
Het was maandagochtend 11 april. Nietsvermoedend waren we aan een nieuwe 

werkweek begonnen. Het bouwproject liep als een trein, patiënten zaten te 

wachten, we gaven de kinderen les. Plotseling hoorden we dat de gewelddadi-

ge Islamitische groep ADF zich over de Ituri rivier en richting Lolwa verplaatste. 

Enkele uren later zijn we naar Bunia geëvacueerd.  

In de weken hierna vonden er steeds dichter bij Lolwa overvallen plaats waarbij 

burgers werden vermoord en gekidnapt, spullen werden gestolen en huizen in 

de brand werden gestoken. Meer mensen vertrokken uit Lolwa. Op zondagmid-

dag 1 mei vielen de ADF-rebellen gericht het ziekenhuis van Lolwa aan. Die 

middag hebben velen van jullie onze oproep om gebed gekregen en meegebe-

den. In een twee uur durend gevecht heeft het Congolese leger stand kunnen 

houden en zijn de nog aanwezige burgers in veiligheid gebracht. We geloven 

dat God het ziekenhuis en de mensen in Lolwa heeft beschermd en zien het als 

een wonder dat het ziekenhuis en de andere gebouwen van de kerk onbescha-

digd zijn! Het ziekenhuis was in de dagen ervoor al gesloten, met de aanval zijn 

ook de laatste achtergebleven werknemers geëvacueerd. Daarna was het dorp 

leeg, op militairen na. Hoewel er de afgelopen weken geen incidenten zijn ge-

weest in de buurt van Lolwa, is het onzeker of ADF echt weg is en zijn de mees-

te mensen nog te bang om naar Lolwa terug te keren. De afgelopen tijd was 

voor ons een tijd van stress, zoeken naar stabiliteit als gezin en het proberen 

ondersteunen van onze vrienden en collega’s uit Lolwa.  
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baar voor, want het heeft ons veel 

rust gegeven een eigen plek te 

hebben. Maar zij komen binnenkort 

terug. Om de kinderen en onszelf 

stabiliteit te bieden, hebben we een 

eigen huurhuis gezocht en gevon-

den in Bunia, en hopen we komen-

de week te verhuizen. We hebben 

niet veel te verhuizen, want het 

grootste deel van onze spullen is 

nog in Lolwa en het is niet het mo-

ment om die te proberen op te ha-

len. Maar we proberen ons voorlo-

pig te settelen in Bunia.  

In augustus hopen we in Nederland 

te zijn voor vakantie en ontmoeting 

met familie en vrienden.  

In de eerste weken na onze eva-

cuatie, waren we druk met het 

ondersteunen van de mensen in 

Lolwa. Er moesten keuzes ge-

maakt worden of het ziekenhuis 

gesloten moest worden, we pro-

beerden de vluchtelingen in Lolwa 

te helpen, we moesten nadenken 

over het evacueren van personeel 

(en spullen) van ziekenhuis en 

kerk. Toen na de aanval Lolwa 

leeg was, konden we weinig meer 

doen dan bidden, wachten en af 

en toe wat geld sturen aan men-

sen die dat nodig hadden. We 

merkten dat we minder stress 

hadden over Lolwa, maar dat te-

gelijkertijd de toekomst erg onze-

ker bleef. Misschien kunnen we 

wel maanden of jaren niet terug 

naar Lolwa. Sinds onze evacuatie 

verblijven we in een huis van an-

dere zendingswerkers die op ver-

lof zijn. Daar zijn we heel dank-

Na onze evacuatie hebben we 

twee keer voedsel, zeep en zeilen 

naar Lolwa gestuurd. In Lolwa kwa-

men namelijk van allerlei kanten 

vluchtelingen. De kerk heeft hard 

gewerkt om die vluchtelingen een 

dak boven hun hoofd te geven. 

Alle gebouwen zaten propvol en er 

zijn tenten opgezet. Ook zijn er 

latrines gegraven. Na de aanval op 

Lolwa zelf, zijn al die vluchtelingen 

met de bevolking van Lolwa naar 

andere plekken gevlucht. Ook daar 

hebben we hen geprobeerd te on-

dersteunen met eten en geld van-

uit verschillende Nederlandse ker-

ken.  

Papa Fanda kent de harde Congolese realiteit als geen ander. Als verpleegkundige 

was hij drie jaar geleden met zijn hele gezin gekidnapt door ADF. De omstan-

digheden daar waren zwaar. Na zijn vrijlating bouwde hij zijn leven opnieuw op. Hij 

werd een betrouwbare kracht in het ziekenhuis van Lolwa en de directeur van de 

verpleegkundeschool van de kerk. Het is niet makkelijk om het onderwijs aan de 

verpleegkundestudenten voort te zetten vanuit Bunia. Fanda’s toewijding voor het 

werk van de kerk is indrukwekkend.  



Aanmelden voor een regelmatige email met gebedspunten en nieuws-

brief, kan ook op de nieuwe website.  

Kijk ook eens op facebook en instagram.  

Heb je het al gezien? De website 

van de GZB is vernieuwd! Het is nu 

makkelijker om meer te weten te 

komen over de verschillende pro-

jecten in Congo. Natuurlijk staat er 

ook de nodige info over ons en de 

kerk waarvoor we werken.  

Lees meer op www.gzb.nl/

zorgincongo.    

Sinds we in Bunia wonen gaan Thij-

men, Aron en Aimée elke doorde-

weekse ochtend naar school. Het is 

een door een Congolese dame ge-

leide Engelstalige school die een 

Canadees programma volgt en 

daarom ook extra aandacht heeft 

voor de Franse taal. Wat een cultu-

ren hè? De klasjes zijn nog klein (4-

6 kinderen per niveau), er is veel 

aandacht voor elk kind met zijn of 

haar behoefte. Thijmen en Aron 

zien elke week uit naar de vrijdagse 

jiu-jitsu-les en Aimée komt steeds 

met nieuwe liedjes thuis. In de mid-

dagen krijgen ze van ons de Ne-

derlandse lessen. We zijn dank-

baar dat de kinderen in deze tijd 

een vorm van routine hebben ge-

vonden en vriendjes en vriendinne-

tjes om mee te spelen. Toch zoe-

ken we nog steeds een leerkracht 

voor het Nederlandse onderwijs, 

zodat wij meer ruimte hebben voor 

het medisch werk.  

 

 

 

 

 

 

 

In onze vorige nieuwsbrief schre-

ven we over het bouwproject in het 

ziekenhuis. Dat ging heel voorspoe-

dig! Binnen twee maanden stonden 

de muren er al en lag het dak erop. 

Helaas ligt dat project nu tijdelijk 

stil. 

De eerste tijd in Bunia hadden we 

niet veel energie voor iets nieuws. 

We vonden het moeilijk om te ac-

cepteren dat terugkeer naar Lolwa 

voorlopig geen optie was. Zoeken 

naar een andere werkplek voelde 

als “verraad” aan de mensen uit 

Lolwa. Toch zijn we geleidelijk aan 

gaan praten met de kerkleiders en 

de regiocoördinator van de GZB om 

te ontdekken waar we nog meer 

van waarde zouden kunnen zijn 

binnen de projecten van de kerk.  

 

Mark Ik wil de komende tijd 

regelmatig in een aantal 

ziekenhuizen in de buurt 

langsgaan om zoveel mo-

gelijk kennis en kunde over te dra-

gen aan verpleegkundigen en art-

sen. Daarnaast denk ik mee met 

het medisch bureau van de kerk, 

hoe we een gedegen supervisie 

kunnen doen van de 25 verschil-

lende klinieken van de kerk. Dat is 

niet makkelijk, omdat circa de helft 

van deze klinieken te maken heeft 

met onveiligheid.  

Corine Ik ga op het kantoor van de 

kerk werken. Er lopen verschillen-

de projecten waar ik een rol in kan 

spelen. En ik kan IT-ondersteuning 

bieden.  

Daarnaast blijven we de mensen 

uit Lolwa coachen en begeleiden. 
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Mark en Corine wonen als zendingswerkers in Congo, samen met hun 

kinderen Thijmen, Aron en Aimée. De uitzending vindt plaats vanuit de 

Pelgrimvaderskerk Rotterdam, in samenwerking met de GZB. Mark is 

tropenarts en Corine is biomedisch ingenieur. Zij willen Gods liefde laten 

zien door samen met de kerk in Congo te investeren in de lokale ge-

zondheidszorg. Van juni 2016 tot januari 2018 werkten zij in Rwanda.  

 

Post:  MAF Eastern Congo via PO Box 11, Kampala, Uganda  

Corine:  corineslagboom@gmail.com  

Mark:  godeschalk@hotmail.com 

TFC:   tfcmarkcorine@gmail.com  

Website: www.gzb.nl/zorgincongo   

Facebook:  www.facebook.com/zorgincongo 

Instagram:  www.instagram.com/zorgincongo 

Het werk in Congo wordt 

gesteund door GZB, een 

organisatie die gericht is op 

het ondersteunen van de 

wereldwijde kerk. De missie 

van de GZB is om 

wereldwijd mensen te 

bereiken met het Evangelie.  

 

Giften kunt u overmaken op  

NL91 INGB 0690 7624 45  

o.v.v. Fam. Godeschalk 

 

Voor adreswijzigingen: 

info@gzb.nl of 0343-512444 

Als zendingswerkers mogen we de verbinding zijn tussen Congo en Nederland. Door mee te leven kunt u 

meeleren over de wereldwijde kerk en zal het werk in Congo ook vrucht dragen in Nederland! 

 

We danken voor: 

• de bescherming van de mensen in Lolwa tijdens de aanval van ADF. 

• het vinden van een huis in Bunia en de school voor de kinderen. 

• mensen als papa Fanda die zich met hart en ziel inzetten voor het werk van de kerk. 

  

We bidden voor: 

• een einde aan het geweld, een einde aan gewapende groepen als ADF en voor vrede in Oost-Congo. 

• een heropening van het ziekenhuis in de komende maanden.  

• alle vluchtelingen, onder wie vrienden en collega’s van ons, die nu op andere plekken moeten wonen, 

soms in moeilijke omstandigheden en met onvoldoende eten voor hun gezinnen. 

• rust en kracht als gezin, in het omgaan met de onzekerheid van de toekomst en wijsheid in het zoeken 

naar een zinvolle nieuwe bijdrage in het werk van de kerk vanuit Bunia.  

• een goede vakantie in Nederland. 

‘Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem 

die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen.’ Het staat prachtig geschreven in Matteüs (10: 28), 

maar in de praktijk o zo moeilijk. Met de dreiging van onvoorspelbare rebellen die je kant op komen voelt het 

soms machteloos om in Nederland, voor ons als TFC, maar ongetwijfeld ook voor iedereen die dichtbij Mark, 

Corine en de kinderen staan. Gelukkig is er op tijd geëvacueerd en het is geruststellend om verder in Matte-

üs te lezen dat er zelfs geen mus neervalt als de Vader het niet wil. Maar de belangrijkste boodschap in die 

eerste tekst is dat het niet om het lichaam, maar de ziel gaat. Daarin bemoedigen Mark en Corine ons die 

ondanks de tegenslag blijven zoeken naar Gods leiding en de kracht om positief te blijven en impact te heb-

ben. Misschien voelt het machteloos op afstand, maar laten we de kracht van gebed niet onderschatten. 

Harmen, Christel, Roel, Youri   tfcmarkcorine@gmail.com  

https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/john-en-marjan-lindhout

