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VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
A ANDACHT VOOR VROUWEN
GEBED VER ANDERT SITUATIES

MAKEN LICHT WERK!

LEONARD ELKERBOUT
Voorzitter VPE-Zending

BESTUUR COLUMN

VELE HANDEN

Alsjeblieft, de nieuwe uitgave van Mission Insight met verhalen
over mensen, situaties en projecten in de zending, is weer uit.
Het vertelt ons hoe het in de afgelopen maanden met onze
zendelingen gegaan is en wat hun hoop en verwachting is voor
de komende periode.
Door de verhalen heen lees je ook dat er alle reden is om
God te danken hoe Hij voorziet in omstandigheden die soms
moeilijk en teleurstellend kunnen zijn. Herken je dat ook bij
jezelf, dat gevoel dat je er helemaal alleen voor staat, het te
zwaar dreigt te worden, dat je moe begint te worden? Bijzonder
is het als we persoonlijk weten en ervaren dat God in al deze
situaties er bij is om ons te helpen
BEMOEDIGEND
Voor onze zendelingen is het heel bemoedigend om te weten
dat jullie als achterban heel trouw hun werk ondersteunen. Wij
moedigen je aan om dit te blijven doen, ook wanneer er in de
wereld om ons heen zoveel gebeurt wat verwarring kan geven.
Laten we elkaar aanmoedigen om ‘samen’ het werk dat onze
zendelingen doen te blijven ondersteunen zodat ‘vele handen
het werk licht maken’.
Hartelijk dank voor gebeden en giften. Dat maakt het mogelijk
dat onze zendelingen het werk kunnen blijven doen om de
mensen om hen heen het goede nieuws te brengen.
Het werk van onze zendelingen is ook online te volgen. Meer
informatie hierover vind je via de link op pagina 6 of de website.
Je kunt ook direct een donatie doen via de QR-code.
Gods zegen en Shalom
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ZUID-AFRIK A R AMON EN LIANNE BAKKER

ONMISBARE HULP
“Als gezin met vier jonge kinderen
voor twee jaar naar Zuid-Afrika
vertrekken, dat is best een
uitdaging. Onmisbaar in het
proces van voorbereidingen zijn
ons thuisfrontteam – ze denken
mee, stellen kritische vragen en
bidden voor ons. En daarnaast onze
gemeenteleiders – zij voelen zich
enorm verbonden en verantwoordelijk
voor ons als gezin en denken en
bidden met ons mee.
DANKBAAR
En dan hebben we het nog niet
over alle vrienden en familie die
helpen met klussen, oppassen,
advies geven bij moeilijke keuzes die
gemaakt moeten worden. Ons team
van partners die geloven in de visie
die we hebben en hier financieel in
investeren, zodat wij straks zorgeloos
aan het werk kunnen. En zoveel

mensen die ons aan alle kanten
ondersteunen. Mensen die het hele
voorbereidingsproces niet alleen
makkelijker, maar überhaupt mogelijk
maken. We zijn enorm dankbaar voor
deze vele handen.”

Familie Bakker

Ramon en Lianne zetten zich in om andere zendelingen en
organisaties krachtiger en effectiever te maken in hun werk.
Vanaf januari zullen zij Theo en Jinke de Jong ondersteunen bij
hun project in Zuid-Afrika.
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RUSL AND ARIANA EN VOVA SHEKHONIN

We wonen in Armavir, in de Russische Kaukasus. Een deel van
onze missie bestaat uit het Huis van Gebed en het andere deel
is het opvangen van vrouwen die op een of andere manier in een
moeilijke situatie zitten. We helpen ze om hun leven weer op de
rit te krijgen en vertellen over de liefde die Jezus voor hun heeft.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
“Op het moment van schrijven zijn wij
in Nederland voor verlof.
In februari van dit jaar overleed
Katya, de moeder van Kirill, die
wij jarenlang op veel manieren
ondersteund hebben. De dag erna
begon de oorlog in Oekraïne. Er kwam
een grote stroom vluchtelingen op
gang, naar het westen maar ook naar
het oosten. Ariana is gaan helpen in
een stad aan de grens met Oekraïne.
Het gaf ons ook de mogelijkheid om
naar mensen te luisteren en hen het
evangelie te vertellen. Er is ook een
aanmeldcentrum voor asielzoekers
dat bijna volledig gerund wordt door
christelijke vrijwilligers uit alle delen
van Rusland. De vele handen van de
vrijwilligers maken licht werk.
JONGEREN
In augustus ging Vova als chauffeur
naar een jongerenconferentie. Tijdens
de conferentie hebben een stuk
of vijf jongeren hun leven aan de
Heer gegeven en anderen hebben
een verdieping in hun geloofsleven
ervaren. Ook in aanbidding maken
vele handen licht werk.
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De situatie in Rusland en Oekraïne
is bijzonder moeilijk en we zijn
dan ook dankbaar voor de vele
gebedsinitiatieven. Mensen komen
zowel fysiek als online samen om te
bidden voor beide landen. Juist in
gebed maken vele handen licht werk.”

Ariana (rechts) met enkele vrouwen in
Rusland.

ZENDELINGEN KORT NIEUWS

PAPUA MARCEL EN LOL A DE JONG

GEZEGEND OM TOT ZEGEN TE ZIJN
“Het afgelopen jaar was
extreem zwaar voor ons; zonder
ondersteunende handen waren we
nooit meer overeind gekomen. De
maandenlange nasleep van Marcels
ziekte door corona had impact op
ons beiden. Dankzij vele biddende
en gevende handen kwamen we er
doorheen. Nu mogen we zelf weer
tot zegen zijn: ondersteuning van een
theologie student, een weduwe met

drie schoolgaande kinderen, Goed
Nieuws reizen naar Sarmi, dienen
in onze gemeente, doceren aan de
Theologische Hogeschool. De handen
van God de Vader vullen handen in
Nederland, Nederlandse handen
vullen onze handen en onze handen
vullen die van anderen om ons heen.
God zij dank voor alle helpende
handen.”

A ZIË FREEK EN MINA VAN DER SPEK
“Onze kerk begint vorm te krijgen.
Toen het beton van de eerste vloer
was gestort en begaanbaar was
zijn we met een aantal mensen de
vloer opgegaan om de Heer voor

dit speciale moment te danken.
De voorganger las voor uit Gods
Woord en we dankten God voor zijn
voorziening.”

ZWITSERL AND MOIR A VAN DER BIJL

GROTE PASSIE VOOR HET CIRCUS
“Zondag 18 september was een
belangrijke dag voor mij, toen mocht
ik voor het eerst mijn circuspreek
houden. Ik houd ervan om mensen te
inspireren en tot nadenken te zetten,
en ik heb een grote passie voor het
circus. Daarom heb ik geprobeerd
om beiden te combineren. Ik denk

dat het aardig gelukt is. Door iets
visueels neer te zetten hoop ik dat de
boodschap beter blijft hangen. En dat
is dat God ons allemaal uniek heeft
gemaakt, boordevol potentieel. En als
we doen waar we voor gemaakt zijn
brengt God er leven in.”
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PAKISTAN CORIEN EN WALTER WAHEED

A ANDACHT VOOR VROUWEN
“Vaak hebben we het gevoel dat onze
handen tekort schieten wanneer
de nood zo groot is. Niet alleen als
gevolg van de overstroming maar ook
zoveel andere noden in het dagelijks
leven. Vrouwen en meisjes krijgen
bijvoorbeeld niet de mogelijkheid
om zich te ontwikkelen of zich vrij
te bewegen. In gezinnen wordt vaak
gezegd: ‘Niet tegenspreken, niet hard
praten of lachen en gehoorzaam zijn.’
In onze seminars gaat het over liefde
en veiligheid bieden aan je dochter.
Meisjes aanmoedigen om het aan
hun ouders te vertellen als iemand
hen lastig valt, zonder dat ze de
schuld ervan krijgen: ‘Waarom doe je

dit dan ook, kleed je je wel netjes?’
Door middel van Bijbelstudies laten
we ze zien welke waarde God ziet in
vrouwen en meisjes.”

Bijbelstudie

ITALIË JACOLINE VAN DER KR A AN

‘GOD VER ANDERT MENSENLEVENS’
“Ik las het overbekende Bijbelverhaal
over de verlamde man bij de Schone
Poort. Petrus zei tegen deze man: wat
ik heb, dat geef ik je. In de naam van
Jezus. Het doet me beseffen dat we
alleen kunnen geven wat we eerst van
onze Vader ontvangen hebben.
GEBEDEN
Ik vraag gebed voor de Ethiopische
kinderen aan wie ik Bijbelonderwijs
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geef, en voor hun ouders. Voor de
complexe Sinti-wereld, waar ik al
vele jaren een hulp en voorbeeld mag
zijn, niet alleen voor de tieners, maar
ook voor de volwassenen. Ook daar
verandert God mensenlevens.
Met het videowerk blijven we de
blijde Boodschap van het evangelie
verspreiden via televisie, radio en
social media.”

ZWEDEN FRITS EN MARLEEN OCKEL S

We hebben een warm hart voor de Sami-bevolking in NoordZweden. Hun cultuur en leefwijze die ze vanouds hadden, staan
onder druk. Het is ons verlangen om in die situatie de liefde van
de Here Jezus bekend te maken aan de Sami.

GEBED VERANDERT SITUATIES
“Zendingswerk is niet licht. Het
achterlaten van familie en vrienden,
het proberen te aarden in een nieuwe
cultuur, aangekeken worden: ‘Wie
ben je? Wat kom je hier doen?’, het
aanleren van een taal. En dan wil je
doen waar je voor gekomen bent,
maar dan moet je vaak veel geduld
hebben.
Hoe enorm belangrijk zijn dan de
handen die gevouwen zijn. Mensen die
trouw zijn in gebed voor ons. Wat een
kracht gaat daarvan uit. Dat gebed
verandert situaties, soms zonder dat
we zelf een hand hoeven uit te steken.

kinderstripverhaal over het leven van
Jezus in het Noord-Sami is vertaald
en inmiddels ook verspreid is in heel
Norbotten en zelfs in Noorwegen.
We noemen onze gebedsgroep ‘De
veranderaars’. Ze krijgen iedere
maand een brief met gebedspunten.
Je moest eens weten hoe
bemoedigend de Sami het vinden
als ze horen dat er in Nederland voor
ze wordt gebeden. Vele gevouwen
handen maken het werk lichter.”

Zo is er gebeden voor Arvidsjaur
omdat het voorgangersechtpaar daar
twee jaar geleden moest vertrekken.
Nu werken Håkan en Katrin er
anderhalve dag per week. Af en toe is
er een kerkdienst en de eersten zijn
gedoopt!
STRIPVERHAAL
We hebben gebeden voor materiaal
in de Samitalen. We kregen contact
met een vrouw die hier ook hart voor
heeft. Dit heeft ertoe geleid dat het

Voorbereiding verspreiding Nieuw
Testamenten en kinderboeken

8

MIDDEN OOSTEN MARIAM EN TIM

NACHTELIJKE OPROEP
TOT GEBED
“Het is ongeveer 04:15 in de ochtend in een grote
stad in het Midden-Oosten. Mijn vrouw, mijn
kinderen en ik liggen te slapen in ons nieuwe huis.
Plotseling schrikken we wakker door een zeer
luide stem die ons oproept om te bidden. Nee, het
is geen engel of een bijzondere droom. Dit is de
stem van een echte man: de omroeper van de grote
moskee achter ons huis.
Dankbaar maken wij gebruik van deze oproep door
te bidden voor ons nieuwe land, voor de bewoners
en de leiders. Volgelingen van Jezus worden hier
vervolgd, en iedere uiting van geloof is verboden.
Daarom bidden we dat Gods koninkrijk zal komen
en dat het levend water zal stromen in de droge
woestijn.
VOORZIENING
En wij zijn niet de enigen. Want met vele handen
maken we licht werk. Ook in gebed. Met ons
bidden vele mensen mee. Vorige maand zijn we
aangekomen in ons nieuwe land in geloof en
verwachting. Gesteund door tientallen mensen in
Nederland en een klein lokaal team ter plaatse. Wij
hebben het voorrecht om hier te mogen dienen.
En God heeft tot nu toe in alles boven verwachting
voorzien.
We zijn bewust vaag over ons land omdat iedere
uiting van christelijk geloof verboden is en nieuwe
gelovigen vervolgd worden. We willen je uitnodigen
om met ons mee te werken. Dit kan via Pelican
Family op www.vpe-zending.nl.”

MAGA ZINE VAN
VPE-ZENDING
Doneer
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