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2020 was het jaar van COVID19. Van lockdowns en 
quarantaine, van plannen die niet doorgingen en van 
toenemende armoede en honger. Maar het was ook het jaar 
van creativiteit, kansen en nieuwe manieren van contact maken 
en het evangelie delen.

In januari 2020 werd bekend dat China kampte met COVID19 
en op 11 maart sprak de Wereldgezondheidsraad voor het 
eerst van een pandemie. Overal ter wereld gingen we in 
lockdown. Maar daar waar het in de westerse wereld, met 
wat kunst en vliegwerk, meestal prima te realiseren was 
om thuis te werken en school te volgen, was dat op veel 
andere plekken (bijna) onmogelijk. Velen beschikten niet 
over de juiste middelen om online lessen te volgen of te 
werken. De werkloosheid nam toe en de armoede verergerde. 
Onze zendelingen gingen over tot het verstrekken van 
voedselpakketten en financiële steun.

Veel projecten van de zendelingen kwamen stil te liggen. Maar 
door de inzet van o.a. internet konden die vaak op een andere 
manier worden hervat, met in veel gevallen een groter bereik. 
Ook kregen de zendelingen meer contact met buurtbewoners, 
lokale overheid en kerken door betrokken te raken in de 
voedselvoorziening. Dat gaf nieuwe kansen om heel praktisch 
de liefde van Jezus aan de mensen te laten zien. 

In deze Terugblik nemen we je mee door een aantal feiten 
van 2020. Dankzij jouw steun hebben de zendelingen deze 
activiteiten kunnen ontplooien.

In 2021 hopen onze zendelingen hun werk en projecten te 
kunnen hervatten, maar ook willen ze de online voorzieningen 
en nieuwe contacten vasthouden en verder uitbouwen. Jouw 
gebeden en giften zijn hierbij zeer welkom. Meer informatie 
hierover vind je via de link of QR code op pagina 6.

Namens het bestuur, Joyce Weijs

PRAKTISCH DE LIEFDE VAN 
JEZUS LATEN ZIEN

NIEUWE CONTACTEN
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LOCKDOWN

In alle landen waar onze zendelingen 
actief zijn sloten scholen, kerken en 
projecten. In veel gevallen was er in 
de zomer van 2020 een versoepeling 
en volgde in het najaar een tweede 
lockdown. Maar in sommige landen 
bleven de scholen en projecten het 
hele jaar gesloten voor live contact.

Freek en Mina van der Spek (Azië): 
“De lagere school waar kinderen uit 
arme gezinnen gratis les krijgen is 
sinds maart vorig jaar gesloten. Deze 
gezinnen hebben geen computers. 
Ook ons straatkinderenproject moest 
sluiten.”

De lockdown zorgde ook voor 
reisbeperkingen. 

Jeanet Hertsenberg  
(Midden-Oosten): “Het reizen naar 
buurlanden om les te geven is op dit 
moment lastig. Wel gebeurt het in 
beperkte mate online. Ik hoor over 
de wonderen die God onder hen doet 
en dat kerken in de meest moeilijke 
situaties toch groeien.” 

Brian en Mirte Longridge (India): 
“We konden veel minder reizen 
maar hebben in plaats daarvan het 
evangelie kunnen delen met lepra- en 
aidspatiënten in de buurt.”

#1MAALTIJD

Tijdens de Pinksterconferentie van 
Opwekking werd de voedselactie 
#1maaltijd gestart. Dit leverde een 
prachtige opbrengst op, voor o.a.  
VPE-Zending. Onze zendelingen 
konden hiermee de mensen in hun 
project, kerk, school en ook in de eigen 
buurt voorzien van levensmiddelen. 

Richard en Pita Zevenbergen 
(Brazilië): “Veel gezinnen zijn 
straatarm geworden. We hebben 80 
grote voedselpakketten weggegeven, 
en ook kleding en benzinegeld.”

Ariana en Vova Shekhonin (Rusland): 
“We hebben ervan genoten om zoveel
mensen te kunnen zegenen met een
voedselpakket!”

Theo en Jinke de Jong (Zuid-
Afrika): “Op het hoogtepunt van de 
coronapandemie deelden we vijf keer 
per week Epap uit aan de kinderen.”MALAWI
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  Met het geld van #1maaltijd heeft kinderhuis Sunshine Corner (Filipijnen)  
       600 voedselpakketten uitgedeeld aan dakloze families in de buurt.

Chris Onderstal (Malawi): “Met de 
donatie van #1maaltijd zijn naast de 
ouderen en gehandicapten uit ons 

voedselprogramma ook 35 gezinnen 
uit de vier omliggende dorpen 
geholpen.”

Ook in 2021 blijft het mogelijk geld over te 
maken voor #1maaltijd via VPE-Zending.

FINANCIËLE STEUN

Niet alleen voedsel maar ook 
financiële steun was nodig in 2020.

Freek en Mina van der Spek: “We 
merkten dat de mensen meer nodig 
hadden dan eten. Er was geld nodig 
voor de huur, doktersrekeningen, 
huishoudelijke uitgaven en energie. 

Al ruim een jaar geven we geld aan een 
aantal gezinnen en alleenstaanden.”

Jacoline Kraan (Italië): “We geven 
financiële steun aan twee Sinti tieners 
voor schoolboeken en schoolgeld maar 
ook voor tandartskosten.”

Menno en Anje Menninga 
(Frankrijk): “We zijn betrokken bij 
zendingsprojecten in Rwanda en 
hebben financiële steun verleend 
tijdens de lockdown daar.”

Walter en Corien Waheed (Pakistan): 
“We hebben families geholpen die 
het schoolgeld of collegegeld van hun 
kinderen niet meer konden betalen. “

over aanbidding 
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INTERNET EN SOCIALE MEDIA
Niet alleen in Nederland maar ook 
in de zendingsgebieden is in 2020 in 
toenemende mate gebruik gemaakt 
van digitale middelen voor school, 
training, evangelisatie en kerkdiensten.

Martin en Ada Tims (Albanië): 
“Een paar jaar geleden hebben we 
geïnvesteerd in chromebooks, wat 
nu geweldig van pas kwam. Iedere 
leerling kon thuis een chromebook 
gebruiken.”

Ragne Kivimets (Estland): “Het jaar 
2020 bracht niet alleen uitdagingen 
maar ook kansen. We zijn gaan 
samenwerken met een lokale 
christelijke tv-zender en hebben 
daardoor een drie keer zo groot bereik 
gehad met onze missie.”

Liaquat en Henny Qaiser (Pakistan): 
“Doordat we online cursussen konden 
geven hebben we de Bijbelschool niet 
hoeven sluiten.’

Rebeca Geerman (Aruba): “Via social 
media zenden we een radioprogramma 
uit getiteld ‘Every second counts’. 
Er komen veel reacties binnen van 

luisteraars die in geestelijke nood zijn. 
Ik kan voor hen bidden en hen verder 
helpen.”

Marcel en Lola de Jong (Papoea): 
“Gods hulp gedurende de lockdown 
was fantastisch.  Niet alleen konden 
we veel belemmeringen ondervangen 
met online-oplossingen, maar er 
ontstonden ook nieuwe initiatieven 
zoals online Goed-Nieuws verspreiding 
via korte video-clips.”

  Kinderen in Zuid-Afrika
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ZEGENINGEN

Ondanks het moeilijke jaar dat 2020 werd door de 
coronapandemie, zagen de zendelingen zegen op 
hun werk.

Remco Lammers (Mozambique): “We raakten 
betrokken bij de voedseldistributies naar diverse 
vluchtelingenkampen. Ook hebben we hier het 
evangelie kunnen delen.”

Frits en Marleen Ockels (Zweden): “Elke morgen 
wordt er in onze Pinkstergemeente gebeden voor 
onder andere de eenheid onder de christenen, de 
gemeenteraad en de plaatselijke ondernemers. 
Een plaatselijke supermarkt bood ons ‘bijna-op-
datum-producten’ aan om te verdelen onder wie 
het nodig heeft. Dat zien we als een verhoring van 
onze gebeden.”

Ariana en Vova Shekhonin: “Onze fruitbomen 
gaven een goede oogst het afgelopen jaar, 
waardoor we veel jam en sap hebben kunnen 
maken waarmee we anderen kunnen zegenen.”

Jacoline Kraan: “Geweldig om te zien hoe 
kinderen ernaar verlangen om aan de online 
zondagschool deel te nemen, ondanks de ‘Zoom-
afstanden’. Gods werk in hen is een grote zegen en 
bemoediging.”
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Menno en Anje Menninga: “We zagen 
dat sommige mensen na de lockdown 
als eerste naar onze boetiek kwamen 
omdat het hun zo goed doet. Ook zien 
we vooruitgang bij Nico en Cédrique, 
twee jongeren die we begeleiden.”

Karoen Poot (Thailand): “Tijdens het 
evangelisatie-straatwerk is een aantal 
mensen tot de Heer gekomen en 

hebben we samen met hen gebeden.”

Theo en Jinke de Jong: “We zijn nu 
zeven jaar werkzaam op de Karatara 
Lagere school en we zien dat er een 
positieve sfeer ontstaat onder de 
kinderen en jongeren. We geloven 
dat het wekelijkse bijbelsonderwijs, 
de kidsclubs en de jongerenavonden 
hieraan bijdragen.”

NIEUWE ZENDELINGEN

In 2020 zijn er drie nieuwe zende-
lingen en één zendingsechtpaar 
van start gegaan. Helaas vormde 
de coronapandemie soms een 
belemmering. 

 Moira van der Bijl 
(Zwitserland) wil evan-
geliseren door middel van 
circusactiviteiten met 
kinderen en performing 

arts met volwassenen. Ook wil ze haar 
lokale kerk stimuleren om naar buiten 
gericht te zijn. Haar visie is dat 
Zwitserland Jezus nodig heeft, maar 
ook mensen om over Hem te vertellen. 

 Ramon en Lianne Bakker  
(Nederland) hebben visie 
om zendelingen te onder-
steunen zodat ze krachti-
ger en effectiever worden 

in hun werk. “We zijn met VPE-Zending 
in gesprek over ons eerste project.”

 Jeanet Hertsenberg 
(Midden-oosten) onder-
steunt voorgangers van 
een kerk die gevestigd is 
in een arme moslimwijk. 

In de wijk wonen veel vluchtelingen uit 
omringende landen die uit nood 
gedreven steeds vaker bij de kerk 
aankloppen voor hulp.
 
 Nynke Blom  

(Nederland) is werkzaam 
als zendeling binnen de 
organisatie Jeugd met
een Opdracht in 

Amsterdam. “We komen met jonge 
mensen samen met een verlangen om 
als discipelen van Jezus te groeien, en 
in dat proces mag ook ik groeien als 
een discipel van Hem.”
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  Remco Lammers (Mozambique)

PLANNEN VOOR 2021

Voor 2021 hebben onze zendelingen 
nieuwe plannen die al in ontwikkeling 
zijn of waarvoor zij bidden dat die door 
kunnen gaan.

Frits en Marleen Ockels: “De Lappen 
wonen in Zweden, Noorwegen, Finland 
en Rusland. We willen graag contacten 
leggen en onderhouden in gemeentes 
daar. Tevens willen ons oriënteren 
op het beschikbaar stellen van een 
Laplandbijbel via een app.”

Ariana en Vova Shekhonin: “We 
willen heel graag het opvanghuis 
afbouwen zodat we meer vrouwen en 
kinderen kunnen helpen. We hopen 
dat het dit jaar weer mogelijk wordt 
om naar Nederland te reizen om 
hiervoor actief fondsen te werven.”

Johan en Iohana Knol: “Vanaf dit 
voorjaar verhuizen we naar Italië. 
Onze eerste maanden zullen in het 
teken staan van kennismaking met 
de omgeving, het nieuwe team, de 
Italiaanse taal en cultuur.”

Menno en Anje Menninga: “In 2021 
willen we een nieuw zaal inrichten 
met bijbehorend terras voor nieuwe 
ontmoetingen in café Phileo.”

Karoen Poot: “Een nieuwe project is 
de christelijke coffeeshop Glory coffee 
in het oosten van Bangkok.”

Freek en Mina van der Spek:  
“We bidden voor en kijken uit naar de 
bouwvergunning voor de kerk. Land en 
geld is er, nu nog de vergunning.”

Theo en Jinke de Jong: “We hopen 
onder andere mee te helpen met 
een project waarbij school drop-outs 
gecoacht worden in werkhouding en 
bijbelse levenswaarden.”

Walter en Corien Waheed: “We 
starten met trainingen voor jonge 
vrouwen om zich te beschermen 
tegen de Blasfemiewetten en tegen 
gedwongen bekeringen van christen 
naar moslim, waar zij steeds vaker 
mee geconfronteerd worden.”

Marcel en Lola de Jong: “Al een 
aantal jaar hebben we een visie voor 
buurland Papua New Guinea. Maar 
de  uiteindelijke beslissing ligt bij God. 
Ondertussen gaan we door met de 
activiteiten die Hij op ons pad brengt.” 

Naast de zendelingen die in deze 
Terugblik genoemd worden, steunt 
VPE Zending ook de zendelingen Aart 
en Ronie Deelen (Spanje), Aurelio en 
Sietske Da Costa (Senegal) en Simon 
en Mandy Schaaij (Zuid-Afrika).
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