
Het ziet er niet naar uit dat de situatie in Lolwa snel zal verbeteren. De bevol-

king van Lolwa en omgeving is nog niet teruggekeerd. Het ziekenhuis is nog 

dicht. Daarom gaan we er steeds meer van uit dat we voortaan in Bunia zullen 

wonen. Het is een hele verandering, en de reden (door de onverwachte nabij-

heid van ADF-rebellen waardoor we plotseling moesten evacueren) is wel heel 

verdrietig. Het voelt nog steeds als een groot verlies. Toch zijn we ook dankbaar 

voor de kracht om ons aan te passen aan de omstandigheden. We merken dat 

we steeds meer kunnen zeggen dat het goed is zo. Verderop in de nieuwsbrief 

geven we een korte impressie van de verschillen tussen wonen in Lolwa en in 

Bunia. De belangrijkste overeenkomst is eigenlijk dat God in alle situaties bij 

ons is en ons geeft wat we nodig hebben. Daar zijn we Hem zo dankbaar voor!  

In augustus zijn we op vakantie in Nederland geweest. We hebben geen pre-

sentaties of iets dergelijks gegeven, dat komt volgend jaar als we op verlof ko-

men. We wilden gewoon heel graag onze familie en vrienden zien na alles wat 

er was gebeurd. En dat was fijn. Het heeft ons (en hen!) erg goed gedaan.  

Toen we in september weer terug in Congo kwamen, merkten we dat we ons 

toen pas echt gingen settelen in Bunia. Waar het voor de zomervakantie nog als 

tijdelijk voelde, gingen we nu ons huis inrichten zoals we wilden en konden we 

echt landen. We hebben inmiddels ook een fijn ritme van school, werk, bijbelstu-

die, kerk, etc. We raken meer en meer gewend hier. 
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op de voorkant en hierboven) met 

vele uitdagingen. Soms is het “er 

zijn” alleen al een bemoediging.  

Met een ziekenhuis naast een 

vluchtelingenkamp bij Bunia von-

den we een oplossing hoe we 

meerdere vluchtelingen met een 

liesbreuk konden opereren, ook al 

hebben deze mensen geen geld 

voor de operatie. Zo stond ik ineens 

een hele dag te opereren en was 

het voor het ziekenhuis een aan-

moediging om zich te ontfermen 

over deze mensen in de marge.  

 

 

 

Ik geniet ervan om in zo’n niche 

oplossingen te zoeken, het verschil 

te maken en iets te laten zien van 

Gods liefde.  

Een deel van mijn tijd besteed ik 

sinds kort aan een deeltijdmaster 

Public Health, om nog beter de kerk 

te kunnen helpen in zorg in de 

breedste zin. En dan doe ik nog de 

ondersteuning van het medisch bu-

reau van de kerk, de verpleegkun-

digenschool, de nodige administra-

tie en de Nederlandse lessen aan 

de kinderen.  

In de afgelopen maanden is dui-

delijk geworden dat er voor mij 

ook vanuit Bunia genoeg werk te 

doen is. Ik heb meerdere van de 

35 klinieken en ziekenhuizen van 

de kerk bezocht. Sommige voor 

evaluatie en supervisie, bij andere 

ga ik regelmatig op bezoek voor 

on-the-job training van dokters, 

verpleging en ander personeel. 

Samen patiënten beoordelen, 

spreekuur doen, adviseren hoe de 

financiën transparanter kunnen, 

bouwprojecten aanzwengelen en 

nog veel meer. Laatst deed ik een 

medische evaluatie bij een project 

dat gevluchte Pygmeeën leert om 

zelf hun groente te verbouwen en 

hun kinderen helpt naar school te 

gaan. Een prachtige plek (zie foto 

Nu we minder thuisonderwijs ge-

ven, heb ik veel meer tijd om te 

werken dan in Lolwa. En dat vind 

ik heerlijk. Ik kom regelmatig op 

het kantoor van de Communauté 

Emmanuel om daar te helpen met 

projecten. Ik heb een supervise-

rende rol in de GZB-projecten van 

de jeugd, de zondagsschool en de 

Pygmeeën. Hopelijk komt het pro-

ject voor discipelschap ook nog 

van de grond. Het idee van dat 

project is dat in alle lokale kerken 

discipelschapstrainin-

gen worden gegeven. Helaas wil de 

aangewezen persoon deze verant-

woordelijkheid niet dragen, dus 

daar moeten we creatief in zijn. 

Verder ondersteun ik de leidingge-

venden van de Communauté Em-

manuel. Ik help bijvoorbeeld met 

het in gebruik nemen van een fi-

nancieel computerprogramma. Met 

de cursus die daarvoor wordt geor-

ganiseerd, ga ik zelf ook meedoen. 

Ook zijn we begonnen met interne 

financiële audits. Met deze twee 

activiteiten hopen we de financiën 

van de kerk te professionaliseren.  

GZB-programmaleider Ditteke den Hartog is op bezoek ge-

weest. Vanwege Covid en de onveiligheid was het alweer 

vier jaar geleden dat ze in Congo was. We waren dus heel 

blij met haar komst. Binnen het gezamenlijke programma 

van de GZB met de Communauté Emmanuel zijn er een 

aantal speerpunten met bijbehorende projecten geformu-

leerd. Dit programma heeft Ditteke met alle leidinggevenden 

van de kerk opnieuw doorgesproken. Ditteke heeft de mees-

te projectleiders gesproken en ze heeft wat plekken be-

zocht. Overal even op de foto! Wij zijn meestal mee ge-

weest, onder andere om te vertalen van en naar het Frans.  



 

Toen we net naar Bunia waren ge-

komen, zagen we veel voordelen 

van Bunia, het was in sommige op-

zichten echt een verademing. We 

zochten een manier om om te gaan 

met de veranderde situatie, want 

we misten Lolwa natuurlijk ook 

enorm. Lolwa en Bunia hebben al-

lebei fijne en minder fijne kanten. 

Meer en meer leren we leven met 

waar we nu zijn. We zien dat er een 

continuïteit in zit. Ook waar we nu 

zijn is het goed, met de bagage van 

waar we vandaan komen. 

Om iets te kunnen delen van hoe 

we het zien, hebben we een over-

zichtje gemaakt van de “zegen” en 

“vloek” van beide plekken.  

Lolwa heeft een prachtige natuur, 

het regenwoud om de hoek, veel 

vogels, rustig wonen in de natuur. 

Iedereen kende ons en we voelden 

ons gekend.  

Het is bizar om te beseffen dat Lol-

wa nu vrijwel verlaten is, op militai-

ren na dan. Dat die fijne plek nu 

een onveilige plek is geworden. En 

dat het nooit meer helemaal zal 

worden zoals het was. 

Lolwa had weinig privacy, ons 

werk stopte nooit en was te veel, 

veel tijd en energie ging naar het 

thuisonderwijs aan de kinderen, 

eten en inkopen vroeg veel plan-

ning. 
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In Bunia hebben we meer privacy 

en kunnen we ons makkelijker rus-

tig terugtrekken. De kinderen kun-

nen naar school, er is een bijbel-

studie met missionaries, kerkdien-

sten in het Frans, geen avond-/

nachtdiensten in het ziekenhuis 

voor Mark, je kunt hier spaghetti en 

pakken sap kopen, en komkom-

mer, wortel, paprika,... 

In Bunia hebben we een muur rond 

ons huis, geen natuur om ons 

heen, het is stoffig, de anonimiteit 

van de stad maakt dat we op straat 

vaak de muzungu (“witte”) zijn en 

wildvreemden vragen ons om geld, 

Mark moet meer reizen voor zijn 

werk wat vaak aftasten is qua vei-

ligheid.  

 

Op de terugweg maken donkere regenwolken zich klaar 

voor de ontlading. Ik denk aan de zwangere vrouwen die ik 

vandaag op het spreekuur zag. De meesten leven van het 

geld dat hun man met goudzoeken verdient. Een onzeker 

bestaan. Velen zijn als vluchteling voor het geweld in de 

regio naar deze plaats verhuisd. Het meisje dat vanochtend 

geboren is, is al halfwees, omdat de man van haar jonge 

moeder twee weken geleden door militieleden is vermoord. 

Wat heeft Marks bezoek aan een kliniek buiten Bunia te 

maken met hoop? Lees meer op www.gzb.nl/zorgincongo.    

Aanmelden voor een regelmatige email met gebedspunten, 

de nieuwsbrief, of een blog als deze, kan ook op de websi-

te.  

Kijk ook eens op facebook.com/zorgincongo en  instagram.com/zorgincongo.  

https://www.gzb.nl/verhalen/hoop
http://www.facebook.com/zorgincongo
http://www.instagram.com/zorgincongo


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 1, 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: 

• een goede vakantie in Nederland. 

• Gods leiding en rust in de nieuwe taakomschrijvingen van Mark en Corine. 

• het bemoedigende bezoek van Ditteke, programmaleider van de GZB in Congo.  

• het kunnen helpen van Congolezen in de marge. 

  

We bidden voor: 

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

• alle vluchtelingen in de regio, onder wie vrienden en collega’s van Mark en Corine. 

• bescherming van het ziekenhuis, de scholen, de kerk en de hele missie in Lolwa.  

• de cursus over financiële boekhouding en de interne audits van de kerk. 

• Gods bescherming in Bunia en ook tijdens de reizen naar de klinieken/projecten in de omgeving. 

• Volharing en Gods leiding in het werk en leven in Congo, voor Mark en Corine en voor de kinderen. 

Dit is pastor Isaac Mbabazi, de leider van de Communauté Emmanuel (CE39), het 

kerkelijk verband waarvoor we werken. Pastor Isaac is gepromoveerd theoloog en 

geeft les als professor aan de grote christelijke universiteit Shalom in Bunia. Ondanks 

zijn geleerdheid is hij erg toegankelijk. We werken graag met hem samen. Hij helpt 

ons om de Congolese context te begrijpen. Hij heeft een visie voor het werk van de 

kerk en probeert die vorm te geven ondanks de ingewikkelde situatie van deze regio 

van Congo. Zijn werk als leider van de kerk is veel breder dan het organiseren van 

kerkdiensten, maar gaat ook over het superviseren van 400 scholen, 35 klinieken/

ziekenhuizen en een scala aan ontwikkelingsprojecten. Een van de interessante pro-

jecten die hij in de komende jaren wil concretiseren is het opzetten van een land-

bouw/veeteelt project, inclusief het planten van bomen en een imkerij. Om jongeren 

op te leiden die anders gemakkelijk worden geworven door gewapende groepen, om een bron van inkom-

sten te genereren voor arme Congolezen en om hen te leren om te leven met zorg voor de natuur. 


