Taiwan, maar ik heb er ook 
van genoten. Ik was echt even toe aan een onderbreking op het schip.’ 
 

 

Naar Bolivia  
Janetta Fokkema uit Siegerswoude hoopt deze zomer als missionaire diaconale werker door de 
kerk van Siegerswoude-De Wilp uitgezonden te worden naar Bolivia, waar zij als guesthouse 
manager zal gaan werken voor de internationale zendingsorganisatie SIM (Serving in Mission). 
‘Mijn droom is dat iedereen in Bolivia de liefde van God en Jezus Christus leert kennen, van Hem 
leert houden en in relatie met Hem zal leven. Dit wil ik handen en voeten geven door in het 
gastenverblijf van zendingsorganisatie Serving In Mission ( SIM) in Cochabamba, Bolivia te wer-
ken en zo van betekenis te zijn voor alle SIM-zendelingen in Bolivia, evenals voor mensen die 
zich voor kortere tijd in willen zetten voor de mensen in Bolivia. Op dit moment is er al een 
echtpaar dat het gastenverblijf runt, en ik zal deze taak samen met hen gaan doen. In het begin 
zal de meeste tijd aan taalstudie besteed moeten worden, en zal ik ingewerkt worden in het werk 
in het gastenverblijf. Daarna kan ik naast het gastenverblijf zelf ook betrokken raken bij de lokale 
bevolking door deel te nemen aan een evangelisatie /zendingsactiveit van de zendingsorganisatie 
of een lokale kerk.’ 
 

 

Zending in Europa: Noord-Ierland 
Van 21 tot 24 april werden zendingsconsulent ds. Arjan Hilbers en de secretaris van deputaten 
ds. Evert Everts ontvangen door de Evangelical Presbyterial Church (EPC) in Noord-Ierland, een 
van de kerken die door de zending ondersteund zullen worden bij de opzet van een missionair 
project. Zoals bekend hoopt de zending in Spanje, Frankrijk en Noord-Ierland actief betrokken 
te raken bij zendingswerk in ons eigen werelddeel. Onze kleine zusterkerk, de EPC (ongeveer 
vierhonderd leden, verdeeld over negen gemeenten), wil proberen in de stad Londonderry een 
kerk te beginnen. De bezoekers uit Nederland kwamen onder de indruk van wat er in de stad 
nog altijd zichtbaar en voelbaar is van de burgeroorlog die Noord-Ierland zo lang teisterde. De 
EPC hoopt en bidt dat zij de vrede van de Here Jezus Christus uit kan dragen naar mensen die 
jarenlang termen als ‘protestant’ en ‘katholiek’  alleen maar als politieke uitdrukkingen kenden 
en gebruikten. In de nabije toekomst hoopt de EPC in eigen kring iemand te vinden die het werk 
in Londonderry kan opzetten. De zending heeft daarvoor steun toegezegd. 
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