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2021 was opnieuw een jaar waarin mensen uit vele landen 
wereldwijd geconfronteerd werden met onzekerheden, 
verwarring over hoe nu verder en het zoeken naar zingeving 
binnen een samenleving die gebukt ging onder beperkingen en 
regelgeving.
 
In deze, voor velen, herkenbare situatie is het zo bemoedigend 
om opnieuw te zien dat ook in het afgelopen jaar de visie en de 
opdracht van onze zendelingen niet veranderd is. Velen kunnen 
door hun ervaringen in het jaar 2021 opnieuw bevestigen dat 
God voorzien heeft in zowel praktische- als financiële situaties. 
Dat is een getuigenis waaruit blijkt dat GOD ondanks onze 
omstandigheden alles onder controle heeft, ook wanneer er 
situaties zijn waarin een goede afloop niet zo voor de hand ligt.

Zegeningen
Waar mensen zoeken naar zingeving en toekomstperspectief, 
is God in staat om door mensen heen anderen te helpen in hun 
zoeken en in hun nood. Lees in deze Terugblik over zegeningen 
en gerealiseerde projecten en ontdek tegelijk dat God voorziet 
in het uitwerken van toekomstplannen.

We willen je met deze Terugblik ook hartelijk danken voor jouw 
steun met gebeden en giften want dat maakt het mogelijk dat 
onze zendelingen het werk kunnen blijven doen.

Verwachtingsvol zien we met elkaar uit naar hoe onze 
zendelingen hun werk en projecten in 2022 verder gaan 
vormgeven. Jouw gebeden en giften zijn hierbij ook dit jaar zeer 
welkom. Meer informatie hierover vind je via de link of QR code 
op pagina 6.

Namens het VPE-Zending Team, Leonard Elkerbout

GOD HEEFT ALLES ONDER 
CONTROLE!
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GEREALISEERD

In onze vorige Terugblik, in het voorjaar 
van 2021, deelden de zendelingen hun 
plannen en ideeën. Veel plannen zijn 
gerealiseerd, andere plannen vragen 
meer aanlooptijd, geduld en gebed.

Chris Onderstal (Malawi): 
“In 2021 is de bouw van onze 
zeepfabriek gerealiseerd. Daarnaast 
zijn verschillende bestaande projecten 
voortgezet, waaronder: Food4Work, 
het voedingsprogramma voor ouderen 
en de kinderclub.”

Richard en Pita Zevenbergen 
(Brazilië): Als gevolg van de 
coronapandamie hebben we veel 
onderwijs online moeten doen. Het 
mooie is dat de bediening onder 
studenten zich hierdoor steeds 

verder uitbreidt. Hetzelfde geldt voor 
de online prediking voor kerken in 
Trinidad en Tobago.”

Moira van der Bijl (Zwitserland): 
“Mijn werk bevindt zich nog in 
de voorbereidende fase. Ik wil 
evangeliseren door middel van 
circusactiviteiten en inmiddels heb ik 
een eenwieler-act ontwikkeld.”

ZENDELINGEN

Naast de zendelingen die in deze 
Terugblik genoemd worden, steunt 
VPE Zending ook de zendelingen 
Aurelio en Sietske Da Costa (Senegal), 
Ariana en Vova Shekhonin (Rusland), 

Remco Lammers (Mozambique), 
Ramon en Lianne Bakker (Nederland), 
Walter en Corien Waheed (Pakistan) 
en Kindertehuis Sunshine Corner 
(Filipijnen).

MALAWI

per dag, in de kliniek

THAILAND

getraind in evangelisatie

  Karoen Poot (Thailand)
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Eind 2021 berichtten we dat Marion, echtgenote van Aart Deelen, 
op 82-jarige leeftijd door de Heer was thuisgehaald. Aart heeft een 
moeilijke en verdrietige tijd achter de rug. Begin januari van dit jaar is 
hij weer begonnen met lesgeven op diverse scholen (in Spanje) en dat 
geeft hem een plezierige afleiding en voldoening. Graag jullie gebed 
hiervoor. Ook het lesgeven op de Bijbelschool heeft hij weer opgepakt.

ZWEDEN

VISIE

De zendelingen hebben een visie voor 
hun bediening en het land waar ze 
werkzaam zijn. In de loop van de jaren 
verandert die visie niet, maar wordt 
die uitgebreid of op een andere manier 
aangevlogen.

Frits en Marleen Ockels (Zweden/
Lapland): “Verzoening is het cruciale 
begrip voor onze visie – verzoening 
tussen groepen mensen en van ieder 
mens met God, door Jezus Christus. 
In de praktijk is er meer nadruk komen 
te liggen op het ondersteunen van 
christen-Sami in hun bediening. Een 
Sami drukte het zo uit: ‘Je zult nooit 
een stok zijn van onze tent.’ Wij zijn 
buitenstaanders, maar we kunnen 
de Sami in hun kracht zetten op de 
plekken waar zij Christus dienen.”

Johan en Iohana Knol (Italië): “Dit 
jaar vond onze verhuizing van Brazilië 
naar Italië plaats. Aan de ene kant is 
er dit jaar veel veranderd voor ons qua 
omgeving en omstandigheden. Aan de 
andere kant is onze visie nog steeds 
gericht op discipelschap en cross-
culture.”

Menno en Anje Menninga (Frankrijk): 
“Onze visie blijft evangelisatie en 
training van vrienden (discipelen) van 
Jezus, maar we leggen meer en meer 
de nadruk op evangelisatie.”

  Karoen Poot (Thailand)

  Menno en Anje Menninga, ontmoeting
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39
STUDENTENPAKISTAN
behalen diploma aan de theologische opleiding

CORONA (MAATREGELEN)

Ook in 2021 gooiden het coronavirus 
en de maatregelen regelmatig 
roet in het eten bij de plannen van 
zendelingen. Sommige zendelingen 
hadden zelf te maken met een 
coronabesmetting. Aan de andere 
kant waren er ook lichtpuntjes en 
zegeningen.

Jeanet Hertsenberg (Midden-
Oosten): “De kinderen hebben door de 
coronacrisis een enorme achterstand 
opgelopen. We zijn gestart met 
huiswerkbegeleiding aan 60 kinderen. 
De vraag is zo groot dat we een 
tweede groep gaan starten. Dit zijn 
overwegend moslimkinderen die door 
hun ouders worden aangemeld. Naast 
educatie nemen we ook de tijd om het 
evangelie te vertellen.”

Marcel en Lola de Jong (Papoea): 
“In augustus 2021 raakten we 
beiden besmet met corona en 
Marcel kampte maandenlang met de 
gevolgen hiervan, zowel fysiek (long- 
en hartproblemen) als psychisch 

(verwardheid, slapeloosheid). Het 
is een aantal keer heel spannend 
geweest. Naast behandeling door arts 
en psychiater is er ook gebeden om 
genezing en bevrijding. Deze gebeden 
zijn verhoord: vanaf half november is 
Marcel bijna volledig hersteld.”

Frits en Marleen Ockels: “Tijdens de 
coronapandemie is het initiatief gestart 
voor een dagelijks ochtendgebed, 
dat nog steeds plaatsvindt. Dit heeft 
hechtheid gebracht in het kleine team 
dat de gemeente draagt.”

  Menno en Anje Menninga, ontmoeting

  Kinderen in Malawi
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ZEGENINGEN

De zendelingen zagen zegen op hun 
werk, in het grote en in het kleine.

Nynke Blom (Nederland): “We zijn in 
2021 met een groep DTS-studenten 
op outreach geweest in Oekraïne. 
Meerdere van hen kregen in de 
voorbereiding van een evangelisatie-
actie het beeld van een adelaar. 
Tijdens de actie zelf ‘verstoorde’ 
een dronken man een gesprek, maar 
plotseling ontdekte een student op 
de arm van deze man een tatoeage 
van een adelaar. Hij wist direct: dit is 
de man die God wil aanraken, en de 
student begon voor de man te bidden. 
De man zakte huilend in elkaar; die 
middag vond hij Jezus.”

Theo en Jinke de Jong (Zuid-
Afrika): “De jongeren bezoeken in 
grote getalen de programma’s die we 
aanbieden. Bij een deel van hen zien 
we ook het verlangen om serieus het 
geloof uit te leven. Daarnaast zien we 
een positieve geestelijke verandering 
bij veel van onze vrijwilligers.”

Ragne Kivimets (Estland): “Met de 
hulp van een christelijke radiozender 
heb ik een podcast over aanbidding 
gelanceerd. Het is beschikbaar op 
de meeste podcastplatforms en ook 
uitgezonden op de radio. Meer dan 
vijfhonderd mensen beluisteren 
inmiddels de podcast en nog veel meer 
via de radio-uitzendingen.”

Liaquat en Henny Qaiser (Pakistan): 
“We hebben steeds meer jonge 
onderwijskrachten die een goede 
theologiestudie hebben gehad en nu 
lesgeven op onze Bijbelschool. Een 
groot verschil met vroeger toen we nog 
een gebrek aan leerkrachten hadden.”

Jacoline Kraan (Italië): “We krijgen 
heel veel reacties op de video’s die 
we via social media verspreiden. Via 
email en WhatsApp vragen ze om 
een Bijbel, geven ze aan dat ze God 
willen leren kennen of bedanken ons 
voor de uitzendingen. Iemand schreef 
bijvoorbeeld: ‘Ik wil jullie bedanken 
voor het prachtigste cadeau dat ik 
ooit heb ontvangen, het Nieuwe 
Testament!’”

Brian en Mirte Longridge (India): 
“Gabriella, een vriendin van Mirte, 
heeft haar hart aan Jezus gegeven. 
Verschillende mensen met lepra, 
die wij bezoeken, hebben voor Jezus 
gekozen.”

MIDDEN-OOSTEN

maandelijks voorzien van een voedselpakket
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  Lola de Jong aan het lesgeven

PLANNEN VOOR 2022

Voor 2022 hebben onze zendelingen
nieuwe plannen die al in ontwikkeling
zijn of waarvoor zij bidden dat die
gerealiseerd gaan worden.

Freek en Mina van der Spek (Azië): 
“We verwachten dat we dit jaar
kunnen starten met de bouw van een
nieuw kerkgebouw.”

Marcel en Lola de Jong: “We hebben
nog steeds de hoop dat we naar 
Papoea New Guinea kunnen verhuizen.
Maar de grens is sinds januari 2020 
gesloten. Er zijn wel berichten dat die 
binnen afzienbare tijd opengaat, maar 
zeker is dat nog steeds niet.”

Johan en Iohana Knol: “We werken
verder aan de DTS en outreaches. Ook
zien we uit naar de geboorte van ons
eerste kind, in juli 2022.” [UPDATE
29 maart 2022: Na een jaar lang
wachten in onzekerheid, heeft Iohana
een verblijfsvergunning gekregen tot
2026!]

Simon Schaaij jr (Zuid-Afrika): Het
project van Charibiz, in 2016 opgezet
door Simon Schaaij senior, is na diens
overlijden voorgezet door zijn zoon
Simon junior. Dankzij giften, onder
andere via EO Metterdaad, is de
opstart nu geslaagd. Als gevolg van
voortschrijdend inzicht heeft Simon
de focus inmiddels verschoven naar
de opzet van passievruchtplantages
voor beginnende lokale boeren. 
Dit om de lokale gemeenschap te 
helpen om zelfvoorzienend te zijn. 

In het komende jaar wordt dit verder 
uitgebouwd. Daarnaast richt Simon 
zich op sociale hulpverlening zoals 
gevangenisbezoek en het uitdelen van 
voedselpakketten.

Theo en Jinke de Jong: “We hopen
dit jaar onze plannen goedgekeurd
te krijgen om in 2023 eindelijk het 
permanente Light House te gaan 
bouwen. We hopen dit jaar ook 
definitieve afspraken te kunnen 
maken met een zendingsechtpaar 
dat ons team vanaf 2023 wil komen 
versterken.”

Karoen Poot: “Ik ben van plan 
om samen met een team in het 
grensgebied bij Myanmar te helpen bij 
de opvang van vluchtelingen.”

Chris Onderstal: “We hopen dit jaar 
de tweede fase voor zonne-energie 
te realiseren zodat we nog meer 
zelfvoorzienend kunnen worden. 
Verder willen we dit jaar starten met 
fysiotherapie voor kinderen met een 
lichamelijke handicap zodat zij uit hun 
sociale isolement kunnen komen.”
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Organisatie
VPE Zending (voorheen OWZ) 
is opgericht in 1936 en is een 
partnerorganisatie van de VPE. 
De stichting is een faciliterende 
en adviserende organisatie in het 
totale traject van voorbereiding en 
uitzending naar en terugkomst van 
het zendingsveld.
VPE Zending heeft een ANBI status, 
zie hiervoor www.vpe-zending.nl

ZUID-AFRIKA

warm eten wekelijks uitgegeven

NIEUWE ZENDELINGEN

We zijn heel blij te kunnen melden dat er in 2021 
een echtpaar bij ons is aangesloten die als nieuwe 
zendelingen zullen starten. We stellen ze hier aan 
je voor.

 Mariam en Tim* (Azië) zijn bezig met de 
voorbereidingen voor hun missie in een gesloten 
land. Ze hebben onlangs kennisgemaakt met 
de bestaande teams, getuigenissen gehoord en 
duidelijkheid gekregen over praktische zaken. Ze 
hebben gezien dat God aan het werk is. Zoveel 
mensen zijn geïnteresseerd in het volgen van 
Jezus dat de teams de onlinecampagne tijdelijk 
stil moesten leggen. De aanstroom werd te groot 
om op te vangen. Tegelijkertijd leven veel nieuwe 
gelovigen in angst en dat belemmert de groei van 
Gods gemeente. 

Mariam en Tim gaan nieuwe gelovigen begeleiden 
en helpen bij de planting van nieuwe gemeenten. 
Hun planning is om zich in de zomer van 2022 
– samen met hun twee zoons Daan en Ed - te 
vestigen in de stad van hun missie. De komende 
maanden zijn gericht op het opbouwen van een 
achterban voor gebed en financiële ondersteuning. 
(*uit veiligheidsoverwegingen zijn de namen 
veranderd).
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