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Gebedspunten 
Ons gebed is dat er iemand gevonden 
mag worden die onderwijs gaat geven 
aan de kinderen van de fam. Den Her-
tog in Thailand. Het is van groot be-
lang dat kinderen van zendingswer-
kers goed onderwijs ontvangen, om 
later niet de aansluiting met het on-
derwijs in Nederland te missen. OMF 
en de zending hopen een PABO-
student te vinden die na het afronden 
van de opleiding in Nederland een jaar 
buitenlandervaring wil opdoen.  

We bidden voor de Vendakerken die 
door het overlijden van dr. M.A. Mu-
tavhatsindi een ernstig verlies hebben 
geleden. Vanzelfsprekend denken we 
ook aan de familie van de overledene. 
De Here zij hen in alles nabij. 

We danken de Here dat in Mozambi-
que de hele Bijbel nu in de Lomwetaal 
beschikbaar is. We denken aan allen 
die, ook vanuit onze kerken, bezig zijn 
met het vertalen van de Bijbel. God 
zelf zorgt ervoor dat steeds meer 
mensen zijn Woord kunnen verstaan! 

We danken voor de uitzending op 3 
september van br. en zr. Guido en 
Evelin Groeneveld (en hun zoontje 
Marti) door de kerk van Antwerpen 
naar de gemeente Cuitat Nova in 
Barcelona. Wat betreft de zending 
van de CGK is daarmee de reeks 
zendingsprojecten in Europa geo-
pend. We bidden de Here om zijn 
zegen. 

Header: ds. Gé Drayer tijdens zijn 
laatste werkbezoek in Mozambique 

Uitgezonden 
Op zondag 3 september werd br. Guido Groeneveld 
officieel door de kerk van Antwerpen uitgezonden als 
zendingswerker voor de gemeente Cuitat Nova in 
Barcelona. Daarmee steunt de zending een eerste 
project in Europa. 
De leiding van de dienst was in handen van ds. Anne 
van Olst. Diens voorganger als predikant van Ant-
werpen, ds. Kommer Groeneveld (vader van Guido) 
preekte over 2 Timotheüs 2: 8, ‘Gedenk dat Jezus 
Christus uit de doden is opgewekt!’ Aan de 
handoplegging nam zendingsconsulent ds. Arjan Hilbers 
deel – daarmee onderstrepend dat Guido Groeneveld 
zich namens de CGK uitgezonden mag weten. Samen 
met zijn vrouw Evelin.  
In de dienst waren ook leden van het team waarin 
Guido werkt aanwezig. Dat laatste was belangrijk voor 
Guido; hij is in Barcelona lid van een team en wil niet 
de indruk wekken dat hij het werk in Barcelona leidt. 
Het werk wordt samen gedaan. 

Werkbezoek Mozambique 
In de tweede helft van augustus brachten zendingscon-
sulent ds. Arjan Hilbers en scheidend zendingssecretaris 
ds. Gé Drayer een werkbezoek aan het Infortemteam in 
Mocuba, Mozambique. Het was al twee jaar geleden dat 
zij daar waren: in 2016 was het door de onveiligheid in 
het land – kort na verkiezingen – niet mogelijk een reis 
te maken. Beide vertegenwoordigers van de zending 
werden vergezeld door ds. Erjan van der Linde, die als 
opvolger van ds. Drayer bij diaconaat ging kennismaken 
met Mozambique en met de diaconale projecten daar. 
Tijdens het bezoek bleek dat het Infortemteam, dat be-
staat uit vier predikanten uit verschillende kerken, 
voortvarend had doorgewerkt in de afgelopen jaren. Zo 
waren op de campus van de Bijbelschool EBOM verschil-
lende bouwprojecten onder handen genomen. Een 
daarvan was een klein huisje met twee vertrekken dat 
als ‘het huisje voor de kok’ werd bestempeld. Viermaal 
per jaar verblijven de studenten van EBOM enkele we-
ken op de campus en dan moet er gegeten worden. 
Vanaf de vroege morgen. Dus moet er niet alleen voor 
de studenten maar ook voor de kok onderdak zijn. 

Dr. Mutavhatsindi overleden 
Op zaterdag 2 september is in Venda (Zuid-Afrika) dr. 
Albert Mutavhatsindi begraven. In de week daaraan 
voorafgaand was hij door een auto-ongeluk om het le-
ven gekomen.  
Dr. Mutavhatsindi was voorzitter van het bestuur van 
Iyani Bible and Training Institute. Hij doceerde ook aan 
het Heidelberg Seminarie, het eigen opleidingsinstituut 
van de Vendakerken. Op tal van manieren was hij be-
stuurlijk en als docent actief in de kerken. Intens was 
ook zijn betrokkenheid bij het synodewerk van de ker-
ken. Werkbezoekers uit Nederland ontmoetten hem tel-
kens als er zaken voor Iyani gedaan moesten worden.  
Dr. Mutavhatsindi laat in zijn gezin en familie maar ook 
in de kerken, bij Iyani en in het onderwijs van de ker-
ken een lege plaats achter, die niet eenvoudig kan wor-
den ingevuld. 
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Terug naar Burundi 
Half september is ds. Innocent Nimpagaritse weer naar Burundi vertrokken. Hij was een maand 
in Nederland bij zijn vrouw en kinderen, maar kon niet langer blijven. Ds. Nimpagaritse is in 
Burundi druk bezet. Niet alleen is hij gemeentepredikant in de stad Makamba in het zuiden van 
het land, daar heeft hij vorig jaar ook een baan bij de overheid gekregen. Op zichzelf is dat 
prachtig, want predikanten moeten in Burundi zelf voor hun levensonderhoud zorgen (dat heet 
een tentenmakersbediening).  
Omdat ds. Nimpagaritse dit jaar ook voorzitter van de synode van de Église Protestante Réfor-
mée du Burundi (EPRB) werd, heeft hij zijn handen meer dan vol.  
Tijdens zijn verblijf in Nederland had ds. Nimpagaritse ook enkele ontmoetingen met zendings-
deputaten aan wie hij verslag deed van de situatie in zijn kerken. Na een periode van spannin-
gen, die veel verdriet veroorzaakten binnen de EPRB, is nu de rust teruggekeerd.  
In Burundi brengt ds. Nimpagaritse geregeld bezoeken aan alle gemeenten van het kerkver-
band om de mensen te bemoedigen. Het verheugt hem dat de mensen graag op een nieuwe 
manier verder willen in hun eigen gemeente, luisterend naar het evangelie. 

 

Hele Bijbel in het Lomwe 
Trots toont directeur Alberto Nahoma van het Infortemteam in Mocuba (Mozambique) in het 
winkeltje van het Mozambikaanse Bijbelgenootschap de prachtige Bijbel in het Lomwe die on-
langs is verschenen. Dat wil zeggen: de complete Bijbel. Het Nieuwe Testament was al in die 
taal beschikbaar, het Oude Testament nog niet. Aan de vertaling daarvan is vijfentwintig jaar 
gewerkt.  
Het Portugees is de officiële landstaal in Mozambique – een erfenis uit de tijd dat de Portuge-
zen daar de baas waren (tot 1975) – maar het Lomwe is de eigen taal van o.a. de inwoners 
van de provincie Zambézia, waarin Mocuba ligt. Voor studenten van de Bijbelschool EBOM van 
Infortem en voor de Bijbelcursisten in de regio is het van groot belang dat zij nu het complete 
Woord van God in hun eigen taal beschikbaar hebben. Volgens ds. Nahoma kan er nu ‘eindelijk 
in het Lomwe uit de hele Bijbel gepreekt worden.’ 

Gevaarlijk huis 
De kleine zendingsgemeente van Mada’ op Sulawesi in In-
donesië gaat de komende tijd een flinke klus klaren, gehol-
pen door br. Dominggus uit Mamasa. Bij haar komst naar 
Mada’, enkele jaren geleden, werd voor de predikante ds. 
Tanak een woning gebouwd vlakbij het kerkje, hoog in de 
bergen van het gebied. Inmiddels is gebleken dat die plek 
niet veilig is. Bij hevige regenval komen stenen los uit de 
berghelling achter het huis – en recent werd de keuken 
daardoor getroffen. Daarom moet het huis worden afgebro-
ken en verplaatst naar een veilige plaats. Bij de herbouw 
zullen tegelijk ook de nodige verbeteringen aan de woning 
worden aangebracht. Dat betekent niet dat ds. Tanak luxe 
zal gaan wonen. De woningen in Mada’ zijn uiterst eenvou-
dig. Bij een keuken moet niet gedacht worden aan het aan-
recht en de gootsteen die bij ons het minimum vormen 
maar aan heel simpele voorzieningen (foto).  
De hele operatie zal om en nabij de € 1.500 kosten en is 
een Plusproject van de zending. 
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