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Gebedspunten 
We doen voorbede voor de kerken van 
de EPRB in Burundi, waar nu al maan-
denlang interne moeilijkheden zijn. 
Burundi is een van de armste landen 
in de wereld en het dagelijkse leven 
staat nog altijd onder spanning van de 
omstreden presidentsverkiezingen van 
2015. Kerken zouden in dit land het 
verschil moeten maken omdat daar de 
vrede van Christus mag heersen. Het 
is heel verdrietig wanneer daarvan 
niets zichtbaar wordt in de samenle-
ving. We bidden om herstel van de 
moeizame onderlinge verhoudingen. 

Ons gebed vergezelt de broeders die 
binnenkort naar Mozambique hopen te 
vertrekken om les te geven aan de 
Bijbelschool EBOM. We danken de 
Here dat het weer mogelijk is om naar 
Mozambique te reizen. We bidden voor 
het theologische onderwijs dat het In-
fortemteam mag geven, zowel op het 
platteland als in de stad Mocuba.  

We bidden voor al het zendingswerk 
dat door mannen en vrouwen uit onze 
kerken gedaan mag worden. We bid-
den voor hen die al jarenlang daarmee 
bezig zijn en voor degenen die daar-
mee een begin maken. Het werk in het 
wereldwijde Koninkrijk van God gaat 
door! Door de kracht van de Heilige 
Geest mogen we ons verbonden weten 
met christenen overal in de wereld. 
Ons gebed is ook voor de zendingsde-
putaten in Nederland en voor de ker-
ken die zich ervoor inzetten om al het 
werk mogelijk te maken.  

Header: In de kerk in Mozambique 

Geen cursus in Burundi 
In tegenstelling met wat t/m 2015 gebruikelijk was, 
vertrekken ook dit jaar geen Nederlandse docenten naar 
Bujumbura in Burundi. In 2016 door de zorgelijke 
veiligheidssituatie rondom de presidentsverkiezingen in 
het land en dit jaar door interne spanningen in de Église 
Protestante Reformée du Burundi. Die ontstonden nadat 
in september/oktober 2016 twee vertegenwoordigers 
van de EPRB geen visa kregen om naar Nederland te 
reizen. Vanuit alle zendingsgebieden van onze kerken 
kwamen toen afgevaardigden naar ons land om een 
programma van ruim een week mee te maken ter 
kennismaking met elkaar, met onze kerken en met ons 
land. In de EPRB ging men op zoek naar ‘de schuldige(n)’ 
en daaruit kwam een verdrietig conflict voort, dat nog 
steeds niet is opgelost. Omdat er in de EPRB twee 
partijen zijn ontstaan, houdt de zending van de CGK zich 
afzijdig tot de moeilijkheden in de zusterkerk voorbij zijn. 
De contacten zijn momenteel tot een minimum beperkt. 

Baba Ndala’s hek 
Er staan veel hekken in Zuid-Afrika, en ook in 
KwaNdebele. Zo ook om het huis van de hoogbejaarde 
baba Ndala, in het verleden evangelist in de 
Gereformeerde Kerk in Kwaggafontein. Baba (‘meneer’ of 
‘vader’) Ndala was een bekend figuur. Ds. Samson 
Nhlongo, predikant ter plekke, berichtte eind mei dat 
dieven het hek om Baba’s huis hadden vernield en al het 
ijzerwerk hadden gestolen. De ontsteltenis van de oude 
br. en zr. Ndala waren groot. Begin juni stuurde ds. 
Nhlongo een nieuw bericht: hij had na een 
Avondmaalsdienst in Kwaggafontein br. en zr. Ndala 
teruggebracht naar hun woning en kreeg te horen dat 
‘een onbekende Samaritaan’ het hek had gerepareerd. 
Een stukje uit de e-mail van ds. Nhlongo: ‘we are 
thankful to God that even though we live in a country 
with high crime but there are still compassion people like 
the one who offered himself to help the old man as you 
see the attached. So baba Ndala’s problem is solved.’ 

Barcelona (en Parijs) 
In juni brachten ds. Evert Everts en br. Harry Lukens na-
mens zendingsdeputaten een bezoek aan Barcelona. Zij 
ontmoetten br. Guido Groeneveld, als gemeenteopbouw-
werker werkzaam in ‘Ciutat Nova’ (Nieuwe Stad). Een Ca-
talaans sprekende evangelisch reformatorische kerk, die 
als doel heeft ontkerkelijkte en niet-gelovige Catalanen 
in hun eigen taal te bereiken met het evangelie. Br. Groe-
neveld en zijn vrouw Evelin zijn bijzonder enthousiast 
over de mogelijkheden die ‘hun’ gemeente heeft om ve-
len in Barcelona met de blijde boodschap van het evan-
gelie aan te raken. Zij werken samen met een team van 
zeer gemotiveerde christenen. De zending gaat in het ka-
der van het doen van zendingswerk in ons eigen wereld-
deel het werk van de fam. Groeneveld ondersteunen. Het 
ligt in de bedoeling dat de kerk van Antwerpen een be-
langrijke rol vervult als zendende gemeente van br. en 
zr. Groeneveld. Wanneer alles naar wens verloopt, zal de 
uitzenddienst kort na de zomerperiode plaatsvinden. Op 
korte termijn zijn er ook werkbezoeken aan Parijs voor 
definitieve afspraken voor steun aan een zendingsge-
meente in het zesde arrondissement van die stad. 
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Inrichting EHBO-post  
Na een jarenlange renovatie aan de buiten- en binnenkant ligt het ziekenhuis Banua Mamase,                                                                                                              
in Mamasa (Sulawesi), wat ooit het eerste zendingsgebied was van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, er nu prachtig bij. Het gebouwencomplex werd drie jaar geleden van een nieuwe kantine 
voorzien, bestemd voor bezoekers die hun bivak beter niet in de ziekenkamers (!) kunnen op-
slaan. Vorig jaar is begonnen met de bouw van een EHBO-ruimte, bedoeld als eerstehulppost 
voor mensen die niet hoeven te worden opgenomen maar wel dringend hulp nodig hebben. 
Dankzij giften uit de kerken werd het mogelijk het inmiddels gereedgekomen gebouw in te rich-
ten met het nodige meubilair (zoals ziekenhuisbedden) en onmisbare apparatuur (bijvoorbeeld 
een klein röntgenapparaat). Het is van grote betekenis dat er nu in het dorp Mamasa een goede 
hulpverleningspost bestaat. Voor ingrijpende behandelingen is het ziekenhuis niet uitgerust; 
daarvoor moeten de mensen naar grotere plaatsen reizen, zoals Polewali aan de kust. Het zie-
kenhuis behoort bij de Gereja Toraja Mamasa (GTM) en werd in 1939 als zendingsziekenhuis 
geopend. 

 

Kennismaking met deputaten  
Op donderdag 8 juni brachten Ab en Clarine Mol uit Ede een bezoek aan zendingsdeputaten, in 
vergadering bijeen in Veenendaal. Met hun kinderen hopen Ab en Clarine in augustus te verhui-
zen naar Engeland, waar zij een jaar lang aan het instituut ‘All Nations’ in Hertfordshire zullen 
studeren. Dit instituut is gespecialiseerd in trainingen voor zendingswerk in andere culturen. Voor 
Ab en Clarine en hun kinderen Loïs, Boaz en Jesse wordt dat de cultuur van Thailand, waarnaar 
zij na hun voorbereiding in Engeland hopen te vertrekken. Tijdens hun bezoek aan zendingsde-
putaten vertelde het echtpaar hoe zij ertoe gekomen waren om zich als zendingswerkers voor 
Thailand aan te melden. De voorzitter van deputaten vertelde hoe dankbaar de zendingsdeputa-
ten zijn dat er straks een tweede echtpaar naar Thailand gestuurd kan worden. Br. en zr. Wilke 
en Marlies den Hertog doen al goed werk in Isaan. En de taak die Ab en Clarine op zich hopen te 
nemen, zal de bijdrage die de CGK mag leveren aan het werk van Overseas Missionary Fellowship 
versterken. De kerk van Ede zal de uitzending van de fam. Mol te zijner tijd op zich nemen.    

 

Lesgeven in Mocuba  
Op maandag 10 juli hopen ds. Albert Hakvoort (Kampen) en ds. Gert Kortleven (Noordscheschut) 
voor twee weken naar Mozambique te vertrekken. Zij zullen daar lesgeven aan de Bijbelschool 
EBOM, onderdeel van het door de zending gesteunde Infortem-onderwijsproject. Op twee ma-
nieren verzorgt Infortem theologisch onderwijs in de provincie Zambézia in het noorden van het 
land: er is de ETE-cursus, waarin op een betrekkelijk eenvoudig niveau een aantal malen per 
jaar bijbels onderwijs gegeven wordt op vijf plaatsen in Zambézia. Uit een wijde omgeving komen 
cursisten, doorgaans laag opgeleide voorgangers, naar deze lessen toe. Wat zij geleerd hebben, 
zetten ze om in lessen in hun eigen gemeenten. Daarnaast is er de Bijbelschool EBOM in de buurt 
van Mocuba. Viermaal per jaar komen de dertig studenten die de school kan ‘herbergen’ daar 
voor een aantal weken samen. Ze wonen op de campus van de school en overnachten in het 
‘dormitorium’ (slaapgebouw). Veel van het voedsel dat door de kok wordt bereid is afkomstig uit 
de eigen tuin van de Bijbelschool. Maar er wordt ook gegeten van wat sommige studenten mee-
brengen (kippen bijvoorbeeld) om een deel van hun studie te betalen. Aan de Nederlandse pre-
dikanten is gevraagd lessen te geven die helpen bij het krijgen van overzicht over de inhoud van 
de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis. 
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