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Afgelopen jaar is opnieuw een jaar geweest waarin we de 
grootheid en voorziening van onze Hemelse Vader mogen 
erkennen. Juist in situaties in de wereld waar veel nood, verdriet, 
ziekten, hongersnoden en zorgen zijn.

De tekst ‘Jesus commands us to go!’ spreekt van een bijzondere 
opdracht, niet alleen aan onze zendelingen, maar ook aan jou en 
mij. Uitgaan om het Evangelie (de blijde boodschap) van bekering 
en herstel te brengen aan alle mensen in deze wereld.
Wat we in de verhalen van onze zendelingen ontdekken, is dat 
wanneer Jezus Christus ons de opdracht geeft om uit te gaan, 
Hij zichzelf hieraan verbindt.  Jezus herstelt, geneest en brengt 
vernieuwing aan mensen die Hem daarom vragen.

OPDRACHT
In deze Mission Insight lezen we dat het voor de zendelingen, na 
hun roeping, geen optie meer was om te blijven zitten. Ze stonden 
op en gingen eropuit. Ze kennen hun opdracht: het evangelie 
van Jezus Christus brengen aan alle mensen, volken, stammen 
en natiën in de hele wereld. Het is bestemd voor iedereen en 
niemand wordt uitgesloten!

Als team willen wij jullie opnieuw bedanken voor jullie trouw in 
betrokkenheid, steun, giften en gebed, zodat onze zendelingen 
deze geweldige opdracht wereldwijd kunnen blijven uitvoeren.

Meer informatie over het werk van onze zendelingen vind je op 
onze website www.vpe-zending.nl. Daar kun je ook doneren door 
te klikken op ‘Doe mee’ voor een machtiging of iDealbetaling. En 
dat kan ook via de QR-code op pagina 6 van de Mission Insight, 
of via bijgaande acceptgiro. In een tijd waarin de kosten voor de 
zendelingen hard stijgen, is je extra steun meer dan welkom. Veel 
dank voor je bijdrage!

Namens het VPE-Zending Team,

Gods zegen en Shalom  

JESUS COMMANDS US TO GO!
(SONG TITLE BY KEITH GREEN)
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“De kerk van Jezus, het lichaam van 
Christus, heeft de grote opdracht 
ontvangen om uit te gaan. Zelf vullen 
we deze opdracht op twee manieren 
in: door zelf zendingsreizen te maken 
en door jonge mensen op te leiden als 
bijbelvertalers en zendelingen.

Richard is docent aan de 
zendingsschool die jonge mensen 
opleidt tot bijbelvertalers, en onlangs 
mochten we de eerste zendelinge 
naar Cambodja uitsturen. We 
willen de allerlaatste onbereikte 
bevolkingsgroepen bereiken met 
het evangelie! Deze jongeren zijn 
onverschrokken om te gaan waar 
niemand wil gaan. 

In de Braziliaanse kerken predikt 
Richard ook veel over zending; elke 
kerk kan bidden voor zendelingen, 
financieel bijdragen en zendelingen 
uitsturen. 

ZENDINGSREIZEN
Dit jaar mochten we ook drie 
grote zendingsreizen maken, om 
zendelingen te bemoedigen, en 

gemeentes te versterken met 
prediking en evangelisatie.
Het meest bijzonder was onze reis 
naar Polen waar we een week lang 
evangeliseerden onder Oekraïense 
vluchtelingen. Veertig vrouwen en 
tieners, samen met dertig kinderen, 
hebben Jezus als hun persoonlijke 
verlosser en Heer aangenomen. 

In Brazilië heeft de Heer het 
afgelopen jaar de kerk leren bidden, 
door verschillende gebedscampagnes. 
In gebed leren we dat alle problemen 
zoals inflatie en politieke onrust 
moeten buigen voor de naam van 
Jezus.” 

ONVERSCHROKKEN OM TE GAAN

Richard en Pita Zevenbergen zijn sinds 2005 werkzaam als 
zendeling in Brazilië en ondersteunen de lokale kerk. Ook geven 
ze les aan een zendingsschool waar jongeren worden opgeleid 
tot bijbelvertalers voor onbereikte bevolkingsgroepen.
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“We hebben net onze jaarlijkse Full 
Gospel Assemblies (FGA) Conventie 
achter de rug, waarin een paar 
duizend gelovigen samenkwam om 
te zingen en het Woord van God te 
horen. Als we zien hoe het werk 
gegroeid is, zijn we heel dankbaar. 
Vooral de Bijbelschool heeft grote 
invloed gehad. Sinds 1967 zijn er 
jaarlijks afgestudeerden uitgegaan die 
nieuwe gemeenten hebben gesticht 
over het hele land. 

Honderden hebben de stem van de 
Heer gehoord die hen zei: ‘I command 
you to go!’,  en ze hebben die stem 
gehoorzaamd. Want als onze Heer 
spreekt, onze Schepper, en Koning 
der koningen, dan wil elke toegewijde 
christen gehoorzamen. Hij beveelt 
ons niet alleen licht te brengen in 
een wereld van duisternis, maar Hij 
heeft ons ook de autoriteit van zijn 
machtige naam gegeven. We gaan niet 
uit in onze eigen naam of kracht, maar 
in zijn naam en in de kracht van de 
Heilige Geest. 

Er zijn veel uitdagingen in Pakistan, 
positieve en ook negatieve, maar 

omdat we weten dat de Heer ons 
heeft gestuurd, zijn we nog hier. 
In oktober vierde ik mijn 65ste 
verjaardag, en Liaquat is 72 en nog 
volop bezig. Bid dat de Heer ons 
sterkte blijft geven en meer van zijn 
Heilige Geest!” 

Liaquat en Henny werken sinds 1981 als evangelisten in de 
miljoenenstad Lahore, in het oosten van Pakistan. 
Ze zijn werkzaam op de Full Gospel Assemblees Bijbelschool 
en betrokken bij gemeentewerk, vrouwenwerk en het 
kindersponsorproject Tamara.

  Full Gospel Assemblies Conventie

‘WE MOGEN LICHT BRENGEN
IN EEN DUISTERE WERELD’
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  Full Gospel Assemblies Conventie

OP OUTREACH NAAR BOLOGNA

MIDDEN OOSTEN  JEANET HERTSENBERG

STAP VOOR STAP

“Ik heb het voorrecht om God te 
mogen dienen en het evangelie 
handen en voeten te geven in 
verschillende uithoeken van de 
aarde. Het heeft me iedere keer weer 
doen verwonderen hoe de Vader 
zich openbaart door het volbrachte 
werk van Jezus en de kracht van de 
Heilige Geest. De opdracht die Jezus 
ons opdraagt -  gaat heen, verkondig 
het evangelie, doop hen en maak 
discipelen voor mij  - is mijn motto 

voor het dagelijks leven.
Ik werk in een zeer onrustige regio, 
gekenmerkt door verdrukking, oorlog, 
armoede en ondergrondse kerken. 
De naam van Jezus wordt er veracht, 
maar tegelijkertijd is er een enorme 
honger naar waarheid en liefde. We 
voorzien hen van voedsel, kleding, 
onderwijs, medische hulp, gebed en 
een luisterend oor. Stap voor stap 
mogen we met hen het vervolg van 
Jezus’ opdracht doorlopen.” 
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“Onze focus hier in Italië is om 
discipelen te maken en hen ook in 
Jezus naam uit te zenden, net zoals 
wij uitgezonden zijn. Een paar weken 
geleden gingen we op outreach in 
Bologna. Onze zoon Judah ging voor 
het eerst mee. Voordat we naar 
Bologna gingen hadden we een tijd 
van gebed met ons team. Het was 
wonderlijk om te zien hoeveel dezelfde 
indrukken we kregen. Over aanbidding 
op een plein in Bologna, over bij 

wie we zouden verblijven en zelfs 
een specifieke indruk van een man 
waarmee we het evangelie zouden 
delen. We hadden maar slechts drie 
dagen in Bologna, maar we zagen 
alles gebeuren wat we van tevoren 
gezien hadden. Maar we weten en 
geloven ook dat het niet uitmaakt of 
we indrukken krijgen en of we ze zien 
gebeuren. Zolang we maar gaan, in 
Gods naam en met ons hart klaar om 
te luisteren en te gehoorzamen.” 
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“Tijdens de discipelschapstraining 
van Jeugd met een Opdracht stond 
deze Bijbeltekst centraal: Niet u 
hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u 
uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd 
dat u zou heengaan en vrucht dragen, 
en dat uw vrucht zou blijven (Johannes 
15: 16). Na die training ging ik naar 
Malawi en gedurende de 22 jaar dat 
ik hier werkzaam ben zijn de woorden 
van Jezus – ga in mijn naam – altijd 
leidend. Het is mijn overtuiging dat we 
niet in een andere naam kunnen gaan 
dan in die naam. De naam die kracht, 
genezing, hoop, wijsheid, leiding, 
onderwijs maar vooral ook liefde 
geeft. De naam die boven alle namen 
staat! 

BEWOGENHEID
Gods Vaderhart en zijn bewogenheid 
voor ieder mens proberen we hier 
op Ahava te verwezenlijken. Door 
een kliniek waar we iedere maand 
zo’n 1200 mensen behandelen. Door 
programma’s te bieden aan weduwen/
weduwnaars en gehandicapten 
waardoor we hun vijf dagen per week 
een voedzame maaltijd kunnen geven. 

Door een kinderbijbelclub waar de 
kleinsten die prachtige naam van Hem 
mogen leren kennen. 

‘Ga in mijn naam’ is geen gemakkelijke 
opdracht. Het vraagt gehoorzaamheid 
zodat Gods wil in mijn leven tot 
openbaarheid mag gaan komen. 

We hebben hier een prachtige 
groentetuin en de oogst vult mij altijd 
met heel veel vreugde. Als we in Gods 
naam gaan, dan zullen we ook vrucht 
dragen. Zijn vrucht, die eeuwig is.” 

Chris Onderstal werkt sinds het jaar 2000 in Malawi, in het 
Chikhwawa gebied. Dit gebied staat bekend om zijn hoge 
temperaturen gedurende zo’n negen maanden per jaar. Met als 
gevolg: droogte, weinig werkgelegenheid, honger en armoede. 

GA IN MIJN NAAM
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  Noodhulp na een overstroming
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“Op 8 maart 2009 kregen we een 
roeping van God voor kinderen en 
jongeren in Zuid-Afrika en meer 
specifiek voor Karatara en omgeving. 
Wij werden beiden door God ‘geschud’ 
bij een presentatie van Frans en 
Carly Alkema, twee zendelingen die 
werkzaam waren in Knysna, Zuid-
Afrika.

Na een gedegen voorbereiding 
hebben we in 2011 gehoor gegeven 
aan de algemene roeping die God 
geeft, door uit te gaan, zijn naam te 
verspreiden en goed te doen. Met 
onze zoons, toen bijna 12 en 16 jaar, 
hebben we ons gevestigd in Zuid-
Afrika. 

GOOD NEWS
In 2014 hebben we de stichting ‘Good 
News South Africa’ opgericht om 
kinderen en jongeren te motiveren 
om goede keuzes te maken voor de 
toekomst;  op grond van wat God zegt 
in de Bijbel én wat God persoonlijk met 
hun leven wil, door de Heilige Geest. 

We doen dit door programma’s 
te organiseren in het kinder- en 

jongerencentrum Light House, zoals 
naschoolse clubs en jongeren-
avonden. Verder zijn we actief op 
diverse scholen, houden we kampen 
met kinderen en jongeren en gaan we 
op outreach naar de diverse dorpen in 
de omgeving. 

Alles gaat niet zonder slag of stoot en 
soms heb je te maken met ergernis, 
politieke stroperigheid of tegenstand 
vanuit bepaalde mensen/groepen.
Dat kan je demotiveren, soms zo 
erg dat je de moed opgeeft. Wij zijn 
daarom zo blij dat God ons zo duidelijk 
heeft geroepen. Daar houden we ons 
in mindere periodes aan vast.” 

‘WE WERDEN BEIDEN DOOR
GOD ‘GESCHUD’ ’

  Kinderprogramma in jongerencentrum
Light House

Theo en Jinke zijn werkzaam als evangelist in het kinder- 
en jeugdwerk in het dorp Karatara, waar ze ook een 
multifunctioneel centrum opzetten. Ze organiseren Kids Events 
en zijn werkzaam op de ‘Karatara Laërskool’ (basisschool).

Z
U

ID
-A

F
R

IK
A

  
T

H
E

O
 E

N
 J

IN
K

E
 D

E
 J

O
N

G

8



MAGAZINE VAN  
VPE-ZENDING

Doneer

Of ga naar: www.vpe-zending.nl/go/
doe_mee/doneren

Uitgave van VPE Zending
www.vpe-zending.nl
December 2022, nr 3
Verschijnt 3x per jaar

Bestuur
Leonard Elkerbout • voorzitter
Patrick Schrama • penningmeester
Albert den Dekker • lid

Redactie
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
Postbus 73
2150 AB Nieuw-Vennep
• tel: 06-205 448 94

Organisatie
VPE Zending (voorheen OWZ) 
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partnerorganisatie van de VPE. 
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totale traject van voorbereiding en 
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het zendingsveld.
VPE Zending heeft een ANBI status, 
zie hiervoor www.vpe-zending.nl

“Ik zie mijn roeping zoals die in Jesaja 61:1-3 staat: 
De Geest van God de Here rust op mij, omdat de Here 
mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan 
mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft 
mij gestuurd om mensen met gebroken harten te 
troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en 
hen die opgesloten zitten, te bevrijden.

Ik wil het evangelie brengen in alle zeven gebieden 
van de samenleving: gezinnen, maatschappij, 
kunst en muziek, onderwijs, economie, overheid en 
kerken.

SURINAME
In oktober riep God mij, samen met een 
voorganger, voor een missie naar Suriname. 
We konden evangeliseren onder zakenmensen, 
ambtenaren, verschillende stammen, op een 
Lepra-instituut en in Frans en Brits-Guyana. 

Ook hielden we opwekkingsdiensten. En we zijn 
nog niet klaar met deze missie. In 2023 hopen we 
er terug te keren.

Inmiddels ben ik terug op Aruba en bereiden we 
de kerstmanden voor die we willen uitdelen aan 
gezinnen in nood. Daarnaast werk ik aan het online 
radioprogramma ‘Iedere seconde telt’. Ook ben ik 
van plan om bemoedigende boekjes te schrijven 
met daarin mijn persoonlijke ervaringen met het 
zendingswerk en hoe God voorziet.” 

OPWEKKINGSDIENSTEN
IN SURINAME
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