
 

Het was maar een handvol mensen 

daar in de kerk van Lukura in Kajo 

Keji, Zuid-Soedan. Maar ze waren 

er om het paasfeest van de opstan-

ding te vieren. Maar ze vierden 

daarmee ook de ‘wederopstanding’ 

van hun eigen kerk.  

Ruim 5 jaar was deze gesloten ge-

weest, omdat de leden naar Oegan-

da waren gevlucht. Langzaamaan 

komen er weer mensen terug. Onze 

collega ds. James Lule had het op 

zich genomen om de kerk weer te 

heropenen. Een andere collega, die 

uit deze kerk komt, was langs de 

huizen gegaan om mensen op te 

roepen om weer te komen. En zo 

was de kerk voor het eerst weer 

open twee weken voor Pasen.  

En op deze paasmorgen werden 

er weer kinderen gedoopt. We 

lazen onder andere uit Romeinen 

6 over ondergaan door doop en 

met Christus in een nieuw leven 

opstaan.  

In dezelfde dienst werd voor het 

eerst in al die tijd het avondmaal 

weer bediend. Peter mocht preken 

over vrouwen die aarzelend en vol 

twijfel bij een open graf stonden, 

maar door een ontmoeting met de 

opgestane Christus hoop vatten 

(Vervolg op pagina 2) 

Wederopstanding 1 

Maak kennis met… 2 

Vredesproces 2 

Niet het getal 3 

Ondertussen in  KK  

We komen met verlof 3 

Gebed 4 

Missie 4 

Contact 4 



Pagina 2 Zending Zuid-Soedan 

En toen was het ineens spannend 

in Juba. Wij kregen dat niet gelijk 

mee en toen we het hoorden was 

het gelukkig al weer bijna voorbij. 

Op een zondagmorgen enkele we-

ken geleden werd het huis van de 

vicepresident ‘omsingeld’ door het 

leger. Tenminste dat was de le-

zing van de ene partij. De regering 

verklaarde dat die soldaten daar 

waren voor de veiligheid van de vi-

cepresident. Met andere woorden 

ter bescherming.  

De mensen hier hielden hun adem 

in, want dit scenario hadden ze 

James is getrouwd met Kana en 

heeft 9 kinderen: 5 dochters en 4 

jongens in de leeftijd van 22 tot 7 

jaar. Hij is nu predikant, maar ooit 

was hij veehouder en had zo’n 150 

stuks vee. Dit vee werd gestolen. 

Dat is overigens ook vandaag in 

Zuid-Soedan aan de orde van de 

dag en gaat vaak gepaard met ge-

weld. Niet zelden komen er mensen 

bij om.  Toen we met hem spraken 

gaf hij aan het einde van het ge-

sprek ons de tekst uit Fil. 2:2 mee: 

‘dat u eensgezind bent, dezelfde 

liefde hebt, één van ziel bent en 

één van gevoelen.  

James Matiop is voor de college 

geen onbekende. Hij haalde eer-

der zijn certificate en is nu terug 

voor zijn diploma in de theologie. 

James had eerst alleen het Nieu-

we Testament in het Dinka, zijn 

eigen taal. Maar hij wilde graag de 

mensen over God vertellen en 

begreep dat je daarvoor de hele 

bijbel moest bestuderen. Hij kwam 

dertig jaar geleden tot geloof. In 

die tijd was het ook oorlog in Zuid-

Soedan. Hij wilde toen wel stude-

ren, maar durfde zijn familie niet 

achter te laten in een gebied dat 

ook nu nog heel afgelegen is.   

eerder gezien in de hoofdstad. En 

de vorige keer (in 2016) was het de 

aanleiding tot een bloedbad en het 

begin van een nieuwe fase van ge-

vechten in de burgeroorlog. Geluk-

kig ging er niet ‘per ongeluk’ bij ie-

mand een geweer af. De gevolgen 

zouden niet te overzien zijn. Onder-

tussen stonden partijen met onver-

zoenlijke taal tegenover elkaar. On-

middellijk kwamen diplomaten van 

de buurlanden in actie om de partij-

en weer met elkaar in gesprek te 

brengen.  

En zo kwam 

er uit dit al-

les toch nog 

iets goeds 

voort. Onder 

hoge druk kon men het nu eens 

worden over iets was al sinds sep-

tember 2018 was afgesproken, na-

melijk de organisatie van de leger-

leiding in een nieuw eenheidsleger. 

De volgende stap is nu om de troe-

pen daadwerkelijk samen te voe-

gen. Dit zou een belangrijke stap 

zijn naar herstel van gezag en vei-

ligheid voor de Zuid-Soedezen.  

en eropuit gaan om de boodschap 

door te geven.  

Voor ons was het een bijzondere 

zondag, waarin we van heel dicht-

bij mochten zien hoe God werkt, 

hoe mensen hoop vinden en voor-

zichtig weer vooruit durven kijken.  
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deelnemers is nog duidelijk lager 

dan in de vluchtelingenkampen het 

geval was. En toch is het belangrijk 

om er te zijn.  Naast het feit dat de 

trainingen in-

houdelijk waar-

devol zijn voor 

de deelne-

mers, geeft de 

kerk ook het 

signaal af dat 

de mensen 

gezien worden 

en dat er moei-

te voor hen 

gedaan wordt.  

Wat hetzelfde blijft is dat deelne-

mers zelf een groep starten om het 

geleerde in hun dorp en kerk door 

te geven.  

De trainingen over preventieve 

gezondheidszorg deed Jeannette 

sinds 2018 in de vluchtelingen-

kampen in Uganda. De eerste 

ronde trainingen was meer alge-

meen over hygiëne, het voorko-

men van ziekte en hoe om te 

gaan met veel voorkomende ziek-

ten. De tweede ronde ging over 

moeder– en kindzorg. 

Deze zelfde trainingen worden, nu 

wij in Kajo Keji wonen, ook hier 

gegeven. De aanpak is een beetje 

anders. Per regio komen deelne-

mers nu vier weken achter elkaar 

voor een volle dag bij elkaar in 

een van de kerken. Het aantal 

 
Van eind mei tot half juli hopen we 

op verlof in Nederland te zijn. We 

zien er naar uit om familie, vrien-

den en natuurlijk ook veel van de 

nieuwsbrieflezers te ontmoeten. 

We hopen in een aantal gemeen-

ten langs te komen. Hier het pro-

gramma voor zover nu bekend. In 

het bijzonder wijzen we op de 

kans om ons te zien tijdens Hap-

pen en Trappen in Eemnes.  

26 mei Preekbeurt en  

presentatie Eemnes 

26 mei Happen en Trappen in 

Eemnes (zie bijlage) 

29 mei Preekbeurt en  

presentatie Bunschoten 

4 juni Inloop en presentatie 

Oud-Beijerland 

5 juni Preekbeurt  

Oud-Beijerland 

6 juni Preekbeurt en  

presentatie Oude-Tonge 

We krijgen altijd veel vragen over 

het weer en de seizoenen. Als 

deze nieuwsbrief uitkomt is de 

regentijd al een paar weken be-

gonnen. Vanaf half december was 

het ’droge tijd’ en heeft het nau-

welijks geregend. De 

temperatuur loopt in de 

volgende maanden 

steeds verder op richting 

de 40 graden. Iedereen 

is dan ook altijd maar 

wat blij als de regens 

beginnen. Het stof daalt 

dan - letterlijk - neer en 

de temperatuur zakt 

zo’n 5 tot 10 graden. Regentijd 

betekent ook zaaitijd. De grond is 

nu zacht genoeg om te bewerken 

en gewassen kunnen met vol-

doende vocht groeien. Omdat de 

regens min of meer aanhouden 

tot en met november, kun je twee 

gewassen per jaar zaaien en oog-

sten. Op en rond het schoolterrein 

worden nu volop mais, bonen en 

cassave gezaaid  resp. geplant 

waarbij het streven is om meer 

zelfvoorzienend te zijn.  

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 
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 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 heropening van kerken. Bid dat het tekenen 

van hoop en verwachting zullen zijn van een vredige 

toekomst voor Zuid-Soedan 

• Dank voor de toewijding van James Matiop. Bid voor zijn 

studie en voor zijn gezin die hij voor langere tijd niet ziet.  

• Dank dat er geen escalatie van geweld optrad in Juba. 

Dank ook voor nieuwe stappen in het vredesproces. Bid 

ook voor verdere voorgang.  

• Dank voor de mogelijkheid voor Jeannette om nu ook in 

Zuid-Soedan zelf trainingen te geven. Dank en bid voor 

de deelnemers.  

• Dank met Zuid-Soedanezen voor regen en bid om een 

goede oogst.  

• Dank voor onze mogelijkheid om op verlof te komen. Bid 

voor goede ontmoetingen rondom het Woord, tijdens 

presentaties en andere momenten. Bid ook dat wij per-

soonlijk nieuwe energie en inspiratie opdoen.  

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.  


