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Gebedspunten 
 

Ons gebed is voor mensen die in poli-
tiek instabiele landen werken. Naar 
buiten gaan betekent voor hen vaak 
dat zij meteen geconfronteerd worden 
met gewapende gezagshandhavers. Er 
kan ieder moment een lont in een 
kruitvat gestoken worden – en wat 
dan? We bidden de Here God om zijn 
bescherming voor hen die dagelijks 
met gevaar te maken hebben. 
 
In het vorige Zendingsnieuws schre-
ven we over Ellen, die in Nederland 
moest wachten op een visum om weer 
naar ‘haar’ land in Azië te kunnen ver-
trekken. Vanwege de veiligheid kun-
nen we niet meer over de persoon en 
het werk vertellen. Wel kunnen we 
melden dat het visum er is en dat El-
len binnen afzienbare tijd weer hoopt 
te vertrekken. We delen in haar dank-
baarheid! 
 
We bidden voor de kerken van de 
EPRB in Burundi. Na een intern conflict 
is daar een nieuwe start gemaakt. In 
december worden acht broeders als 
predikant bevestigd. De gemeenten 
willen graag aan de slag met de bouw 
van hun kerken. Laten we de Here ook 
danken voor al deze goede ontwikke-
lingen. 
 
We bidden voor Erwin en Ruth Zijl-
stra en hun dochtertje Rebecca, die 
binnenkort repatriëren. In Roeme-
nië en in Nederland komt veel op 
hen af, ook rond de zwangerschap 
van Ruth. De Here zij hen nabij. 
 
 
Header: vrolijk naar school in Burundi 

 
Verdrietige repatriëring 
Vanuit de CGK Ermelo kregen we bericht dat de door deze 
gemeente in 2010 uitgezonden fam. Zijlstra (Erwin, Ruth 
en hun dochtertje Rebecca) eind december zullen 
repatriëren. Zij werkten in Spinus, Roemenië. Terugkeer 
naar Nederland is om een bijzondere reden versneld 
noodzakelijk. Daarover schrijven Erwin en Ruth in het 
gemeenteblad van CGK Ermelo: ‘In het ziekenhuis is 
bevestigd dat ons ongeboren kindje de ernstige 
hartafwijking HLHS heeft. Wij moeten de komende 
periode nadenken of we het traject met operaties in 
willen gaan, of niet. Het zijn dingen waar je eigenlijk niet 
over na wilt denken, omdat het te moeilijk is. We zijn dan 
ook intens verdrietig en ons leven staat op z’n kop. We 
brengen alles bij God en bidden dat Hij ons zal blijven 
dragen.’    
 

 

Overlijden zr. Lien van Mulligen 
Op maandag 20 november is in Lelystad op 
zevenenzeventigjarige leeftijd zr. Ekelina (Lien) van 
Mulligen-Faber begraven, echtgenote van ds. Jaap van 
Mulligen, oud-voorzitter van zendingsdeputaten. Zr. Van 
Mulligen bleek te lijden aan een tumor in de hersenen. 
Met verschillende operaties is getracht haar te helpen 
maar deze ingrepen hadden geen baat. Op 14 november 
is zij overleden. In de afscheidsdienst werd zij door haar 
kinderen herdacht: zij tekenden hun moeder als 
‘multicultureel’ nog voor dat woord was uitgevonden. Zr. 
Van Mulligen begeleidde haar man tijdens zijn 
lidmaatschap van zendingsdeputaten op verschillende 
zendingsreizen. Samen werkten zij in hun emeritaats-
periode lange periodes in Brazilië en Portugal. Ds. Alle 
Broersma sprak vanuit Psalm 62 over God als 
schuilplaats en gaf aan zijn preek het thema ‘Onderdak’ 
mee. Door Jezus Christus was God ook voor Lien van 
Mulligen de eerste en de laatste zekerheid. In de kring 
van zendingsdeputaten was zr. Van Mulligen het laatst 
aanwezig in 2016 op de conferentie in Lunteren met 
gasten uit de zendingsgebieden.    

 
Nieuwe predikanten Burundi  
Op 17 december worden in de EPRB acht broeders be-
vestigd in het ambt van predikant. Twee van hen sluiten 
daarmee hun theologische studie aan de christelijke uni-
versiteit van Bujumbura af. De andere broeders zijn al 
enkele jaren evangelist geweest en hebben o.a. de cur-
sussen gevolgd die door zending vanuit Nederland in Bu-
rundi werden gegeven. Het is voor de kerken in Burundi 
van groot belang goed opgeleide predikanten te hebben. 
Vooral voor de aan de universiteit opgeleide broeders zul-
len belangrijke taken in het kerkelijke leven zijn wegge-
legd. Na 17 december zal iedere gemeente van de EPRB 
een eigen predikant hebben en zijn oudere predikanten 
in de gelegenheid eindelijk met emeritaat te gaan.   
 
 

 

 

Zending, Dienstenbureau CGK, Postbus 334, 3900AH Veenendaal, telefoon: 0318-582360, e-mail: zending@cgk.nl          Afmelden 

Zendingsnieuws 

mailto:zending@cgk.nl
http://cgk.nl/project/nieuwsbrieven-materialen/


 

 

 

Kuil in de weg 
Tijdens een tocht in Burundi knalde de chauffeur van de voor de werkbezoekers gehuurde auto 
door een gat in het asfalt. Meteen daarop begon de auto te zwabberen. Hij kwam gelukkig snel 
tot stilstand. Bij inspectie bleek het linker voorwiel in een vreemde hoek onder de auto te zitten. 
Nadere inspectie liet zien dat een belangrijke stang was afgebroken. Onnodig om te zeggen dat 
het allemaal heel anders had kunnen aflopen!  
Het duurde maar een uur voordat de verhuurder van de auto een ander exemplaar kwam bren-
gen. Alle vier de wielen zaten daar recht onder – alleen waren er wel een paar andere manke-
menten. Zo waren de deuren alleen van buitenaf te openen en wilde een van de ramen na ope-
ning niet meer dicht. Niet alleen aan de vaak stokoude auto’s op de weg is te merken dat Burundi 
een arm land is. En niet alleen aan dingen. Vooral ook aan de mensen.  

 

 
Onrust in Kenia 
Elijah & Willianne Olweny-den Hartog, door de CGK van Sliedrecht-Bethel in 2015 uitgezonden 
naar Kenia om voor de organisatie Christ’s Hope te werken, ondervinden de gevolgen van de 
politieke onrust in dat land. Williane schrijft: ‘dit keer heb ik alle tijd om een nieuwsbrief te 
schrijven. We zitten namelijk weer een week thuis en helaas niet voor ons plezier. Het is en 
blijft erg onrustig in Kenia met betrekking tot de politieke situatie. Er gebeurd van alles, som-
mige dingen begrijp ik, andere dingen begrijp ik vooral niet. Het is een ingewikkeld verhaal en 
te lang voor deze nieuwsbrief. En hoewel ik eerlijk gezegd in Nederland weinig wist over de po-
litiek kan ik dat nu niet meer zeggen; ik ben bijna altijd goed op de hoogte, kan inmiddels veel 
belangrijke politieke leiders herkennen en weet zelfs hun naam. Of dit een goed teken is weet 
ik niet, maar de Kenianen zijn er regelmatig verbaasd over ;-). Dat we nu weer thuis zitten 
heeft te maken met de geplande demonstraties, de oppositie partij is tegen herverkiezingen 
zonder veranderingen in de kiescommissie, dus gaat iedereen de straat weer op (…) Willianne 
schrijft dat zij en haar man Elijah binnenkort naar Nederland komen: ‘inmiddels vordert de 
zwangerschap ook en dat betekent dat ons verlof ook dichterbij komt. Op DV 7 december hoop 
ik naar Nederland te komen. Elijah zal een aantal dagen voor kerst arriveren.’  
 

 

Burundi – werkbezoek 
De situatie in de kerken in Burundi is gestabiliseerd. In oktober 2016 ontstonden er interne 
moeilijkheden, nadat door de immigratiedienst visa waren geweigerd aan twee predikanten van 
de Église Protestante Réformée du Burundi, die waren uitgenodigd om naar Nederland te komen. 
De teleurgestelde predikanten meenden een schuldige te kunnen aanwijzen en dat leidde tot een 
akelig conflict. Inmiddels is de eenheid hersteld. Vanuit Nederland vertrokken op 6 november de 
predikanten Drayer, Hilbers en Van Langevelde om in een week tijd zoveel mogelijk gemeenten 
te bezoeken én om een tweedaagse cursus te geven. De gasten kwamen onder de indruk van de 
manier waarop de leden van de EPRB zelf werken aan de opbouw van hun kerkverband. Bijvoor-
beeld door stenen te bakken voor een eigen kerkgebouw. Dat gebeurt met rivierklei die volop te 
vinden is. In de buurt van veel kerken stonden grote stapels stenen die ter plaatse waren ge-
bakken. Wel was overal te horen dat één ingrediënt voor het bouwen voor gewone mensen er 
bijna onbetaalbaar is: cement. Dat kwam dus ergens bovenaan het ‘boodschappenlijstje’ van de 
werkbezoekers te staan. Een zak cement kost ongeveer € 15.  
 

 

Lezersonderzoek Doorgeven 
Doet u mee? Klik op www.cgk.nl/lezersonderzoek. 
Van harte nodigen we u uit voor een digitaal lezersonderzoek van ons blad Doorgeven. We maken 
het blad voor u. Daarom vinden wij uw mening heel belangrijk. 
Eind vorig jaar is de opmaak van Doorgeven vernieuwd. Nu we bijna een jaar verder zijn, is dat 
wat ons betreft een mooie aanleiding om u naar uw mening te vragen. 
Het onderzoek is honderd procent anoniem. Wij publiceren geen individuele gegevens en delen 
die ook niet met derden. Wat wij wel met de gegevens doen? Dankzij uw antwoorden kunnen wij 
de komende jaren Doorgeven verder verbeteren en ontwikkelen.  
Meedoen kost ongeveer 10 minuten. Wij zijn dankbaar voor elke ingevulde enquête en belonen 
bovendien de eerste en ook iedere 50ste inzender met een aardigheidje. 
We hopen op een grote respons. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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