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zoals van Tsoler uit Libanon. In alle 
eerlijkheid vertelt ze hoe ze vroeger 
afhankelijk was van de goedkeuring van 
mannen. Maar toen ze tot geloof kwam, 
veranderde God haar leven totaal.”

(Gerdi van Eck, eindredacteur Alle Volken)
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(Elise Verschuure,  
zendingswerker Colombia)

20 |
Doe mee met de GZB-
Pinkster campagne ‘Vertel,’

“Even een pauze tussen de bedrijven 
door met een kop GZB-wereldthee... Ik 
hoop dat alle ontmoetingen en activitei-
ten rond de Pinkstercampagne mooie 
verhalen gaan opleveren! Nog even 
en we heten onze gasten uit Bulgarije, 
Colombia, Libanon en Nepal van harte 
welkom in Nederland.” 

(Diane Palm, projectleider  
Pinkstercampagne)

“Ik geniet het meest 
van persoonlijke 

verhalen”

d e  m o e i t e  w a a r d

In het ziekenhuis in Malawi waar wij jarenlang werkten, hing 
in de wachtruimte tussen alle grote voorlichtingsposters een 
klein, handgeschreven kaartje: “We treat and God heals.” 
“Wij behandelen en God geneest.” Je zou het zomaar kunnen 
missen. 

Wie besloot ooit een stuk karton te pak-
ken, met een stift dit erop te schrijven en 
het aan de muur te plakken? Het is de waarheid 
in elk ziekenhuis, maar ervoer iemand het nu aan den lijve? 
Het is nooit weggehaald. Het is ook geen deftig bord of poster 
geworden. Het is een getuigenis dat telkens weer met de hand 
boven een persoonlijke ervaring geschreven moet worden.

Durven wíj aan dit soort persoonlijke ervaringen woorden te 
geven? “Fijn dat je weer beter bent.” “Ja, ik ben dankbaar dat 
God me heeft genezen.” Of misschien zegt u liever: “Ik ben God 
dankbaar dat Hij mijn fysio de inspiratie gaf om die oefening te 
bedenken. Ze heeft me daarmee enorm geholpen.” 

We zingen in de kerk graag “Looft, looft, verheugd, den HEER’ 
der heren” of “Tienduizend redenen”. Tegelijk vinden we het 
spannend om dat thuis in gesprek met de buren ook te doen. 

Het is een taak van de gemeente om dit te oefenen. En 
christenen uit de hele wereld inspireren ons tot 

zulke vrijmoedigheid. Lees hun verhalen in dit 
prachtige, vernieuwde nummer er maar op 
na. En als u hun verhaal ‘live’ wilt horen, doe 
dan – samen met anderen uit uw gemeente 
– mee aan onze Pinkstercampagne ‘Vertel,’! 

Martijn van den Boogaart
directeur-bestuurder

colofon 

Alle Volken is het kwartaalblad 
van de GZB, zendingsorganisatie 
in de Protestantse Kerk. In dit 
magazine delen we inspirerende 
verhalen uit Gods wereldwijde 
kerk.
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Een ontmoeting met dr. Elie Haddad, de directeur van ABTS 
(Arab Baptist Theological Seminary), is eigenlijk altijd inspire-
rend. Elie is een bevlogen mens met een missionair hart. We 
spreken elkaar op zijn werkkamer in Beiroet.

TEKST Arie van der Poel 

ijdens de bloedige burgeroorlog 
(1975-1990) verlaat Elie de voor het 
oog uitzichtloze situatie in Libanon om 
in Canada een nieuw bestaan op te 
bouwen. Hij gaat in zaken, studeert 
tegelijkertijd theologie en is actief in 

het jeugdwerk van de kerk. Totdat er in 
2004 een dringend beroep uit Libanon op 
hem wordt gedaan om de nieuwe direc-
teur van ABTS te worden. De opleiding 
verkeert in zwaar weer en er is iemand 
nodig die ook verstand heeft van ma-
nagement en financiën. Elie en zijn vrouw 
Mireille hebben het goed in Canada en willen 
het liefst blijven. Toch kunnen ze niet om 
de dringende roep uit Libanon heen en ze 
gaan. “We konden de roep van God niet 
weerstaan. We wilden helemaal niet, maar 
voelden dat we moesten gehoorzamen.”

Libanon verkeert nu in een nog diepere 
crisis dan toen, lijkt het. Eens het  
Zwitserland van het Midden-Oosten,  
nu leeft meer dan 70 procent van de  
Libanese bevolking onder de armoede-
grens. Wie de kans krijgt, vertrekt naar 
het buitenland. Heeft hij nooit spijt gehad, 
van die beslissing toen?

Roeping
Het antwoord van Elie is beslist: “Nee, 
nooit. Hoe moeilijker het wordt in Libanon, 
hoe groter mijn besef juist hier geroepen 
te zijn. God zelf is bezig iets te doen in Liba-
non dat veel groter is dan wijzelf zijn. Hoe 
meer wanhoop er is, hoe belangrijker  

het is om juist nu de 
boodschap van Hoop te 
verkondigen. Gods bijzon-
dere wijsheid is het om 
met gebroken mensen te 
werken en als kerk moe-
ten we er nu juist voor 
hen zijn. Voor berooide 
vluchtelingen, mensen 
die geen helper hebben. 
Als volgelingen van Jezus 
mogen wij het liefdevolle 
gezicht van Hem laten 
zien: dat is onze roeping!”

Elie vindt het daarom nu 
pijnlijk om te zien dat nogal 
wat christenen Libanon 
verlaten: juist nu de bood-
schap van Hoop zo nodig 
is en ook echt aanslaat. 
“Nooit eerder kwamen er 
in Libanon zoveel mensen 
tot geloof. De samenstelling van de  
emeenten verandert in snel tempo.  
Nominale christenen houden het in veel 
gevallen niet vol en haken af, maar een 
levend geloof werft. In mijn eigen gemeente 
is meer dan de helft van de mensen nieuw, 
veelal vluchtelingen uit Syrië die hier tot 
geloof zijn gekomen. Maar ook verarmde 
en soms murw geslagen Libanezen weten 
meer en meer de weg naar de kerk te 
vinden. Het christendom is op zijn retour, 
maar het Evangelie wint terrein.” 

Volgens Elie is het daarom goed dat de 
kerk eropuit trekt: de straat op, naar  
buiten, daar waar de mensen zijn. “We 
moeten niet alleen naar binnen kijken  
– alleen met onszelf bezig zijn als kerk – 

T

“Dwars door de  
crisis bouwt God 
Zijn kerk”

Dr. Elie Haddad

“Hoe moeilijker het wordt, 
hoe groter mijn besef juist 
hier geroepen te zijn.”

biografie

Elie Haddad (61)  
WIE Geboren in  
Libanon en getrouwd 
met Mireille WAT 1990 
naar Canada geëmi-
greerd en in 2005 
teruggekeerd naar 
Libanon FUNCTIE 2008 
president geworden 
van ABTS STUDIE Theo-
logie gestudeerd aan 
Tyndale Seminary in 
Toronto en in 2021 
gepromoveerd  
aan de VU over de 
missionaire roeping 
van de kerk.

»

Het is het verlangen van  
dr. Elie Haddad en ds. Kees 
van der Knijff om goede  
theologen voor het Midden- 
Oosten op te leiden.
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Kees en Esther van der Knijff en hun  
kinderen wonen nu ruim een jaar in  
Libanon. Hoe gaat het met hen?

TEKST Gijsbert Wolvers

Esther (33), jeugdarts in een kliniek 
in Beiroet: “We voelen ons hier  
allemaal thuis. Hannah (7), Nathan 
(4) en Timon (2) maken het goed.  
Ze hebben school en vriendjes in de 
omgeving. Ook in het werk vinden 
we onze draai. Ik werk twee dagen 
per week in de kliniek, Kees drie à 
vier dagen als docent theologie aan 
het seminarium.”

Wat viel mee?
Kees (33): “We kwamen terecht in 
een omgeving waar veel al loopt. Het 
seminarium en de kliniek bestaan 
al 60 jaar. In het begin voelden we 
ons hulpeloos, maar we kregen veel 
hulp met bijvoorbeeld het regelen 
van huisvesting, internet, water en 
elektriciteit.”
Esther: “Een collega bracht ons een 
extra pannenset en lekker eten. Wij 
kwamen in maart aan. Na een paar 
weken hadden onze kinderen het 
te warm in hun winterkleren. Een 
andere collega bracht zomerkleren. 
Door deze leuke contacten werd zij 
een vriendin.”

Wat viel tegen?
Kees: “We hadden ons niet gereali-
seerd hoe moeilijk Arabisch is. Dat 

online gegaan waardoor meer studenten 
konden aanhaken. Het afgelopen jaar 
waren er z’n 240 studenten in de diverse 
studieprogramma’s, meer dan ooit.

Naaste in nood
“Het is ons verlangen als ABTS om goede 
theologen op te leiden. Goed theologisch 
onderwijs is van strategisch belang. Het 
is daarbij ook van groot belang dat de 
kerk zicht heeft op de samenleving en 
het verlangen heeft de samenleving te 
dienen. Juist in onze context ervaren 
we hoe belangrijk dat is: oog en hart te 
hebben voor de naaste, in het bijzonder 
de naaste in nood.”

Volgens Elie is dat een les die de kerk in 
Libanon de afgelopen jaren meer en meer 
geleerd heeft. Hij ziet ernaar uit om hier-
over te vertellen en ook het gesprek aan 
te gaan tijdens zijn bezoek aan Nederland. 
Hij is dankbaar voor de in de afgelopen 
jaren gegroeide relatie met de GZB en 
de komst van Kees en Esther van der 
Knijff. “Samen maken we deel uit van het 
Lichaam van Christus. We zijn aan elkaar 
gegeven en hebben elkaar nodig om van 
elkaar te leren en om voor elkaar een 
hand en een voet te zijn.”

Ontmoet Elie in 
Nederland
Op uitnodiging van de GZB is Elie Haddad in 
mei in Nederland. Ontmoet deze bevlogen man 
tijdens een van zijn bezoeken aan gemeen-
ten, het internationale gebedsmoment of 
het online event op D.V. zaterdag 21 mei. 

Kijk voor meer info en aanmelden op  
www.gzb.nl/vertel Meer lezen? Ga naar www.gzb.nl/lichtvoorlibanon

heeft nul komma nul raakvlakken 
met de ons bekende talen. Het lezen 
en zelf praten gaat inmiddels redelijk, 
maar het begrijpen van gesproken 
taal valt nog tegen.”
Esther: “Het gaat wel steeds beter. 
Een eenvoudig consult doe ik in het 
Arabisch; voor moeilijker zaken is 
er meestal een vertaler naar het 
Engels. Veel Arabische woorden en 
constructies kennen we niet. Qua 
taal zitten we nog op kleuterniveau.”

“We hadden ons 
niet gerealiseerd 
hoe moeilijk  
Arabisch is.”

Welke kerk kozen jullie?
Kees: “Door het brandstofprobleem 
gingen we afgelopen zomer lopend 
naar een plaatselijke Arabischtalige 
kerk dichtbij. Hier voelden we ons 
snel thuis. De kerk zet zich in voor 
de wijk eromheen en er zijn ook  

maar veel meer naar buiten kijken. Vanuit 
een diepe verbondenheid met Christus 
die juist ook bewogen was met de schare. 
De kerk heeft een boodschap van red-
ding en van heil voor de wereld, ook voor 
Libanon in 2022.”

God bouwt Zijn kerk
Het afgelopen studiejaar had ongeveer 
de helft van de studenten bij ABTS een 
niet christelijke achtergrond: de meeste 
studenten komen uit Syrië. Maar ook 
studenten uit Irak, Egypte, Soedan en 
verschillende Noord-Afrikaanse landen 
zijn ruim vertegenwoordigd. “Dwars door 
alle crisissen in de regio heen is God  
bezig Zijn kerk te bouwen. Dat is het  
goede nieuws dat uit het Midden-Oosten  
komt. Er komt zo vaak alleen maar slecht 
nieuws uit onze regio: geweld en terreur, 
vluchtelingen, christenen die het Midden- 
Oosten verlaten. Maar er is ook dit  
andere verhaal: een verhaal wat God 
bezig is te doen.” 
De coronacrisis heeft ABTS naast allerlei 
uitdagingen ook nieuwe kansen gegeven: 
het hele onderwijs is in korte tijd versneld 

,Vertel
over de grote daden van God

7.

,Vertel
over de grote daden van God

7.
letters iets 
verder uit 
elkaar

,Vertel
7.
letters iets 
verder 
uit elkaar, 
zonder on-
dertitel

veel kinderen. En vertaling naar  
het Engels.”

Zijn jullie al geïntegreerd?
Kees: “Het is wennen. Er bestaat 
hier geen langetermijnplanning.  
In Nederland krijg je aan het begin 
van het schooljaar een lijstje met 
vakantiedagen. Hier hoor je op 
maandagavond: ‘Morgen hebben we 
geen school.’ Of, op het seminarium: 
‘Over één uur gaan we vergaderen.’”
 
Hoe is het leven?
Kees: “Er is steeds minder elektri-
citeit beschikbaar. Nu al hebben we 
’s ochtends en ’s middags twee uur, 
en ’s nachts vier uur geen stroom.” 
Kees’ computerbatterij is leeg, ze 
schakelen over op die van Esther.
Esther: “We hebben een speciaal 
kastje met Nederlandse producten: 
pepermunt, drop, hagelslag. In het 
weekend halen we weleens een van 
deze schatten tevoorschijn.”

“Qua taal zitten we 
nog op kleuterniveau”

Esther is jeugdarts en 
Kees docent theologie.

“Het christendom is 
op zijn retour, maar 
het Evangelie wint 
terrein.”

76

van het veld
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> 6.000.000

Arabisch

1/4 formaat NL 

Beiroet

Land  
in crisis
De bevolking van Libanon 
heeft het zwaar. Het land is 
praktisch failliet, kampt met 
1,5 miljoen Syrische vluch-
telingen,de gevolgen van de 
coronacrisis en de enorme 
explosie in 2020. Veel jonge-
ren emigreren.

Gastvrijheid
Delen zit in het Libanese DNA, de bevolking 
is enorm gastvrij. Je bent altijd welkom voor 
een heerlijke maaltijd. Geen enkel ander land 
vangt per hoofd van de bevolking zoveel 
vluchtelingen op. 

Religie
De samenleving is multireligieus. Er is godsdienstvrijheid, 
maar het land kent scherpe religieuze tegenstellingen.

Zendings-
werkers 
GZB
• Heleen Dandash-van 

den Berg begeleidt 
vluchtelingenkinderen  
en rust jonge vrouwen 
toe in het geloof.

• Kees van der Knijff en  
Wilbert & Rima van 
Saane zijn docent  
aan een theologische 
opleiding.

• Esther van der Knijff is 
jeugdarts in een arme 
wijk van Beiroet.  

Onze missie
In deze donkere tijden 
staan christenen in  
Libanon op. Om hoop en 
licht te brengen voor zowel 
Libanezen als vluchtelingen. 
Met praktische hulp en 
ondersteuning én met het 
Woord van hoop. De GZB 
werkt samen met kerken, 
theologische opleidingen en 
christelijke organisaties om 
ervoor te zorgen dat zij  
hun roeping kunnen blijven  
vervullen om hoop en  
perspectief te brengen.

Meer info? Kijk op www.gzb.nl/libanon

moslim

christen
(merendeel katholiek)

druus

protestant

Kerk in Libanon is 
baken van hoop



Tot zes jaar geleden voelde Tsoler (27) uit Beiroet zich emotioneel 
afhankelijk van de goedkeuring van mannen. Totdat God in haar 
leven ingreep. “Nu weet ik mij afhankelijk van de goedkeuring van 
mijn hemelse Vader.”

TEKST Gijsbert Wolvers

en succesvolle vrouw, dát wilde Tsoler 
zijn. En naar de maatstaven van de we-
reld was ze dat ook. In 2015 studeerde 
ze af als verpleegkundige aan de  
Libanese Amerikaanse Universiteit en 
specialiseerde zich daarna in orthope-
die. Toen ze een jaar later ging werken 

bij de christelijke peuteropvang GROW, kon ze niet ver-
moeden welke gevolgen dat voor haar leven zou hebben. 
“Ik hoorde daar aanbiddingsliederen over de Heere 
Jezus en de liefde van God. Maar ik had geen idee Wie  
Hij is en ik had geen benul van een doel in mijn leven.”

Ze raakte bevriend met haar collega Nairy. “Zij sprak 
over God, en was erg blij en vredig. Dat was precies wat 
ik in míjn leven miste. Ik besloot te ontdekken wat haar 
levensgeheim was. Nairy vertelde mij dat de Heere Jezus 
2000 jaar geleden naar ons toekwam om ons te verlos-
sen en dat Hij een relatie met ons wil. Toen ontmoette 
God mij. Hij nodigde mij uit een onderdeel van Zijn  
koninkrijk te worden.”

Reis in het geloof
Daar begon Tsolers ‘reis in het geloof’. De begintijd was 
verwarrend. “Ik was vol vreugde over mijn nieuwe leven, 
vermengd met verdriet, omdat ik 22 jaar lang zonder een 
doel in mijn leven had geleefd.”
Bovendien verzetten Tsolers ouders, in naam christen, 
zich tegen haar veranderde leven. “Ik was erg enthou-
siast over de Heere God. Ik begon veel te lezen: de Bijbel 
en boeken die uitleggen Wie God is en hoe je een god-
vruchtig leven moet leiden. Mijn ouders vonden dat heel 
vreemd. Anderhalf jaar lang zeiden ze: ‘Je bent als een 
non geworden, als een oude vrouw die haar leven heeft 
opgegeven. Je hoeft niet thuis te bidden, we bidden wel 
in de kerk.’ Ze treurden over het verlies van de oude 
Tsoler.”

Maar Tsoler was een nieuw mens geworden. Ze kreeg 
veel steun van haar ’vriendinnen in het geloof’, zoals 
Nairy en GZB-zendingswerker Heleen Dandash-van den 
Berg, logopediste bij GROW. Tsoler: “Zij liepen met me op, 

maakten me tot een discipel, door mij de waarden van 
Gods koninkrijk te leren en mij tot de Heere God te 
leiden. Ik vertelde over mijn strijd, met mijzelf en mijn 
ouders, en zij leerden mij over de groei in het geloof. Dat 
God de leugens in mijn leven wegneemt en mij zuivert.”

Afgoden
Tsoler werd lid van de Resurrection Church in Beiroet, 
een kerk waarmee de GZB samenwerkt. “De mensen 
daar bemoedigden mij, maar berispten mij soms ook 
over de dingen die ik nog steeds deed die God en Zijn 
koninkrijk niet weerspiegelden. Het waren de afgoden 
in mijn leven: het streven naar een hoge positie, onhei-
lige relaties, een ongezonde verhouding met voedsel. 
De vriendinnen uit de kerk concentreerden zich op de 
liefde van de Heere Jezus. Door Zijn liefde leerde ik aller-
eerst mijzelf lief te hebben en dat ik een doel in mijn leven 
diende te hebben. Ook leerde ik dat ik van mijn naasten 
moest houden en mijn ouders moest respecteren, onge-
acht hoe zij mij bejegenden. Hoewel het makkelijker zou 
zijn bij hen weg te gaan, woon ik nog steeds bij hen en bid 
ik voor hen.”

Nieuwe identiteit
Tsoler ervaart dat God haar een ‘nieuwe identiteit als 

E
Na haar studie ging Tsoler aan de slag bij de  

christelijke peuteropvang GROW.

»
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Tsoler is een 
nieuw mens  
geworden



Zijn dochter’ heeft gegeven. “Als iemand van wie Hij 
houdt, niet om wat ik doe, maar om wie ik in Zijn konink-
rijk ben. Dat was een geleidelijke verandering. Ik begon 
de dingen te haten waardoor ik mijzelf vroeger verheer-
lijkte. Zo is mijn relatie met mannen drastisch veranderd.  
Eerder voelde ik me emotioneel sterk afhankelijk van 
hen. Nu ben ik al zes jaar single, omdat ik mijzelf bewaar 
voor mijn toekomstige echtgenoot. Het is een enorme 
verandering niet afhankelijk te zijn van de goedkeuring 
van mannen, maar van die van mijn hemelse Vader. Ik 
wil niet in dit leven uitblinken, maar rentmeester zijn 
van wat God aan mij geeft, dat Hij door mij heen wordt 
verheerlijkt.”

Een land in crisis
De jonge Libanese leidt nu in de Resurrection Church 
het werk voor jongvolwassenen. Velen van hen proberen  
Libanon te ontvluchten, omdat het land in een enorme 
crisis verkeert. Het is failliet, kampt met 1,5 miljoen  
Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de explosie  
in Beiroet in 2020. Door de oorlog in Oekraïne dreigt  
een tekort aan essentiële levensmiddelen.
“De moeilijkheden waarmee Libanon nu kampt, raakt 
elke leeftijdsgroep”, vertelt Tsoler. “De meeste jongeren 
zijn niet alleen werkeloos, maar ook doelloos en hope-
loos. Door met deze groep in de kerk mee te leven, delen 
we hun last. Ik zie dat hun leven de vrucht van de Heilige 
Geest toont.”

Tsoler probeert de jongeren ervan te overtuigen niet te 
emigreren. “Als wij ons land verlaten, wie is dan het licht 
en het zout van dit land? God schudt Libanon in al zijn 
voegen. Gelovigen hebben een cruciale rol om het Goede 

“Mijn relatie met 
mannen is drastisch 
veranderd.”

Scan de QR-code 
om de video te 
bekijken.

De Pinkstercollecte is bestemd voor de 
kerk in Libanon. Help Tsoler, Heleen en 
anderen om het licht van het Evangelie te 
laten schijnen.
Geef via de Tikkie QR-code of door een 

gift over te maken naar de GZB, rekening-
nummer NL91 INGB 0690762445 met als 
omschrijving: pinkstercollecte.

 Alvast hartelijk dank!

Het zendingswerk kan niet zonder uw steun!

Nieuws te delen: dat ons leven afhangt van de eeuwig-
heid, waarvan God de Auteur is. Soms zijn we verdrietig, 
als er geen geld of elektriciteit is, als er geen medicijnen 
zijn. Maar wíj verheugen ons en hebben hoop. Niet in  
de stabiliteit van dit land, maar omdat we diep geliefd 
worden door onze God!”

“Een uitzending 
heeft best veel 
overeenkomsten 
met een rit in een 
achtbaan.”

Je moet ervan houden: het wachten in de 
rij, het vastsnoeren in je stoel, de lan-
cering, het gevoel dat je niet meer weet 
wat boven en onder is. Elke dag geven 
honderden mensen een lieve duit uit 
voor de kick (of de misselijkheid) van een 
achtbaan. Maar als je datzelfde gevoel wilt 
meemaken, kun je ook gewoon zendings-
werk gaan doen. De meeste mensen gaan 
echter liever naar een pretpark, dan 
naar het zendingsveld. Hoe zou de wereld 
eruitzien als die getallen andersom zou-
den zijn? 

Een uitzending (met bijbehorende cultuur-
schok) heeft best veel overeenkomsten 
met een rit in een achtbaan. Eerst het 
wachten en voorbereiden, de zenuwen 
vlak voor het vertrek. Dan de lancering: 
de uren in het vliegtuig op weg naar het 
onbekende wat thuis moet worden. En na 
een paar weken het gevoel het verschil 
tussen boven en onder kwijt te zijn. Los 
van alles wat ‘normaal’ is, op zoek naar 
een manier om je thuis te voelen in een 
wereld die je thuis nog niet is. Een tijd 
waarin je de taal nog niet goed genoeg  
beheerst om groepsgesprekken te 
volgen. Waarin je jezelf het hoofd breekt 
over de vier verschillende manieren 
om de verleden tijd te gebruiken in het 
Spaans. De kerk is anders, het eten is 
anders, de stijl van communicatie is an-
ders. De muziek is anders, de geuren zijn 
anders, het weer is anders (ik ben jaloers 
op de Nederlandse lente, hier in het grijze 
Bogotá!). In veel opzichten net een roller-
coaster. Je moet ervan houden – en dat 
doe ik. 

Rollercoaster 

Elise Verschuure woont een jaar in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Ze helpt 
mee bij een opvangproject van de kerk voor kinderen in achterstandswijken.

Jonge Libanese 
vrouwen delen hun geloof
Zendingswerker Heleen Dandash-van den Berg werkt 
sinds haar uitzending in 2018 als logopediste bij peuter-
opvang GROW. Sinds de verlenging daarvan vorig jaar, 
besteedt ze ook een aanzienlijk deel van haar tijd aan 
pastorale zorg en geloofstoerusting van jonge, gelovige 
vrouwen. Hiervan maakte ze een mooi filmpje. 

12

E l i s e  i n  B o g o t a

13



 

N i e u w s

Nieuws rond zendingswerkers, activiteiten 
en uitgaven: u leest het hier!

GZB-Experience

Reis mee door  
de wereldkerk
Vrouwen in Bulgarije hebben geen 
eenvoudig leven. Ondanks hun harde 
werken, lukt het vaak niet om te 
ontsnappen aan armoede. Wat is het 
mooi om dan verhalen te horen van 
vrouwen die tot geloof komen en rust 
vinden bij God. Wil je deze vrouwen 
bemoedigen? Ga dan mee met de 
VITA-vrouwenreis naar Bulgarije. En 
ontdek meer over God, de vrouwen 
daar en jezelf. 

Geef je nu op voor deze of een van 
de andere mooie reizen die de GZB in 
2022 organiseert.
• 23 SEP-1 OKT | VITA-Vrouwenreis naar 

Bulgarije
• 23 SEP-3 OKT | Gemeentereis naar 

Albanië (VOL)
• 31 OKT-11 NOV | Vrouwenreis naar  

Thailand
• 7-19 NOV | Alle leeftijdenreis naar Nepal
• 22-29 NOV | Gemeentereis naar Egypte

Kijk voor meer informatie en om je aan 
te melden op www.gzbexperience.nl/  
reizen.

Bestel!

Vakantiebijbelboekje 
‘Vertel,’
Ook dit jaar geeft de GZB een 
vakantie bijbelboekje uit. Veel leden 
en donateurs ontvangen het boekje 
samen met een mailing die rond  
11 juni wordt verstuurd. Maar het  
is ook een leuk boekje om uit te delen 
in de gemeente. 

U kunt het boekje bestellen via  
0343-512444, info@gzb.nl of   
www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje.

9 juni

Algemene Vergadering  
met dr. Kees van Ekris

Jaarverslag 2021

Hartelijk dank!
Het werk van de GZB kan niet 
zonder een betrokken achter-
ban. We zijn dan ook dankbaar 
dat we in 2021 maar liefst  
€ 8.528.000 mochten ontvangen. 
Heel hartelijk dank daarvoor! 
Samen met u wil de GZB 
mensen over de hele wereld 
bereiken met het Evangelie. 

Kijk voor het jaarverslag met  
financiële verantwoording op  
www.gzb.nl/jaarverslag.

GZBtv

Materiaal 
voor 
kinderen
In het vervolg staat er in 
Alle Volken geen kinder-
pagina meer. Maar dat 
betekent niet dat de GZB 
niets meer voor kinde-
ren doet. Voor (zondags)- 
scholen en clubs zijn er 
leuke programma’s  
om met kinderen met 
zending bezig te zijn.  
In speciale GZBtv- 
uitzendingen neemt de 
Nieuwsgier kinderen 
mee op reis naar Congo, 
Costa Rica of Indonesië. 
Ook zijn er werkbladen 
met allerlei puzzeltjes, 
opdrachten en verhalen. 

Kijk voor meer info op 
www.gzb.nl/wereldkids 
of bel 0343-512444.

De prijswinnaar 
van de puzzel in Alle 
Volken-februari zijn: 
Elianne Olthof,  
Hoge Hexel - Fenna 
Griffioen, Zwolle- 
Quinten Laffeber, 
Papendrecht

Zendingwerkers

Komen en gaan
• Met hun kennis en ervaring van IT 

en het onderwijs hebben Martin en 
Marleen ’t Hart de afgelopen zes 
jaar veel mogen betekenen voor de 
kerk en het christelijk onderwijs in 
Rwanda. In april zijn zij naar  
Nederland teruggekeerd.

• Ondanks de onveiligheid in Congo 
zijn Willem en Joanne Folmer van 
het land gaan houden. Ze hebben 
zich ingezet voor het verbeteren 
van de gezondheidszorg en de 
laatste jaren ook voor het zondags-
schoolonderwijs en evangelisatie-
werk onder pygmeeën. Na 7,5 jaar 

Congo is het gezin nu weer terug in 
Nederland.

• Anneleen van Doorn en Antje van 
Rees hebben afscheid genomen van 
Nicaragua. Ze hebben kerken in  
achterstandswijken geholpen bij  
het bijbels onderwijs en kinder werk.

• Vanaf 1 mei is ds. Gerrit Vreugdenhil 
parttime docent aan een theologi-
sche opleiding in Medellín, Colombia.

• Ook ds. Peter Kleinbloesem zal een 
aantal keren per jaar Colombia 
bezoeken. Samen met de Presbyteri-
aanse Kerk wil hij zich inzetten voor 
mensen die leven aan de rand van de 
samenleving.

• Johan en Astrid Klaasse en hun 
kinderen nemen in juni juist afscheid 
van Colombia. De afgelopen jaren 
hebben zij zich ingezet voor het 
stichten van een nieuwe gemeente  
in de stad Medellín.

Presentaties

Nodig een  
zendingswerker uit!
Op www.gzb.nl/presentaties ziet  
u wie de komende maanden  
beschikbaar zijn.

Voelt u zich betrokken bij het werk 
van de GZB? Denkt u graag mee? 
Van harte welkom op de Algemene 
Vergadering op D.V. donderdag  
9 juni in Nijkerk.

We organiseren de Algemene  
Vergadering met de IZB en HGJB. 
We beginnen om 17.00 uur met 
een maaltijd, vervolgens zullen de 
drie bonden afzonderlijk het zakelijk 
deel van hun agenda behandelen.
De GZB neemt afscheid van ds. J.C. 
van Trigt als lid van de Raad van 

Toezicht. Als nieuw lid wordt voor-
gedragen ds. A.J. Mouw (Aalburg). 
Daarnaast zullen het jaarverslag 
en het nieuwe meerjarenbeleids-
plan op de agenda staan.
Vanaf 19.45 uur is het gezamenlijk 
deel waarin dr. Kees van Ekris  
zal spreken over het thema:  
‘Dit dus: het Evangelie delen met 
tijd genoten’. 

Kijk voor meer informatie en om  
u aan te melden op www.gzb.nl/ 
algemenevergadering.

11 juni

Interesse  
in zending?
Wil je je graag inzetten 
in Gods wereldwijde 
kerk en denk je erover 
om een periode in het 
buitenland dienstbaar  
te zijn? Kom dan 
zaterdag 11 juni naar 
het zendingsevent.

Kijk voor meer  
informatie en om je 
aan te melden op 
www.gzb.nl/zendmij.
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Een Bijbel in je eigen taal… voor ons heel 
gewoon, maar niet voor de Lomwe in 
Malawi. Zij hebben pas een paar jaar een 
Bijbel in hun eigen taal. Mede dankzij de 
inzet van oud-zendingswerker Ilse Visser.
Maar de Bijbel ook echt begrijpen, is nog 

niet zo eenvoudig. Veel mensen hebben 
weinig opleiding genoten of zijn zelfs anal-
fabeet. Op steeds meer plekken starten 
Bijbelstudiegroepen. We hopen en bid-
den dat het samen bestuderen van de 
Bijbel de Lomwe tot zegen zal zijn. 

Voor het eerst samen 
de Bijbel lezen in je eigen taal
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,Vertel
over de grote daden van God

7.

,Vertel
over de grote daden van God

7.
letters iets 
verder uit 
elkaar

,Vertel
7.
letters iets 
verder 
uit elkaar, 
zonder on-
dertitel

Hoe vaak komt het nu voor 
dat je met iemand over het 
geloof in gesprek raakt? 
Voor de meesten van ons 
gebeurt dat maar weinig. 
Wat zijn redenen dat dit zo 
lastig is en hoe keren we 
het tij?
TEKST Jaap Haasnoot

Waarom is het vaak lastig om te 
vertellen wie God voor je is?
Annelies: “In mijn dagelijks leven kom 
ik weinig in contact met niet-gelovigen. 
Hierdoor gebeurt het nauwelijks dat ik 
gesprekken heb over wie God is. Ook ben 
ik soms bang voor reacties van onbegrip. 
Bepaalde onderwerpen, zoals de opstan-
ding van Jezus, zijn moeilijk uit te leggen. 
Dat vraagt om geloof. In de praktijk zijn 
er niet zo veel mensen die echt vragen 
hebben over wat je nu gelooft. Verder 
hebben mensen niet altijd een positief 
beeld van de kerk.”

we ons verantwoordelijk voor de mensen 
om ons heen die het Evangelie nog niet 
kennen?”

Hoe kunnen christenen elders 
in de wereld ons inspireren op 
dit punt?
Arie: “Allereerst is duidelijk dat Nederland  
zelf een zendingsland is geworden. Wij 
hebben zendingswerkers van elders  
nodig. Het is wel heel erg dat ons land  
binnen enkele decennia zo seculier is  
geworden. Hoe kunnen we het tij keren?”

Annelies: “Van de verhalen over zending 
leer ik wel dat het werk van lange adem 
is. Dat betekent ook voor ons dat we 
volharding nodig hebben. Christenen in 
andere landen kunnen ons nog wel wat 
leren op dat gebied.”

Arie: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik te 
weinig weet over de situatie van de kerk 
elders om te weten wat wij kunnen leren. 
Zending is bij ons vooral ‘geven’ geweest 
en we dachten niet dat we ook iets van 
anderen konden leren.”

Annelies: “Ik zit in de thuisfrontcommissie 
van zendingswerkers uit onze gemeente 

Arie: “Als christenen zijn wij ook niet altijd 
een visitekaartje van het Goede Nieuws! 
Ik heb ook meer oppervlakkige ontmoe-
tingen en het komt niet vaak tot zo’n ge-
sprek. Onze Nederlandse cultuur is toch 
meer introvert. We praten wat minder 
over gevoelens. Maar we schieten ook wel 
tekort als christenen, vind ik. Onderzoek 
laat zien dat meer dan de helft van de  
Nederlanders nu ongelovig is. Daar zouden 
we als kerk toch wel wat mee moeten.”

Krijg je vanuit de gemeente 
handvatten om het Evangelie 
door te geven?
Arie: “Nou, niet, of te weinig. Elke kerk-
ganger moet eigenlijk een evangelist zijn, 
maar we laten het graag aan anderen 
over. Het is belangrijk om in je leven te 
laten zien dat je christen bent, maar dat 
is niet genoeg. We zijn te beschroomd als 
het gaat om iets goeds te zeggen van de 
Heere God.”

Annelies: “Ja, en dan helpt het als je 
samen in de gemeente kunt oefenen. 
Nu gebeurt dat al door activiteiten zoals 
de Alpha-cursus, maar we kunnen hier 
verder in groeien. Evangeliseren is in de 
eerste plaats een levenshouding. Voelen 

Als iemand tegen je  
zegt ‘Vertel, wat geloven 
christenen?’. Wat zeg 
je dan?

Annelies: “Mijn geloof is de basis van m’n leven. We hebben 
een God die er voor je wil zijn en Zijn Zoon is naar deze 
wereld gekomen om onze zonden weg te nemen. Wat er ook 
gebeurt, God is erbij. Op Hem kun je bouwen!”

Arie: “Er is een God die hemel en aarde heeft gemaakt. Hoe 
ouder ik word, hoe meer ik onder de indruk raak van hoe 
schitterend de schepping is! De mens heeft het echter ver-
knoeid, maar ook daarin heeft God voorzien. Zijn Zoon Jezus 
heeft voor onze zonden geleden en het weer goed gemaakt 
tussen mens en God. We mogen een kind van God zijn!”

Twee gemeenteleden over het delen van het Evangelie 
dichtbij. Annelies van Campen (38 jaar) is leerkracht 
in Ede en lid van een Thuisfrontcommissie. Arie van 
den Andel (72 jaar) is gepensioneerd ambtenaar in 
Ede en was vele jaren actief als kerkenraadslid.

en als ik hun verhalen hoor en zie hoe zij 
helemaal afhankelijk zijn van God, dan kan 
ik daar zeker wel van leren. Als je zelf niet 
meer weet hoe het verder moet, dan kan 
God daardoorheen grote dingen doen!”
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“Geloven we nog dat 
God grote dingen kan doen?”



Wat is er mooier dan samen met Gods wereldwijde  
kerk toe te leven naar Pinksteren? Dat kan door mee  

te doen met onze Pinkstercampagne. Mis het niet!
TEKST Diana Palm

VANAF ZATERDAG 14 MEI: 

ontmoetingen met 
de wereldkerk
Op verschillende plekken in Nederland worden bijzondere 
gemeenteavonden georganiseerd met gasten uit Bulgarije, 
Colombia, Libanon en Nepal. We luisteren naar en delen 
verhalen over wie God is en wat Hij doet in deze wereld. 

ZATERDAGAVOND 21 MEI: 

Online GZB-event
Een afwisselend programma waarin we met 
onze buitenlandse gasten, ds. Kees van Ekris 
en ds. Leon van den Dool nadenken over 
het thema ‘Vertel, over de grote daden van 
God’. Hoe doen we dat hier? Wat gebeurt 
er in andere landen? Hoe kunnen we elkaar 
stimuleren om Gods goedheid en trouw door 
te geven? Zorg dat u erbij bent!

Natalya 
Stoykova uit 
Bulgarije is 
de drijvende 

kracht achter 
de Samaritaanse Vrouwen. 
Inmiddels zijn er ruim tien 
kleine huisgemeenten 
en bijbelstudiegroepen 
ontstaan.

Ds. Sixto 
Hernandez 
uit Colombia 

is predikant 
in de stad 

Medellín. Hij is betrokken 
bij kerkplanting in midden-
klasse wijken, maar woont 
en werkt ook onder pros-
titués en verslaafden. 

Dr. Elie  
Haddad uit  
Libanon 
leidt pre-

dikanten en 
leiders op voor kerken in 
het Midden-Oosten. In een 
regio waar veel christenen 
vertrekken en het aantal 
vluchtelingen groot is, wil 
hij een baken van hoop zijn. 

Jiwan  
Baharati uit 
Nepal voel-
de al vroeg 

een roeping 
om het Evangelie te delen. 
Hij trekt de bergdorpen 
van de Himalaya in om de 
jonge kerk van Nepal te 
ondersteunen.

WOENSDAGAVOND 1 JUNI: 

Online gebedsbijeenkomst
Op woensdag 1 juni vindt er een internatio-
nale gebedsbijeenkomst waarbij we iedereen 
uitnodigen om samen met vertegenwoordi-
gers uit landen waar de GZB werkt, biddend 
op weg te gaan naar Pinksteren. Aanmelden 
kan via www.gzb.nl/gebedsbijeenkomst.

En verder Met een wereldtheepakket voor een 
goed gesprek, een verhalentocht voor kinderen en 
een escaperoom voor tieners gaan gemeenten aan  
de slag met het thema ‘Vertel,’. 

,Vertel
over de grote daden van God

7.
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over de grote daden van God
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letters iets 
verder uit 
elkaar
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letters iets 
verder 
uit elkaar, 
zonder on-
dertitel
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“M ijn interesse 
voor de GZB 
is al vroeg 
begonnen. 
Als meisje 

van twee jaar oud ging ik voor het eerst 
mee naar de GZB-dag. Sindsdien heb 
ik er maar één gemist. Ik ben dus een 
echte GZB-fan! Mijn moeder was vroeger 
vrijwilliger bij de kinderprogramma's, 
daardoor was ik al jong betrokken bij  
de GZB. 

Na de jaren dat ik zelf naar het kinder-  
en tienerprogramma ging, ben ik  
coördinator geworden bij het tiener-
programma. Dit doe ik nu al een aantal 
jaren en het is keer op keer fantastisch 
om samen met ons team een programma  
te bedenken, uit te werken en vervol-
gens het programma te draaien samen 
met de tieners. 

De GZB doet over de hele wereld waar-
devol werk en ik vind het belangrijk om 
daar op deze manier mijn steentje aan bij 
te dragen. Het geeft mij veel energie om 
het werk van de GZB bij tieners onder de 
aandacht te brengen en hen te enthou-
siasmeren in het geloof. Met Pinksteren 
komt er een hele gave Pinkstercampagne  
aan met een programma voor kinderen 
en een speciaal programma voor de  
tieners. Geef je dus zeker op, want dit  
wil je niet missen!”

Rosalie van der Plas (23 jaar) | vrijwilliger GZB | coördinator 
tienerprogramma Pinkstercampagne

“Ik ben een 
echte GZB-fan!”

Escaperoom  
voor tieners
Duik in het waargebeurde verhaal van David 
uit Zuid-Afrika en probeer te ontsnappen. 

www.gzb.n/escaperoom 

Verhalentocht  
voor kinderen
Ga met Sjoerd de Zendingsjournalist  
op zoek naar echte zendingsverhalen.

www.gzb.nl/verhalentocht
Meer info? Kijk op www.gzb.nl/vertel, voor alle verhalen en activiteiten.

Doe mee met onze Pinkstercampagne 2022: Vertel,



In het vervolg nemen we in elk nummer van Alle Volken een kijkje in de keuken bij 
een van onze zendingswerkers. Dit keer bij de familie Den Hartog in Thailand.

Wat moet 
je doen?
1.  Kook de rijst volgens de verpakking. 
2.  Verwarm de kokosmelk tot het kookt. 
3.  Voeg de grofgesneden citroengras, kaffirlimoen-

blaadjes en laoswortel toe. Laat het 2 minuten koken. 
4.  Snij de kipfilet in blokjes en voeg dit toe aan de  

kokosmelk. Kook tot de kipfilet wit wordt. 
5.  Voeg de grofgesneden ui en wortel toe. Kook het  

2 minuten en giet er een kopje water bij. 
6.  Verlaag het vuur en voeg de grofgesneden tomaten  

toe. Breng het geheel op smaak met de vissaus, 
limoensap en eventueel suiker.

7. Laat alles nog een paar minuten sudderen. 
8.  Opdienen met rijst.

Variaties
Vervang de wortel door champignons. Op deze manier 
maken de meeste Thaise mensen het gerecht.
Voor een pittige smaak: voeg één of twee pepertjes toe. 

Eet smakelijk!

Wat heb 
je nodig?
400 gram kipfilet 
1 wortel 
1 ui 
2 tomaten 
4 strengen  
citroengras
6 blaadjes kaffirlimoen 
( je kunt de blaadjes 
kopen bij de toko en 
de meeste super-
markten verkopen ze 
tegenwoordig ook, met 
name uit de diepvries)
1 stuk laoswortel
500 gram kokosmelk
vissaus of 
bouillonblokje
citroen- of limoensap
rijst
evt. suiker

Kip in  
kokosmelk

Een favoriet 

gerecht van 

één van onze 

kinderen. 

Maak kennis!

Recept van...  
WIE Sijmen, Annelies, 
Daniel, Benj en Marie 
den Hartog LAND Wonen 
sinds 2006 in Thailand 
FUNCTIE Sijmen en  
Annelies helpen met 
het starten van nieu-
we kerken, motiveren 
en trainen Thaise 
broeders en zusters 
en gaan er samen op 
uit om het Evangelie 
uit te leggen in dorpen 
rondom de stad. 

Meer info:  
www.gzb.nl/thailand

In Thailand staan er geen pannen op tafel of op de mat waarop gegeten wordt. Serveer 

de soep en de rijst in aparte schalen. Iedereen krijgt een bord met rijst. Vervolgens 

wordt de soep voor iedereen in een klein bakje gedaan. Op deze manier schep je de soep 

over de rijst. De citroengras, limoenblaadjes en laoswortel blijven achter in het bak je. 
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Wat vind je het mooiste aan het 
werk dat je doet in Thailand? 
Wij voelen ons geroepen om in Thailand 
over de Heere Jezus te vertellen. Als Thai-
se mensen ook Gods roepstem horen, tot 
geloof komen en daarnaar leven, dan is 
dat het mooiste wat er is. 

Zijn de eetgewoonten in 
Thailand heel anders dan in 
Nederland? 
De meeste Thaise mensen eten drie 
keer per dag rijst – ook als ontbijt. 
De maaltijd wordt op een mat op 
de grond gegeten en opgediend in 
kommen of borden. Als iemand klaar 
is met eten, gaat diegene vaak naast 
de mat zitten. Schrik niet van een 
gefrituurde krekel of zijdeworm in 
de maaltijd. 

Tijdens je werk, in de kerk of gewoon thuis 
eet je vast ook regelmatig samen met  
anderen. Vertel eens over een grappige of 
bijzondere ontmoeting rond de maaltijd. 
We kregen de vraag om een typisch Nederlandse maal-
tijd klaar te maken. Daarom maakten we hutspot met 
appelmoes. We dachten dat dit veel te smakeloos zou 
zijn voor de Thai – omdat zij zo pittig eten – en maakten 
er voor de zekerheid spaghetti met bolognaisesaus bij. 
Tijdens de maaltijd zagen we iemand zijn bord  
opscheppen: eerst hutspot met een laag  
spaghetti en bolognaisesaus. Daar bovenop  
appelmoes en een flinke hoeveelheid  
chilisaus. Oeps!

Zijn mensen in Thailand gastvrij? 
Als we ergens op bezoek zijn geweest, krijgen 
we óf een deel van het overgebleven eten mee 
in plastic zakjes óf iets anders uit de tuin – 
bijvoorbeeld een tros bananen of een papaja. 
We gaan bijna nooit met lege handen naar huis. 
Komt er onverwachts bezoek van een beken-
de? Dan gaat één van de familieleden snel naar 
de markt en staat er binnen een half uur een 
maaltijd klaar. 

Wat is je quilty pleasure? 
De guilty pleasure binnen ons gezin 
is roti als toetje. Roti is een heel vet 
pannenkoekje met zoete melk en 
suiker. Om het af te maken kun je 
kiezen uit een extra smaak: chocola-
de- of vanillesaus, banaan of natuur-
lijk alles bij elkaar. 

Familie Den Hartog 
in Thailand: 

“Bijna nooit 
met lege 

handen naar 
huis”

TEKST Mariëlle de Koning
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Kijkje in de keuken!
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Online GZB-event 2022
19.15 uur  
Zendingsjournaal  voor kinderen
20.00 - 21.30 uur 
GZB-event

Thema 
Vertel, over de grote daden van God

D.V. zaterdagavond 21 mei 

• Ontmoeting met de wereldkerk
• Gasten uit Nepal, Libanon,  

Bulgarije, Colombia
• Delen van verhalen over hoe  

God wereldwijd werkt
• Samen verbonden
• Voor iedereen met hart voor zending

Wilt u de wereldkerk ontmoeten en geïnspireerd worden door de grote daden van God?

Meld u dan aan via www.gzb.nl/event. Van harte welkom!


