
 Wat is het heerlijk om familie en 

vrienden weer in levende lijve te 

kunnen zien en spreken. Natuurlijk 

is er veel mogelijk via appjes en 

videobellen. En we realiseren ons 

dat generaties zendingswerkers 

voor ons afhankelijk waren van brie-

ven die weken of maanden onder-

weg waren. Maar er gaat niets bo-

ven een echte ontmoeting. Iedereen 

die ons verwelkomde in huis, kerk 

of aan tafel alsnog hartelijk dank! 

Ook genoten we heel erg van het 

kunnen fietsen in de Hoeksche 

Waard of in de polder van Eemnes 

bij het Happen en Trappen op He-

melvaartsdag.  

Verlof is ook een tijd om allerlei din-

gen te regelen. Zo zijn we weer me-

disch helemaal gezond verklaard 

door de TravelClinic, zijn we bij de 

tandarts geweest en hebben we 

administratieve dingen geregeld. 

Peters Nederlandse rijbewijs ver-

liep en we moesten een extra pas-

poort voor alle stempels die we 

krijgen bij elke keer dat we heen 

en weer reizen tussen Oeganda 

en Zuid-Soedan. Daarbij viel ons 

op hoe bureaucratisch Nederland 

soms is vergeleken bij bijvoor-

beeld Oeganda. Vlak voor ons 

verlof verlengden we ook ons Oe-

gandese rijbewijs. Dat duurde pre-

cies 45 minuten. Toen hadden we 

het pasje in handen. In Nederland 

duurde het meer dan een maand!  

(Vervolg op pagina 2) 
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Al ruim voor ons verlof kregen we de vraag van het 

Reformatorisch Dagblad of we wilden meewerken 

aan een zomerserie over zendingswerkers op verlof. 

Eind juni werden er een hele dag (!) opnamen ge-

maakt. Het is een mooi interview geworden over roe-

ping, vragen aan God, en ons leven in Zuid-Soedan. 

Het interview is te zien op het YouTube kanaal van 

het RD.  

 

Presentatie in Eemnes in Oud-Beijerland 

Presentatie in Bunschoten-Spakenburg 

 

Preken in Oude Tonge 

Tonge. Ook mochten we in deze 

gemeenten vertellen over ons le-

ven en werk in Afrika. Het waren 

goede ontmoetingen met een lach 

en een traan.  

Vorig jaar september waren we 25 

jaar getrouwd. Onze huwelijksreis 

ging toen naar Noorwegen. We 

waren zo onder de indruk van de 

schoonheid van dit land, dat we 

elkaar tegen elkaar zeiden na 25 

jaar terug te willen gaan, als het 

ons gegeven zou worden. Vorig 

jaar lukte dit niet, omdat in juni van 

dat jaar de vader van Jeannette 

overleed en we daarom eerder in 

Nederland waren. We zijn dank-

baar dat we dit verlof alsnog naar 

dit prachtige land op vakantie kon-

den gaan.  

Verlof is ook een tijd om te delen 

met de kerken in Nederland van 

wat wij in Oeganda en Zuid-

Soedan hebben ontvangen en ge-

leerd van onze broeders en zus-

ters daar. Het was goed om het 

Woord te mogen bedienen uit 

Handelingen 11 in Eemnes, Bun-

schoten, Oud-Beijerland en Oude 

(Vervolg van pagina 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=EqQ35Mv6ZQA
https://www.youtube.com/watch?v=EqQ35Mv6ZQA
https://www.youtube.com/watch?v=EqQ35Mv6ZQA
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De eerste klus na ons verlof was 

het ‘project bibliotheek’. We 

schreven daar al eerder over. 

Jeannette is al geruime tijd bezig 

om alle boeken toe te voegen aan 

een catalogus die online volledig 

doorzoekbaar is. Ook kregen bijna 

alle boeken al een stikker met een 

QR-code. Omdat er nog nauwe-

lijks studenten waren, was het 

een goede tijd om de bibliotheek 

tijdelijk te sluiten. Dat maakte het 

mogelijk om alle boeken (bijna 

5000!) van de planken te halen en 

op volgorde te zetten. Een enor-

me klus. Maar met de hulp van 

bibliothecaris Taban Julius Antho-

ny konden we het in twee weken 

klaren.  

Voordat het zover was 

moesten er eerst nog 

boekenkasten bij ko-

men, want 

de boeken 

stonden hier 

en daar twee 

rijen dik en 

ook boven 

op de kasten stonden of 

lagen boeken. Het re-

sultaat mag er zijn. Met 

de online catalogus en 

de bijbehorende codering zou elk 

boek nu in een handomdraai ge-

vonden moeten kunnen worden en 

ook weer op de juiste (!) plaats 

teruggezet. Er zijn nog wel wat 

puntjes op de ’i’ te zetten, maar 

we zijn blij met wat we in deze 

periode konden doen.  

Geduld is een heel belangrijke en 

feitelijk onmisbare deugd in Afrika.   

Tweeënhalf jaar geleden werd er 

in Zuid-Soedan een overgangsre-

gering ingesteld. Voor februari 

2023 zouden er eindelijk verkie-

zingen moeten worden gehou-

den. Nu is besloten om de over-

gangsperiode twee jaar langer te 

laten duren, omdat ‘het land er 

nog niet klaar voor is’. Nu is dat 

laatste inderdaad het geval. Gro-

te vraag is natuurlijk hoe dat 

komt. Het is heel moeilijk voor het 

volk van Zuid-Soedan om geduld 

te blijven hebben en de hoop niet 

te verliezen.  

Ondertussen hebben de vluchte-

lingen andere dingen aan hun 

hoofd. Door de oorlog in Oekraïne 

zijn de prijzen van voedsel opge-

lopen. Daardoor kon de VN min-

der kopen voor hetzelfde budget. 

De rantsoenen zijn dus weer ver-

laagd. Bovendien was het tijdens 

ons verlof in de vluchtelingenkam-

pen erg droog, waardoor de ge-

wassen die gezaaid waren ook 

nog eens grotendeels verdroog-

den. ’Zullen we dan toch maar te-

rugkeren naar Zuid-Soedan?’ is 

de vraag die je nu vaak hoort. In-

middels heeft het wel weer gere-

gend en zijn nieuwe gewassen in-

gezaaid.  

In Kajo Keji heeft het genoeg geregend. Onze 

nieuw geplante bananen zijn flink gegroeid.  

https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/peter-en-jeannette-de-groot
https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/peter-en-jeannette-de-groot


Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde ge-

meente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan.  

 

 

 

www.gzb.nl/zendingzuidsoedan 

 www.facebook.com/zendingzuidsoedan 

 www.instagram.com/zendingzuidsoedan 

 pb.degroot@gmail.com 

 jeannettevandriel@gmail.com 

 tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl 

 Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda 

  

Het werk in Zuid-Soedan 

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. Peter en Jeannette de 

Groot 

Voor adreswijzigingen: 

info@gzb.nl of 0343-512444 

• Dank voor ons verlof. Voor de tijd met familie en vrien-

den, maar ook voor de gelegenheid om in de gemeen-

ten, die met ons meeleven, te vertellen over wat God 

doet. Dank ook dat we op vakantie konden gaan. 

• Dank voor de gelegenheid die we hadden om via het RD 

ons verhaal te doen. Dank voor de bemoedigende be-

richtjes die we kregen. Bid dat het voor veel mensen 

inspirerend en tot zegen mag zijn.  

• Dank voor de regen in Oeganda en Zuid-Soedan. Bid 

voor een goede oogst en vooral voor de vluchtelingen in 

de kampen waar voldoende voedsel een voortdurende 

zorg is.  

• Bid voor de regering dat ze voortgang maken met het 

vredesproces en dat er eerlijke en vreedzame verkiezin-

gen mogelijk worden.  

• Dank voor wat we konden doen in de bibliotheek. Bid 

voor Taban Anthony en zijn werk voor de college.   

Wij zijn in 2018 uitgezonden naar Zuid-

Soedan, een land dat niet lang daarvoor 

nog feest vierde vanwege de onafhankelijk-

heid, maar al snel in een uitzichtloze bur-

geroorlog raakte.   

“Een stem van hoop.” Zo heet de nieuws-

brief van de kerken in Kajo Keji. En hoop, 

dat is wat mensen in deze situatie zo nodig 

hebben. Wij geloven dat het evangelie bij 

uitstek de stem van hoop is. De predikanten 

die worden opgeleid aan Kajo-Keji Christian 

College zijn de toekomstige dragers van 

deze boodschap van hoop. Geraakt door de 

nood van de kerk van Zuid-Soedan weten 

we ons geroepen daadwerkelijk met broe-

ders en zusters in hun nood mee te leven 

en met hen te bidden om vrede en onderlin-

ge verzoening in hun land.  

Wij wonen op het terrein van de school aan 

de Zuid-Soedanese kant in het grensgebied 

met Oeganda. Peter geeft les aan de predi-

kanten in opleiding en Jeannette zet zich in 

voor betere gezondheidszorg.  


