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LICHTPUNT IN EEN DONKERE TIJD
KORT NIEUWS
ER IS WEER VEEL MOGELIJK

DANKEN IN ELKE SITUATIE
What man meant for evil, God meant for good (Genesis 50:20)

LEONARD ELKERBOUT
Voorzitter VPE-Zending

BESTUUR COLUMN

GOD VOORZIET

Is het voor jou herkenbaar dat er zich situaties voordoen waarvan
het in eerste instantie lijkt dat het niet goed uitpakt en dat het
uiteindelijk toch ten goede is gekeerd? Is dat dan “toevallig” zo
gegaan of herkennen wij hierin de God die in alle omstandigheden
voor ons zorgt en onze situatie kent?
BEWOGEN JAAR
Over een paar van zulke bijzondere gebeurtenissen kun je lezen
in deze nieuwe uitgave van Mission Insight. Aan het einde van
opnieuw een zeer bewogen jaar kijken we terug op het werk
van onze zendelingen. Van alles kwam er op hun weg. Situaties
waarin God als hemelse Vader op geweldige wijze in moeilijke
situaties voorzien heeft of voor oplossingen gezorgd heeft. En
gebeurtenissen die zich op het eerste gezicht aandienden als
tegenslag, maar die God omzette in zegeningen.
VERBINDING
Het afgelopen jaar stond voor ons allemaal in het teken van
grote veranderingen in de samenleving en resulteerde vaak in
verwarring en verdeeldheid op zowel sociaal als geestelijk gebied.
Onze inzet is om te zoeken naar verbinding met alle mensen en
hen te bereiken met het blijde evangelie van Jezus Christus.
Als bestuur bedanken wij iedereen die onze zendelingen en
hun projecten in het afgelopen jaar met gebed, tijd en giften
ondersteund hebben.
Werp uw bekommernis op de Here
Hij zal voor u zorgen.
(Psalm 55:23)
Gods zegen en Shalom
Wil je de zendelingen of projecten financieel steunen? Ga voor een
online gift naar onze vernieuwde website www.vpe-zending.nl
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ZUID-AFRIK A SIMON EN MANDY SCHA AIJ

‘LICHTPUNT IN EEN DONKERE TIJD’
“We zijn de druiventuin aan
het opknappen en we hebben
verschillende granadillakwekerijen
opgezet. Daarmee boeken we
goede resultaten. Helaas is een van
de kwekerijen volledig vernietigd
als gevolg van een storm. Het
hout waarmee de planten worden
ondersteund bleek van slechte
kwaliteit. Dat was frustrerend maar
we zien het als een leermoment.
Ondanks de grote schade is het
moreel in de groep goed en dat is het
belangrijkste.
VOORBEELD
Voor ons is het van groot belang
dat we een goed voorbeeld
opzetten zodat de lokale bevolking
ervan kan leren. We gaan meer
voorbeeldprojecten opzetten op
scholen en in de gevangenis. De
eerste contacten zijn gelegd en
de reacties zijn positief. Bij deze
projecten willen we de nadruk leggen
op ‘subsistence farming’, wat inhoudt
dat mensen zelfvoorzienend boeren
met daarnaast een inkomen uit de
opbrengst.

YOUTUBE
Ook kijken we naar nieuwe manieren
om het evangelie te delen. We hebben
een project opgestart, genaamd
‘Brother in Christ’. Het staat nog in
de kinderschoenen maar je kunt het
volgen op YouTube via het kanaal
van Charibiz. Dit project is een
mooie uitdaging waarmee we zoveel
mogelijk mensen willen bereiken.
We ervaren Gods leiding hierin en
we vertrouwen erop dat Hij voorziet.
Graag willen we een lichtpunt zijn in
deze donkere tijd.”

Er wordt gewerkt aan een van de
granadillakwekerijen

Simon geeft les in agricultuur en zet community farms op om
de lokale bevolking daarmee te ondersteunen. Daarbij geven
Mandy en Simon de liefde van en kennis over Jezus door, wat het
hoofddoel is van hun werk.
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INDIA BRIAN EN MIRTE LONGRIDGE

Brian en Anisha Mirte zijn werkzaam als evangelist, voorganger,
counselor en muzikant. Ze hebben een hart voor de verstotenen
onder wie gevangenen en mensen die lepra hebben.

‘GOD IS ZO TROUW!’
“In ons werk in India onder arme
mensen en mensen met lepra, maken
we regelmatig mee dat God op een
wonderlijke manier voorziet.
Onlangs zagen we in Calcutta een
man samen met zijn hoogzwangere
vrouw bedelen. Ze waren erg arm en
de vrouw had last van duizelingen. Ze
lieten ziekenhuispapieren zien waaruit
bleek dat de vrouw een scan en
onderzoek nodig had, maar daarvoor
hadden ze geen geld. We maken
regelmatig mee dat dit soort verhalen
nep zijn, maar in onze geest voelden
we dat deze vrouw eerlijk was.
BANKSALDO
Hoewel we het eigenlijk niet konden
missen, gaven we haar 10 duizend
rupees (ongeveer 120 euro) van onze
rekening en hebben voor de vrouw
gebeden. Toen we verder liepen,
kreeg Brian sterk het gevoel dat hij
ons banksaldo moest checken. Toen
zagen we dat de bank precies het
bedrag had teruggestort wat Brian
even daarvoor had opgenomen! We
waren zo blij! God is zo trouw!
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EGYPTE
Vanwege de coronasituatie moesten
we tijdelijk het land verlaten. We
zijn naar Egypte gegaan omdat Brian
hierover een droom had. Er is hier een
groot leprakamp met achthonderd
mensen. Het is ver verwijderd van de
bewoonde wereld en niemand komt
hen bezoeken. We zijn blij dat we er
voor hen kunnen zijn.”

In India leven veel arme mensen op straat

ZENDELINGEN KORT NIEUWS

BR A ZILIË RICHARD EN PITA ZEVENBERGEN
“Als gevolg van de coronacrisis is
de Braziliaanse reaal in waarde
gehalveerd ten opzichte van de
dollar en de euro. Hierdoor zijn
internationale reizen heel duur
geworden. Terwijl Pita heel graag naar
Nederland wilde om het zestigjarig
huwelijksjubileum van haar ouders
mee te vieren.
VADER
Onverwacht ontvingen we een gift
van VPE Zending, bestemd voor ons
persoonlijk leven. Hierdoor kon Pita

het feest van haar ouders bijwonen.
Dat was een grote zegen en heel erg
belangrijk voor Pita en haar ouders.
Het woord dat we bij deze gift kregen
– dat wij geen wezen zijn, maar een
hemelse Vader hebben die in al onze
noden voorziet – heeft ons heel erg
bemoedigd. De Bijbel leert ons dat
wij kinderen zijn van God, en dat Hij
onze Vader is. Wanneer je je door de
omstandigheden alleen voelt, laat de
Heer zien dat je zijn waardevolle kind
bent.”

PAPUA MARCEL EN LOL A DE JONG
“Half augustus zijn we beiden besmet
geraakt met corona. Lola was er
redelijk snel vanaf. Maar Marcel heeft
de dood in de ogen gezien toen hij
naast ernstige coronaklachten ook
complicaties kreeg met ontstoken
wonden aan beide voeten. Vanaf
begin september kwam er geleidelijk

verbetering, die in oktober doorzette.
Nu is hij er Goddank weer helemaal
bovenop. Marcel heeft dit semester
vrijaf gekregen, maar we gaan er
vanuit dat hij volgend semester weer
aan de slag kan. Heel veel dank voor
al jullie steun en gebeden.”

ESTL AND R AGNE KIVIMETS
“Opnieuw heb ik ondervonden hoe
alwetend en betrouwbaar God is. In
een tijd waarin we allemaal moeten
uitvinden hoe we kunnen dienen
onder de moeilijke omstandigheden
van deze tijd, gaf Hij nieuwe kansen.
Hij liet me zien dat mijn missie verder
mag gaan dan de muziek. Ik werd

gevraagd om een groot christelijk
jeugdfestival te leiden. Ik vroeg God
of Hij mij hiervoor visie zou geven, dan
durfde ik het aan om iets te gaan doen
wat ik nog nooit gedaan had. En God
gaf me de visie waardoor we in deze
verwarrende tijden een festival van
geloofseenheid konden vieren!”
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ITALIË JOHAN EN IOHANA KNOL

‘ VERRAST DOOR GODS GOEDHEID’
“Voor ons is het nog steeds spannend
of Iohana een visum krijgt om in Italië
te mogen blijven.
Ondertussen maken we ook
bijzondere dingen mee en worden
we verrast door Gods goedheid. We
moesten voor Johan een ‘Verklaring
van woonplaats’ aanvragen. We
wisten niet precies wat er van ons
verwacht werd voor het aantonen van
onze financiële situatie.

Dat was nu voldoende om de
Verklaring te krijgen. God voorziet,
ook wanneer wij zelf niet eens weten
dat we het nodig hebben! Dit voelde
als een duidelijk teken dat God ons
echt naar Italië geroepen heeft. Het
bedrag hebben we uiteindelijk kunnen
gebruiken om een echte Italiaanse
auto te kopen.”
Wil je bidden dat Iohana het visum
krijgt dat nodig is voor het werk dat zij
en Johan in Italië doen?

GIFT
In die zelfde tijd waren we ook aan
het kijken naar een auto en kregen we
onverwacht een grote gift. We vroegen
ons af wat hiervoor de reden was en
brachten dit in gebed. Was dit bedrag
voor onszelf of voor iets specifieks
wat we konden ondersteunen? We
kregen geen duidelijk woord en lieten
het bedrag gewoon op de bank staan.

TEKEN
Op de dag dat we onze financiële
situatie moesten aantonen bleek dat
ze zouden kijken naar ons banksaldo.

Maar liefst vijftien studenten en vier
stafleden nemen deel aan onze DTS

Johan en Iohana zijn werkzaam als evangelist in Italië, in
samenwerking met Jeugd met een Opdracht. Ze organiseren
discipelschapstrainingen waarmee ze christenen willen helpen
te groeien in hun relatie met God en de roeping voor hun leven.
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THAIL AND K AROEN POOT

Karoen Poot is evangelist in Thailand en Nederland. In Thailand
is hij werkzaam in een wijk van Bangkok waar veel moslims en
immigranten uit Myanmar wonen. Hij heeft hart voor vluchtelingen
en onbereikte bevolkingsgroepen in Europa en Azië.

‘ER IS WEER VEEL MOGELIJK’
“Na een periode van lockdowns is er
nu weer veel mogelijk in Thailand. Ik
heb een evangelisatietraining kunnen
geven aan zeven mensen van een
internationale kerk. De voorganger,
pastor Yai, heeft mij gevraagd om
deze trainingen vaker te komen geven.
Bij een andere kerk help ik met het
uitdelen van voedselpakketten. Terwijl
de mensen wachten op hun pakket,
bid ik met degenen die dat willen.
Verder help ik pastor Ben om een
‘house of prayer’ op te zetten. Iedere
donderdag en vrijdag wordt hier
gebeden voor opwekking in Thailand.
Dit wordt live uitgezonden via
Facebook.
EVANGELISATIEBUS
Met pastor Dan en broeder Easy
evangeliseer ik elke week in een park
vlakbij de universiteit. We zijn ook
bezig met renoveren van een oude
bus die we willen gaan inzetten voor
evangelisatie in omliggende dorpen
en steden.
Door alles heen ervaar ik Gods
nabijheid en bescherming, vooral
in deze spannende tijd waar we
wereldwijd in zijn beland.”

Karoen bidt met mensen op straat die om
gebed vragen

Kerkdienst in Bangkok
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

RONI (MARION)
DEELEN
Maandag 22 november kregen wij bericht dat Roni
(Marion) Deelen door de Heer is thuisgehaald.

MAGA ZINE VAN
VPE-ZENDING
Doneer

Samen met haar man Aart heeft ze met hart en ziel het
evangelie verkondigd in Spanje. Zij verzette heel veel
werk om Gods naam uit te dragen, ook als leiding voor
de conferenties van de verpleegkundigen. Ondanks
haar hoge leeftijd bleef Roni samen met Aart actief in
hun bediening.

www.vpe-zending.nl/go/doneer/

Heel enthousiast was Roni dat zij en Aart in augustus
2019 hun 50 jarig huwelijksjubileum mochten vieren
met een dankdienst samen met de aan hen verbonden
evangelische gemeente ’t Scheepke te Alblasserdam.
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De Raad van ’t Scheepke en het bestuur van VPEZending wensen Aart en de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit gemis. Ook wij zullen Roni missen.

IN MEMORIAM

JA AP WESSELS
Op 20 november jl. overleed ons voormalig bestuurslid
Jaap Wessels. Jaap begon in 1974 als secretaris en
heeft zich gedurende 31 jaar met hart en ziel ingezet
voor de zending. Vanuit het verlangen zelf actief te
zijn in de zending heeft hij de zendelingen gediend
vanuit Nederland. Hij was als een herder voor hen,
altijd bereid tot een luisterend oor en bezoek ter
plaatse in het zendingsveld. Jaap heeft ook diverse
bouwprojecten begeleid. Ook de veranderingen binnen
de organisatie heeft hij met een deskundige hand
begeleid.
We zijn heel erg dankbaar voor alles wat Jaap heeft
betekend voor het zendingswerk. Bestuur en oudbestuursleden wensen de nabestaanden veel sterkte
met dit gemis.

Bestuur
Leonard Elkerbout • voorzitter
Patrick Schrama • penningmeester
Albert den Dekker • lid
Redacti
Eindredactie
Carina Bergman
Vormgeving
Margreet Sietsma
Secretariaat en
contactgegevens
Voor correspondentie,
zoals adreswijzigingen,
graag contact opnemen via:
• secretariaat@vpe-zending.nl
• VPE-Zending, p/a
Hoofdstraat 51,
3971 KB Driebergen
• tel: 06-205 448 94
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

