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Coverfoto: Het gewone leven in Malawi vergt op allerlei 

manieren doorzettingsvermogen, volharding. Een heel eind lopen 

om water te halen, urenlang brandhout zoeken, met de hand het 

veld omploegen, dag in dag uit voor je kleine broertje of zusje 

zorgen. Dagelijks bepaald worden bij je afhankelijkheid. Voor je 

gezondheid, voor regen en zon op de juiste tijd, voor dagelijks 

voedsel. Ook het geestelijk leven vergt volharding. Want wie 

volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Dat geldt niet 

alleen in Malawi, maar wereldwijd.
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WELKOM

Geachte lezer,
Wij presenteren u hierbij graag het eerste maga-
zine van 2021, met als thema 'volharding'. U leest 
bijdragen van het gehele team, zowel vanuit Ne-
derland als uit Malawi en Zambia. U zult het the-
ma overal tegenkomen, te beginnen bij de medita-
tie. 

Het woord volharding kennen we allemaal. Het is 
ook Bijbels om te gebruiken. We vinden het op 
tientallen plaatsen in de Heilige Schrift, zoals 
“maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden” (Mattheüs 24:13). Volharding in ons 
werk is van belang. We zien dat in gesprek met 
onze vrijwilliger Dora de Vries. Onze veldwerkers 
zijn met verlof in Nederland om daarna in hun 
taken in Afrika te kunnen volharden. 

Dat er op allerlei plaatsen veel inspanningen wor-
den geleverd, ziet en leest u op de pagina's met 
betrekking tot voorlichting en fondsenwerving. 
De pandemie dwingt tot meer creativiteit en daar-
van zien we mooie voorbeelden. We zien ook be-
moedigende betrokkenheid als we kijken naar de 
financiële resultaten over 2020. Het is om stil van 
de worden.

We zijn verwonderd hoeveel harten de Heere heeft 
willen neigen om ons werk te steunen. We zetten 
ons met des te meer volharding in voor de toe-
komst van (wees-)kinderen en hun omgeving. Met 
diaconaat, ontwikkelingswerk en vooral het Evan-

gelie.  

Leesgenoegen gewenst!

Ing. J (Johan) van der Ham
directeur/bestuurder 

Stéphanos
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VOOR ELKE GROENE KLUS
TUINGEREEDSCHAP
Graven, spitten, bestraten, vegen, 

harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. 

Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus. 
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MEDITATIE

Esther had het maar moeilijk. Ze had de vraag van 
Mordechai goed begrepen, om naar de koning te gaan 
en te smeken om het leven van haar volk. Wat een 
strijd. Weigeren durfde ze eigenlijk niet, maar het ver-
zoek aannemen was ook onmogelijk. Dat laatste kon 
ze verklaren, ze had er zo haar redenen voor. Je kon 
toch niet zomaar tot de koning gaan, daarvoor moest 
de koning je eerst geroepen hebben. Nu, dat was ze de 
laatste maand niet één keer. En daarom vreesde ze dat 
ze zelfs uit de gunst van de koning was geraakt. En als 
ze al zou gaan, dan zou ze ook haar afkomst moeten 
vertellen. Dat ook zij er één van dat volk was. Van dat 
volk dat door de plakkaten van Haman ten dode was 
opgeschreven. 

Wellicht herkenbaar voor u, als betrokkene bij Stép-
hanos. In uzelf heeft u toch alles tegen. Uw afkomst 
tegen, uit een gevallen Adamsgeslacht. Gods Heilige 
Wet zo ontzettend tegen, want wie bent u? En is het 
net als bij Esther lang geleden dat er naar uw hart ge-
sproken is? Heeft u andere tijden gekend? Maar lijkt 
het alsof de Heere u nu vergeten is? 
Wat een nood voor Esther, het is een zaak van leven en 
dood. Ze kan niet tot de koning gaan en dat zal ze 
Mordechai laten weten. Maar let op het antwoord: 
Beeld u niet in (…) dat gij zult ontkomen in het huis 
des konings, meer dan de andere Joden. Ze zal even-
goed sterven, is het niet door de scepter van de koning, 
dan straks door het zwaard van Haman. 
En Mordechai gaat verder: Want als gij nu zult zwij-
gen, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een 
andere plaats ontstaan, maar gij en uws vaders huis 
zult omkomen. Mordechai maakt korte metten met 
Esthers weifelende houding. 

Maak je maar geen illusies dat hetgeen te vrezen is, je 
voorbij zal gaan. De afgekondigde wet laat geen uit-
zondering toe. 

En als je er jezelf niet voor over hebt, zal God je daar-
voor straffen. En dan nog wat: het Joodse volk zal 
evengoed verlost worden. Wat een geloof toch, on-
danks de plakkaten: het volk zal niet omkomen, daar 
zal God Zelf voor zorgen. Is het niet door jou, dan 
door een ander. Maar dan heb jij je roeping verzaakt. 
Waarom ben je eigenlijk koningin geworden? ...en wie 
weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit ko-
ninkrijk geraakt zijt. Mordechai mag haar op Gods 
wonderlijke leiding wijzen. Ben je niet juist hierom aan 
het hof terecht gekomen? Zou de Heere er wat mee 
voor gehad hebben dat het zo moest gaan in je leven? 
Wat een woorden ook voor ons, op verschillende ma-
nieren betrokken bij Stéphanos. Ook nu nog wil de 
Heere dat Zijn Woord gebracht wordt tot aan de ein-
den der aarde. Hij wil dat we nadenken over Zijn 
Woord en de betekenis daarvan voor ons leven. Esther 
hoorde het ‘wie weet’ en dat overtuigde haar van haar 
bijzondere taak. En achteraf weten wij zeker dat God 
inderdaad een plan had in haar leven, medewerkend 
ten goede voor zoveel anderen. 
Gaat dan heen! Want Hij Die u roept is getrouw, Die 
het ook doen zal. 

Van harte deze volharding toe gebeden, voor hen die 
–waar dan ook– werkzaam zijn in Gods Koninkrijk. 
Maar ook voor hen die de werkers mogen voorzien 
van hetgeen nodig is. Want: wie weet!

Ds. A. den Hartog - Ochten

..en wie weet, of gij niet om zulk een tijd 
als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.
Esther 4:14b 
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Volharden in 
moeilijke omstandigheden
De hele wereld is ontregeld door corona. Het begon allemaal in december 2019. Eerst 
leken het maar geruchten. Maar helaas, in 2020 werd het virus wereldwijd werkelijkheid. 
De hele wereld was in verwarring en niemand had kunnen voorspellen welke impact 
corona zou hebben. Zo veel mensen werden ziek. Veel mensen werden weer beter, maar 
ook heel veel mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn er veel sociale en economische 
gevolgen. De belangrijkste les die we in deze crisis moeten leren is dat God boven alles 
staat en dat niets Hem uit de hand loopt. 
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UIT HET VELD

Tijdens de eerste golf werd wereldwijd gehoopt en ge-
werkt om het virus onder controle te krijgen of zelfs 
uit te bannen. Maar al snel was er sprake van een 
tweede golf. En die was nog hoger en sterker dan de 
eerste. Opnieuw waren er veel zieken en doden. In 
Afrika was het effect van de tweede golf wel drie keer 
zo groot als bij de eerste golf. Een strengere lockdown 
werd ingesteld en er werd gewerkt aan vaccins. Nu is 
de derde golf in aantocht. Veel mensen vragen zich af 
waar God is in dit alles. Hoe kan Hij zo'n crisis toela-
ten? Het antwoord is dat Hij God is. Hij is soeverein 
en Hij regeert over hemel en aarde. 

Net als overal zijn de effecten van het virus ook bij 
Stéphanos te merken. Wij werken aan de toekomst 
van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Een 
van de belangrijkste instrumenten om hen zelfstandig 
en weerbaar te maken is door hen Bijbels onderwijs te 
geven. Helaas zijn de scholen verschillende keren ge-
sloten het afgelopen jaar. Maar ook al zijn de scholen 
gesloten, toch blijven veel kinderen op de Stéphanos 
compound. We hebben hier meer zicht op het naleven 
van de coronamaatregelen dan thuis in de dorpjes met 
volle hutjes en weinig water. Ik maak regelmatig een 

praatje met de kinderen en ik krijg regelmatig 
de vraag wanneer de hele crisis voorbij zal 

zijn. Er is maar één antwoord mogelijk; 

dat weet God alleen. Ze zien er zó naar uit dat ze weer 
naar school kunnen. Ze maken zich zorgen dat de 
scholen zo lang dicht zijn en dat er nog geen zicht is op 
heropening. Ze zien op tegen de toekomst, er zijn zo 
veel onzekerheden. Het breekt mijn hart om deze jon-
ge, kwetsbare kinderen zo te zien en hen niet te kun-
nen helpen zoals ik zou willen.
Maar we kunnen hen wel begeleiden en bemoedigen 
door middel van Gods eigen Woord. In Johannes 
16:33 staat: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, op-
dat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdruk-
king hebben, maar hebt goeden moed: Ik heb de we-
reld overwonnen. Jezus sprak al over verzoekingen en 
verdrukking. Hij heeft ons bevolen om te volharden in 
moeilijkheden. Maar Hij bemoedigt ons ook: Ik heb 
de wereld overwonnen.

Daarom moeten we -zeker als christenen- volharden in 
deze moeilijke omstandigheden. Onze hoop en onze 
kracht is alleen in Jezus, onze Heere. De Heere zit op 
de troon. Hij regeert en overziet alles. Hij heeft Zijn 
doel met alles wat er op aarde gebeurt. Wij, mensen, 
moeten ons bekeren en onze zonden belijden. Wij 
moeten de hoop niet verliezen, maar vertrouwen op 
Hem alleen.  
Clifford Kuyokwa
Manager of Spiritual Affairs - Malawi
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Wilt u ook aan de slag 
voor Stéphanos?

Frituurvet
U kunt uw frituurvet inleveren bij 
onze  inzamelpunten die u kunt 
vinden op www.stephanos.nl/
werkgroepen. Wilt u zelf inzamel-
punt worden? Zie dan de adver-
tentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en 
wilt u graag iets doen voor 
uw verre naaste?
Wat denkt u van het financieel 
sponsoren van meerdere weeskin-
deren? Of het financieel steunen 
van het werk onder de weeskinde-
ren in Malawi en Zambia? Bel voor 
meer informatie onze fondsenwer-
ver op 06 30167172 of mail naar 
voorlichting@stephanos.nl. Kijk 
ook eens op www.stephanos.nl/
ondernemers

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Winkeltjes
De winkeltjes van Stéphanos zijn 
erg actief. We zien resultaat van 
het vele werk dat door hen wordt 
verricht. Graag willen we dit 
blijvend onder uw aandacht 
brengen. Koop uw inkopen bij de 
winkeltjes die u kunt vinden op 
www.stephanos.nl/winkeltjes. De 
opbrengst komt geheel ten goede 
aan Stéphanos. Er zijn ook winkel-
tjes die verkoopavonden bij u aan 
huis verzorgen. Kijk snel op de 
website voor contactgegevens. Is 
er geen winkeltje in uw omgeving 
en overweegt u er een te begin-
nen? We adviseren u graag. 

Werkgroepen
Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en vier thuisfrontcomités. 
Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/
werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn: 
•  het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo 

mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en 
Zambia; 

•  het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten. 
Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? 
Versterking is altijd welkom. 
Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen 
hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen 
met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via 
voorlichting@stephanos.nl. 

Hier adverteren?
Ziet u kansen en wilt u graag 
adverteren in ons magazine? 
Neem contact op met onze 
voorlichter en vraag naar de 
mogelijkheden. Mail naar 
voorlichting@stephanos.nl of bel 
06-30167172.

Wenskaarten
Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. 
Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.
Alblasserdam  Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnemuiden  Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle  Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland  Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet  Mw. Van Asselt, Van Slotenerf 18
 Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 
 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46
 Robuust , Langestraat 37
 Fam. Verhoek, Oranjestraat 16
 Fam. Sterk, Kabel 49
 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49
 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
 Fam. Boender, Ratelaar 29
Grafhorst Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt Rosedale Collections, Hoogstraat 26
 Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, 
 fotokaarten@stephanos.nl
IJsselmuiden Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
Katwijk Mariet Design, Sluisweg 6F
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nunspeet  Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk  Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle  Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst   Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 

 Hulst&Co, Oude Rijksweg 2 
 Kaaspakhuis, Ebbinge Wubbenlaan 9c

Stellendam  Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Terneuzen  Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Urk  Zus & Zo kado, Klifweg 10



We maken uitzonderlijke tijden mee. Wereldwijd gaat 
men gebukt onder coronamaatregelen. Nederland 
smacht naar verlichting. Het valt ons allen zwaar. We 
moeten nog even volhouden volgens onze regering. 
Nog even en dan wordt alles weer normaal. Is dat zo? 
Moeten we ons niet veel meer afvragen waardoor het 
komt dat dit alles gebeurt en of we bereid zijn Hem te 
ontmoeten? Is het alles niet al voorzegd in Gods 
Woord? Zijn deze zorgen niet het beginsel der smar-
ten? In Zijn lankmoedigheid roept de Heere ons door 
deze omstandigheden nog toe: Geef mij uw hart!

Volharding is het thema van dit magazine. In het Van 
Dale woordenboek staat bij volharding; ‘tot het einde 
volhouden’. We lezen in Mattheüs 24:13: “Maar wie 
volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”. Dat 
kan een mens niet van zichzelf, maar daar hebben wij 
de hulp en leiding van de Heilige Geest bij nodig. Daar 
is ontdekkend licht voor nodig, om dan te leren buigen 
onder de moeiten en de zorgen. Mocht het ons aller 
gebed zijn: Och, schonk Gij mij de hulp van uwe 
Geest. En:
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

Volharden betekent ook ‘doorgaan’. Het is een op-
dracht om door te gaan met de dagelijkse dingen. In 
dat licht is het noodzakelijk om als betrokkenen bij 
Stéphanos door te gaan met bidden voor het werk en 
de werkers. Doorgaan met het steunen van het werk 
en het organiseren van activiteiten ten bate van de 
weeskinderen in Afrika. Mogen we op u rekenen?

Activiteiten
De Stéphanos vrijwilligers gaan gelukkig door met het 
bedenken en uitvoeren van acties die wel mogelijk zijn. 
Waarvoor dank. Zo is er een Hortensia-actie opgezet, 
een online kerstconcert gegeven, erwtensoep verkocht 
en zijn er een autowasactie en een kerstpostactie ge-
houden. Ook aan huis-aan-huiscollectes wordt ge-
werkt. We hopen dat we op deze manier ook in 2021 
mooie bedragen kunnen ophalen voor Stéphanos.
Het is mooi om te zien dat kinderen spontaan acties 
beginnen. Misschien ook een idee voor jou?

Fotokaarten webshop
We zijn erg verwonderd over het grote succes van de 
fotokaarten webshop www.fotokaarten-stephanos.nl 
die begin november 2020 is gelanceerd. In november 
en december zijn er zo’n 10.000 fotokaarten verkocht. 
Bijzonder is ook het grote assortiment fotokaarten. 
Kijk gerust eens in de webshop naar de 800 verschil-
lende kaarten.

Gezinsenergie heeft deze maand nog een mooie actie: 
Als u de nieuwste CD van The Musix aanschaft via 
www.gezinsenergieshop.nl is 10% van de opbrengst 
voor Stéphanos. Van harte aanbevolen.

Eigen actie in coronatijd?
Heeft u een idee om geld in te zamelen of wilt u een 
(kleine) actie opzetten? Dat is zeker welkom. Neem 
gerust contact met ons op via voorlichting@stephanos.
nl of 06-30167172. We denken graag met u mee.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

VAN DE 
VOORLICHTER

Volharding
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GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl
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Wij zijn Carin van der Ham en Yvonne Opschoor. We 
wonen in Krimpen aan den IJssel en zijn schoonzussen 
van elkaar. Sinds vorig jaar hebben we ons in onze om-
geving met veel enthousiasme ingezet voor de verkoop 
van amaryllisbollen. Vanaf komend seizoen hopen wij 
daarnaast de landelijke verkoop te gaan coördineren. 
We maken veel mensen blij met deze prachtige bloe-
men en krijgen regelmatig positieve reacties over de 
grote bollen van goede kwaliteit. Regelmatig komen ze 
zelfs een tweede keer uit, zodat men er dubbel plezier 
van heeft. We verkopen voor Stéphanos dus echt iets 
van waarde.
Lijkt het jou leuk om een verkooppunt te starten in 
jouw omgeving? Geef je dan vóór april op bij een van 
ons, dan krijg je info en tips hoe je deze actie het beste 
kunt organiseren. Het is een makkelijke en snelle actie 
die start in september. De levering is in oktober. Ieder-
een kan bollen verkopen en daarom mag iedereen 
meedoen. De minimale afname is 25 stuks en die ben 
je meestal zo kwijt. We zien uit naar jullie aanmelding.

Hartelijke groet,
Carin van der Ham carinvanderham@gmail.com  
Yvonne Opschoor y.opschoor@solcon.nl

Even voorstellen

EVEN 
VOORSTELLEN

Tip: De sponsorbol
Een sponsorbol kunnen klanten bij een verkoop-
punt bestellen om een ander blij te maken. 
Het verkooppunt deelt deze sponsorbollen naar 
eigen inzicht uit aan mensen die een opsteker 
kunnen gebruiken.
Wij hebben dat in Krimpen gedaan, als je dan die 
verraste gezichten ziet… prachtig!
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AGENDA

Fotokaarten
Stuur ouderen en kwetsbaren een mooie kaart 
om te laten weten dat u aan hen denkt in deze 
moeilijke tijd. Een bezoekje is vrijwel onmoge-
lijk, maar een kaart kan zo'n groot gebaar zijn. 
Koop uw fotokaarten bij één van verkoopadres-
sen (zie pagina 8), via fotokaarten@stephanos.
nl, of ga naar www.fotokaarten-stephanos.nl.

Vanwege het feit dat diverse activiteiten en beurzen in deze coronaperiode niet door kunnen 
gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om inkomsten te genereren. Zo kan het zo noodzakelij-
ke werk in Malawi en Zambia toch doorgaan. Neemt u eens een kijkje op www.stephanos.nl/
webshop. Hieronder geven wij u alvast een voorproefje van de webshop.

Cadeauartikelen, nieuwe boeken 
en fotokaarten 
Bent u als particulier op zoek naar een cadeautje of 
wilt een kaartje sturen naar zieken en eenzame 
ouderen uit de gemeente? Wilt u als kerkenraad iets 
geven aan ouderen of wilt u als ondernemer uw 
personeel of klanten een verrassingstas aanbieden? 
De opbrengst is volledig t.b.v. Stéphanos. 

Bruine poppen
Diverse bruine poppen variërend in prijs van 
19,95 tot 43,95 euro. Hoge kwaliteit.

Blanke poppen
Diverse blanke poppen variërend in prijs van 
19,95 tot 43,95 euro. Hoge kwaliteit. 

Muziek CD: How great Thou art & Con Calore
Rhodé van Voorst en Jolanda van de Wegge. 
Samen voor € 20,-. 

Stéphanos webshop

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen
Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw 
boeken bestellen van alle christelijke uitgeverij-
en. Als u via de zoekbalk naar de webshop van 
CLC Nederland gaat, wordt 15% van uw online 
aankoop gedoneerd aan Stéphanos. 
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Tegeltje
Tegeltje met ochtendgebedje 
Ds. C.J. Meeuse: Mooi kraam-
cadeau. € 10,-.

Wilhelmina pepermunt
Één doosje voor € 1,50 en vijf 
voor € 6,50.

Zak met 10 rollen snoep
Puntzak met tien verschillen-
de rollen snoep. Eén zak voor 
€ 6,-, twee voor € 11,-.

Houtsnijwerk pennen
Handwerk uit Malawi. Eén 
voor € 3,-, vier voor € 11,-.

Diverse kinderboekjes
Leska en Abena (over het 
Stéphanosdorp) € 7,50. 
Enoki eet muis € 10,-. Wisdom 
vind een grote schat € 7,50. 
De koeienjongen van Kazorwe 
€ 7,50.

Vertel CD: John Paton
John Paton, zendeling van de 
machtige God. Verteld door 
Diederic Kloosterman. € 9,95.

Mondkapjes uit Afrika 
Mondkapjes van NL-kwaliteit, 
gemaakt in Afrika. Dubbel-
laags, en goede pasvorm 
€ 3,95. Bij aanschaf van 
minimaal drie stuks geen 
verzendkosten.

Verrassingstas
Leuk voor particulieren en 
ondernemers om cadeau te 
geven aan (zaken) relaties, 
€ 15,- De inhoud is een 
verrassing!

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

WEBSHOP

De fotokaarten kunt u 
bestellen via www.fotokaar-
ten-stephanos.nl, of door een 
mail te sturen naar Fam. J. 
Slingerland: fotokaarten@
stephanos.nl of 038-3856609.
U kunt de overige producten 
bestellen door een mail te 
sturen naar dhr. H. Droppert: 
voorlichting@stephanos.nl of 
06-30167172.
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SPONSORING

Sponsor een kind 
uit een arm gezin

Wie wordt mijn sponsor?

Eind 2020 zijn in Kuntaja, een erg arm bergach-
tig gebied in het zuiden van Malawi, honderd 
kinderen opgenomen in het gezinsadoptiepro-
gramma. En voordat december voorbij was, 
hadden zij allemaal een sponsor in Nederland. 

In januari zijn er nog meer kinderen opgenomen 
in hetzelfde programma. Wilt u ook sponsor 
worden van een kind uit een arm gezin? 

Deze kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/
verzorger(s) en gaan naar de plaatselijke school, 
waar ze tussen de middag ook een maaltijd 
krijgen. Vanuit het programma ontvangt één 
kind per gezin onderwijs en daarbij alle school-
benodigdheden, zoals boeken en een uniform. 
Het gezin kan verder meedoen aan het geiten-
project of onze landbouwtraining volgen. Ook 
kan Stéphanos hulp bieden bij het opzetten van 
een handeltje, zodat het gezin zelfstandig 
inkomen kan genereren. De school in dit gebied 
wordt de komende tijd opgeknapt. De kosten 
voor een kind uit dit programma zijn € 22,50 per 
maand.  

Het is mogelijk om zelf een kind uit te kiezen 
voor sponsoring. Wij sturen u per mail een 
aantal voorstellen, zodat u een keus kunt 
maken. U kunt de keuze ook aan ons overlaten. 

Ivin Langasani is vijf jaar. Hij 
heeft zijn beide ouders nog en ook 
een klein zusje. Ivin woont met 
zijn familie in een eenvoudig huisje 

met een grasdak. De familie Lan-
gasani heeft geen kippen of geiten en dus ook geen 
eieren en melk om zelf te gebruiken of te verko-
pen. Ze eten meestal maar twee keer per dag.

Emmanuel Kondwani is vier 
jaar en de jongste uit een gezin met 
vijf kinderen. Zijn ouders leven 
nog en proberen wat te verdienen 

door klusjes voor andere mensen te 
doen. Ook branden ze houtskool om te verkopen. 
Hun voorraad mais is inmiddels op en daarom 
kunnen ze vaak maar één keer per dag eten. Helpt 
u Emmanuel en zijn gezin een stabielere toekomst 
op te bouwen?

Sifiya Francis is vijf jaar. Haar 
beide ouders leven nog, zij kunnen 
niet lezen of schrijven. Ze hebben 
een tuin waar ze mais verbouwen, 

maar de oogst was niet groot. Er is 
niets meer in voorraad. De familie eet 

maar één of twee keer per dag. Geeft u Sifiya een 
extra maaltijd én de mogelijkheid om te leren le-
zen en schrijven?
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SPONSORINGSPONSORING

Post van en voor de sponsorkinderen
Eind december en begin februari is er post 
gekomen van de meeste sponsorkinderen uit 
Malawi en Zambia. Inmiddels is al deze post 
doorgestuurd naar de sponsors. Van een aantal 
kinderen moet er nog post komen.

In 2020 was het niet gemakkelijk om naar 
Malawi te gaan vanwege de coronamaatregelen. 
De post die u als sponsor aan uw sponsorkind 
stuurde, is dus lang in Nederland blijven liggen. 
Maar gelukkig kon al deze post in december 
toch naar Malawi en is daar inmiddels uitge-
deeld aan de kinderen. 

Ook in 2021 zal er waarschijnlijk minder vaak 
gereisd kunnen worden. We proberen de post zo 
snel mogelijk mee te geven. Laat dit u niet 
weerhouden om iets te sturen aan uw sponsor-
kind. Zij waarderen het erg om een kaart/brief/
foto/tekening van hun sponsor te krijgen. Omdat 
het waarschijnlijk om een grote hoeveelheid 
post zal gaan, vragen we u dringend om geen 
cadeautjes mee te sturen. 

Denkt u eraan om de naam en het nummer van 
uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de 
envelop te vermelden? Envelop maximaal A5. 
Vindt u het lastig om post te sturen in het 
Engels? Graag sturen wij u een lijst met voor-
beeldzinnen toe.

Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto 
van u als sponsor wordt ook erg gewaardeerd 
door de kinderen. De post kan gestuurd worden 
naar onderstaand adres.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt 
u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, 
Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, 
tel. 06-30122167, email adoptie@stephanos.nl

Nieuwe sponsortarieven
In Malawi is het prijspeil de afgelopen jaren met 
tientallen procenten gestegen. Stéphanos 
berekende al een aantal jaren hetzelfde maan-
delijkse sponsorbedrag. Dit gaat echter te ver uit 
de pas lopen, waardoor we ons genoodzaakt 
zagen om met ingang van januari 2021 de 
sponsortarieven voor het dagopvangadoptiepro-
gramma en het gezinsadoptieprogramma met  
€ 2,50 per maand te verhogen. Inmiddels zijn 
alle sponsors hierover ingelicht. We hopen op 
uw begrip.
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FINANCIEËL

Eind 2020
In het laatste magazine van 2020 hebben we u be-
richt over de inkomsten in relatie tot de begroting. 
In december komt er altijd beduidend meer binnen 
dan in een willekeurige andere maand. We moes-
ten echter nog een groot 'gat' overbruggen om uit 
te komen op het bedrag dat was begroot. Dit was 
te meer urgent omdat we extra kosten hebben ge-
maakt door de corona(noodhulp). Op het moment 
van schrijven van het laatste magazine van 2020 
hadden we nog € 250.000,- nodig.

Blijdschap
We zijn verwonderd over uw trouw, als achterban. 
We hebben gebeden of God ook in deze moeilijke 
tijden bereidwillige harten zou willen geven. En 
dat is gebeurd. Zelfs zo dat we het jaar 2020  
€ 25.000,- boven begroting zijn geëindigd. Dat is 
echt iets om stil van te worden. U allen heel harte-
lijk dank. Er is gewerkt en gebeden. De Heere al-
leen komt alle lof en eer toe. Hij deed boven bid-
den en boven denken.

In dit vertrouwen mogen we ook het jaar 2021 in 
gaan. Werken, biddend om Zijn zegen.

Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Sponsors 2020
Nieuwe sponsors

159
Afmeldingen

16
Netto groei

143
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En hoewel ik een dierenliefhebber ben, als er een mier 
in huis loopt, heeft deze meestal geen lang leven meer. 
Zo’n gedode mier ligt niet lang op de grond voordat 
een heel leger soortgenoten, niet groter dan een spelde-
knop, komt aangemarcheerd. Met een onuitputtelijk 
geduld sjorren ze met z’n allen net zolang tot ze de 
mier verplaatst hebben naar hun eigen domein. Waar 
dit is? Ik volg ze niet, ik hoop dat het buiten is.

De mieren zijn druk met voedsel vergaren. En zo zie ik 
ook vaak mensen en kinderen die druk zijn met water 
halen en brandhout verzamelen. Voor ons in Neder-
land is het gemakkelijk, je draait de kraan open en je 
hebt water. Een draai aan de thermostaat en het huis 
wordt verwarmd. Eten koken is hier ook veel gemak-
kelijker dan in Malawi. Je kookt op gas, inductie of 
elektrisch. Veel moeite hoef je niet te doen.

Met eindeloos geduld lopen de kinderen in de bosjes 
en op het terrein rond. Het duurt wel even voor ze een 
bundel op hun hoofd hebben. Niets doen is geen optie, 
want dan moeten ze zich wassen met koud water. En 

Yverig als een mier
Er loopt een grote mier over de vloer van mijn kamer. Waarschijnlijk is het de tijd van het 
jaar, want elke avond zie ik er wel een aantal lopen. Maar ik wil die mieren liever niet in 
huis, ik heb het idee dat ze ook wel eens wat kapot maken. Vorig jaar trok ik een keukenla 
open, de bestekbak was iets verschoven. Tot mijn grote schrik krioelde het van de grote 
zwarte mieren daaronder. Alsof ze er een nest hadden gemaakt. Een paar dagen later 
bleek er een hele groep in de gordijnrails te zitten. 

koken doen ze het liefst op een houtvuur, zoals ze ge-
wend zijn in de dorpen. Iedere dag opnieuw is er hout 
nodig. Ook water halen moet iedere dag gebeuren. En 
aan één emmer per dag heb je niet genoeg. Want er 
moet gekookt en gewassen worden. Kijk zelf maar hoe 
snel een emmer water leeg is. Ook de moestuin die de 
kinderen bijhouden, moet tweemaal daags van water 
worden voorzien. Tenminste als je ook echt wilt oog-
sten.

Terwijl ik dit opschrijf moet ik denken aan een preek 
die ik las. De predikant riep zijn hoorders op om aan 
te houden, te volharden, wanneer het om onze zalig-
heid gaat. Strijd om in te gaan. Iedere mogelijkheid of 
kans die je hebt om het Evangelie te horen moet je 
aangrijpen en benutten. Volharden in het gebed. Zoals 
de meesten in Malawi het hout nodig hebben om te 
kunnen koken, zo hebben wij Christus nodig om de 
eeuwigheid aan te kunnen doen. Zonder hout kunnen 
ze niet koken, zonder voedsel niet leven, maar het be-
langrijkste is: zonder God is het eeuwig verloren.
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UIT HET VELD

Zonder hout kunnen ze niet 
koken, zonder voedsel niet 

leven, maar het belangrijkste 
is: zonder God is 

het eeuwig verloren.
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BEDANKT

In de week van 9 februari heeft werkgroep 
Nieuw-Lekkerland erwtensoep rondgebracht in 
Nieuw-Lekkerland en omgeving. De opbrengst 
was € 1140,-. Door alle sneeuw en ijs kwam de 
soep goed tot haar recht.

In groep 8 van de Rehobothschool in Stavenisse 
hebben de kinderen zich ingezet voor Stép-
hanos. De leerlingen hebben geld opgehaald 
met het spaarpotje van Stéphanos. De twee 
jongens op de foto hebben het idee bedacht en 
in gang gezet. De actie werd door de leerlingen 
gekoppeld aan ons project over arm en rijk. In 
totaal is er € 220,35 opgehaald. 
Groep 8, bedankt.

Op 19 en 26 december 2020 werden er twee 
kerstconcerten uitgezonden. Deze concerten 
waren opgenomen vanuit de Grote kerk in 
Montfoort. Arie van der Vlist (orgel), Martha van 
Gent (dwarsfluit) en Corrie Wielink (viool) waren 
te horen. Deze avond werd mogelijk gemaakt 
door diverse sponsoren. De online collecte heeft 
-inclusief sponsorgeld- het mooie bedrag van  
€ 1727,- opgeleverd. Allen hartelijk dank.

Emma, Lorenz, Martha, Noham, Maria, Rhodé, 
Hanna en Tabitha Oosse uit Dordrecht maken en 
verkopen kaarten voor Stéphanos. Doordat ze 
meevaren met hun ouders, verkopen de kinde-
ren hun kaarten door heel Nederland. Dit bracht 
€ 330,- op voor schoolmateriaal en Bijbels voor 
de kinderen in Malawi. Hartelijk bedankt voor 
jullie inzet.

20



BEDANKT

Sinds half januari staat de bak met fotokaarten 
aan de Adriaan Heijnisstraat 24 in Nieuw-Lek-
kerland. Daarmee is al € 170,- opgebracht. 
Zolang de winkels gesloten zijn kunt u hier 
terecht voor uw fotokaarten.

Jelle Roos (9) uit Genemuiden heeft bij familie 
en bekenden geld ingezameld voor de weeskin-
deren in Malawi. Hij heeft hiermee € 31,- opge-
haald. Wat mooi, Jelle! Namens de weeskinde-
ren hartelijk bedankt.

De puzzelmarkt, die plaatsvond op 12 december 
in Montfoort, heeft € 136,75 opgebracht. Naast 
deze verkoping zijn er in de weken daarvoor ook 
via de bibliotheek in Nieuw-Lekkerland en 
Marktplaats diverse legpuzzels verkocht. Dat 
zorgt voor een totale opbrengst van € 253,-. 
Ook vanuit Leerdam zijn puzzels verkocht. Die 
verkoop bracht € 400,- op. 
Meer informatie en nieuwe activiteiten vindt u 
op www.stephanos.nl/puzzelmarkt.

Coronaproof autowasdag in Elspeet
Na de sneeuwpret was het tijd voor autowaspret. 
Veel auto’s konden wel een poetsbeurt gebrui-
ken na alle smeltende sneeuw en pekel. Werk-
groep Elspeet regelde vrijwilligers, materialen 
en een locatie bij de PLUS in Elspeet. De auto 
werd gewassen terwijl de klanten in de auto 
bleven zitten onder het genot van een bakje 
koffie of thee. Helemaal coronaproof dus. De 
actie werd op deze stralend mooie dag enthousi-
ast ontvangen door de klanten. In totaal zijn er 
zo’n 90 auto’s gewassen, voor het prachtige 
bedrag van € 1609,50. Vrijwilligers, PLUS van der 
Horst én alle klanten: bedankt.

De oliebollenactie van werkgroep Werkendam 
bracht € 214,- op voor Stéphanos.

De kinderen van de Koningin Wilhelminaschool 
in Hardinxveld-Giessendam hebben de afgelo-
pen periode zendingsgeld opgehaald voor de 
weeskinderen in Afrika. Dit heeft, ondanks de 
coronatijd, het mooie bedrag van € 1800,- opge-
leverd. Kinderen, ouders en leerkrachten, heel 
hartelijk dank.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten
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Eind 2019 werd het tweede deel van de Van Dam kin-
derbijbel in Nederland gedrukt. Je zou denken dat we 
die boeken zo snel mogelijk zouden willen uitdelen en 
gebruiken. Dat is ook zo, maar eerst moesten de boe-
ken nog met een container worden verscheept naar 
Malawi. Toen de boeken na een paar maanden aan-
kwamen, konden ze daar gelukkig gelijk worden ge-
bruikt. Maar van Blantyre in Malawi naar Petauke in 
Zambia is het nog zo’n tien uur rijden. En moet je de 

Kostbare lading
Mijn thermometer wijst graden ver onder nul aan, ik zak tot mijn knieën in de verse, witte 
sneeuw en roodborstjes tikken tegen het raam om te laten weten dat ze nog wel een 
broodje lusten. Om dan over Afrika te schrijven, dat valt niet mee. 

Ik probeer contact te leggen met meneer Tembo en zo 
het Afrikagevoel wat op te roepen. Na verschillende 
pogingen te hebben gedaan, hoor ik gekraak aan de 
andere kant van de lijn. “Halloo, hallloooo”, roept 
hij.  Ja hoor, het lukt. Het gaat gelukkig goed met hem 
en zijn familie. Wel valt er erg veel regen, zegt Tembo 
bezorgd. De mais wordt er geel van en kan dus gaan 
rotten. Maar gelukkig zijn in de omgeving waar hij 
woont op dit moment geen grote coronaproblemen. 
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UIT HET VELD

Tijdens de jaarvergadering is het boek officieel gepre-
senteerd en overhandigd aan Ndhlovu en het bestuur. 
We spraken onze bewondering uit over de onvermoei-
bare, belangeloze inzet van de hoofdvertaler. Het 
vraagt doorzettingsvermogen om naast je gewone 
werk 125 Bijbelverhalen te vertalen. We sloten de ver-
gadering af met het zingen van het lied: To God be the 
glory. Hem alleen de eer.

Inmiddels hebben alle sponsorkinderen in de hogere 
klassen de kinderbijbels ontvangen. We hopen er in dit 
nieuwe jaar nog veel te verspreiden. We krijgen zelfs 
berichten van kerkleiders van dorpskerken dat de boe-
ken gebruikt worden voor de preek. We hopen dat het 
tot zegen mag zijn voor velen.

Namens Stéphanos Zambia willen we iedereen die dit 
mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken!
… ik pak me weer dik in en ga nog een wandeling door 
de witte sneeuwpracht maken.

Anneke van Asselt - Zambia

grens over. Door het coronavirus zaten de grenzen 
maandenlang dicht en kwam er geen transport door. 
Het duurde maar en duurde maar. 

Toen hebben we een plannetje gemaakt en een poging 
gewaagd. Directeur Clifford van Stephanos Malawi 
reed samen met directeur Johan met een auto volgela-
den met kinderbijbels naar de grens. Irene en ik kwa-
men met een lege auto vanuit Petauke ook naar de 
grens. Op het stukje niemandsland tussen de grenzen 
konden we elkaar ontmoeten. We hadden het hele jaar 
geen bezoek kunnen ontvangen door alle maatregelen, 
dus was het extra leuk om deze mensen te ontmoeten. 
Clifford en Johan moesten eerst aardig praten met de 
ambtenaren bij de grens, maar uiteindelijk waren de 
grenswachten zo bereidwillig dat we zelfs onze auto’s 
naast elkaar mochten zetten om de boeken over te la-
den. Dat was een wonder. Blij met onze kostbare la-
ding reden we terug naar Petauke. De volgende mor-
gen stond meneer Ndhlovu, de hoofdvertaler, bij ons 
aan het hek. Hij was benieuwd naar het boek waar hij 
een jaar op had gewacht.
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GezinsGids staat iedere twee weken 
voor een moment van ontspanning: 
diepgaande interviews, schitterende 
reportages en met een eigen magazine 
voor de kinderen: BimBam! Geef u nu op 
via www.gezinsgids.nl/abonnementen
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OPROEP

PIONIERSWEG 84-86  •  DRONTEN  •  WWW.VETCOLLECTE.NL

Plaatst u ook een container voor oud vet? Een volle kliko 

wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. 

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de wees-

kinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert. 

Mail naar voorlichting@stephanos.nl 

of bel: (06) 30 16 71 72
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WERK IN
UITVOERING

Nog niet eens zo lang geleden wensten we elkaar alle 
goeds voor 2021. We kunnen als mensen alleen terug-
kijken, niet vooruit. De Romeinse god Janus had twee 
gezichten. Hij kon beide kanten uitkijken. Daar dan-
ken we de naam van de maand januari aan, aan die 
Janus-god. Het is genade van de levende God dat we 
niet vooruit kunnen kijken. Hoe zouden we het leed 
kunnen dragen van het komende wegvallen van een 
geliefde? Of van een aanstaande ernstige ziekte bij 
onszelf? We kennen de dag van onze dood niet, maar 
weten wel dat elke dag de laatste kan zijn. In dat besef 
leeft een christen. In dat besef volhardend kunnen we 
dit leven door.

Wat voor ons geldt, geldt ook onze medemens. Onze 
directe buren, maar ook onze Malawiaanse en Zambi-
aanse naaste. Zelfs midden in een pandemie waarin 
niets meer normaal lijkt en niets meer is hoe het vroe-
ger was. Alsof de situatie toen normaal was. Alle be-
perkingen waar we nu mee te maken hebben; winkel-
sluiting, digitale kerkdiensten en quarantaine laten ons 
vooral zien dat 'normaal' vaak wordt verward met 
'vanzelfsprekend'. 

Veel van ons werk kan op aangepaste wijze doorgaan. 
Dat is reden tot dankbaarheid. Maar het geeft een 

Niet meer normaal
triest gevoel dat zoveel kinderen in Afrika niet naar 
school kunnen. Voor hen geen Bijbels onderwijs, geen 
goede maaltijd en geen computer of bijles. En dat ter-
wijl er meestal geen ouders of verzorgers zijn die kun-
nen lezen en schrijven en zo de kinderen kunnen hel-
pen met hun schoolwerk. Hoewel in Nederland niet 
alles meer 'normaal' is, hebben wij nog veel.

Stéphanos zet zich op allerlei manieren in om weeskin-
deren en andere kwetsbare kinderen te helpen om zelf-
standiger in het leven te staan. Door Bijbels gefundeerd 
onderwijs te geven, maar ook door onze medemensen 
te trainen in life-skills, zodat ze eigen inkomen kunnen 
genereren. Volharding daarin kan alleen komen van 
God, die volhardend blijft in Zijn genade-aanbieding 
aan zondaren. Gelet op wat de mensheid, u en ik, daar 
tegenoverstelt, is dat niet normaal. Maar dat is nou net 
Gods 'normaal'. Hij roept liefhebbers van de duister-
nis tot het Licht. Het is Zijn grondeloze barmhartig-
heid die ons (ver)draagt en oproept om, hoewel met 
allerlei tekortkoming onzerzijds, het beste te zoeken 
voor degenen die geen helper hebben.

Ontvang allen een hartelijke groet!
Ing. J (Johan) van der Ham
directeur/bestuurder Stéphanos

25



Zittend op de drempel van de keuken lepelt Martha 
Kaombe (55) haar ontbijt naar binnen. Ze was er nog 
niet eerder aan toegekomen. Klokslag vijf uur stond ze 
naast haar bed, maakte de kinderen wakker en zo be-
gon een nieuwe dag in het weeshuis waar zij ‘moeder’ 
is. Minimaal negen, maximaal twaalf kinderen heeft 
ze onder haar hoede. Een hele zorg.

Als iedereen uit bed is, verzamelen de kinderen rond 
de eettafel en beginnen de dag met gebed. Na de maal-
tijd heeft ieder zijn of haar taak. Rondom het huis ve-
gen, de bedden opmaken, de vaat van de vorige avond 
wassen en pap koken. Gewassen en gekleed vertrek-
ken de kinderen om 7.15 uur naar school.

Martha woont sinds 2005 bijna het hele jaar op de 
compound. Eens in de twee weken heeft ze een week-
end vrij en in de zomer- en kerstvakantie is ze ook vrij. 
De rest van het jaar is ze fulltime ‘moeder’. Gedurende 

de dag is ze druk met wassen, koken en schoonmaken. 
Ook is er dagelijks een overleg met de Matron. Op 
dinsdag hebben alle moeders gezamenlijk Bijbelstudie. 
De kennis die ze opdoen delen ze ’s avonds weer met 
de kinderen. Want na de avondmaaltijd wordt er gele-
zen uit de Bijbel en geven de moeders uitleg. Vervol-
gens worden er geestelijke liederen en psalmen gezon-
gen. Om 20.00 uur gaat het licht uit, want om 5.00 
uur moet ze weer op.

Wanneer Martha vrij is gaat ze terug naar het dorp, naar 
haar eigen huis. Hier woont zij met haar jongste doch-
ter, diens man en hun kindje. Haar oudste twee dochters 
zijn met hun mannen naar Zuid-Afrika vertrokken. 
Daar is makkelijker werk te vinden dan in Malawi.

Martha geniet van de omgang met de kinderen, vooral 
het geven van Bijbelonderwijs doet ze graag. Ze dankt 
God dat ze werk bij Stéphanos heeft gekregen. 

UIT HET 
LEVEN VAN...
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Door alle coronamaatregelen kunnen we veel minder 
trainen. Tijdens het eerste golfje waren er ook maatre-
gelen en besloten we te stoppen met training in de 
dorpjes. We concentreerden ons op een aantal bouw-
projecten. Het enige dat we nog wel deden in de dorp-
jes was huisbezoeken. Tijdens zo’n huisbezoek door 
een van mijn collega’s zei een dorpsbewoner: “We ho-
pen dat de Bijbelstudie weer kan beginnen. Tijdens de 
Bijbelstudies bespraken we veel zaken, ook ons gedrag 
ten opzichte van elkaar. Nu we geen Bijbelstudie meer 
doen zien we mensen weer terugvallen in hun oude 
gedrag en is het leven met elkaar moeilijker geworden. 
Mensen stelen makkelijker, gedragen zich niet goed ten 
opzichte van elkaar. We zagen hier hoe belangrijk de 
Bijbelstudie is voor ons allemaal!” Zo hebben we in 
deze tweede, veel heftigere golf van corona, toch be-
sloten om de Bijbelstudies door te laten gaan. Geeste-
lijk voedsel is het meest essentieel. We hebben mond-
maskers verspreid en we houden afstand. Zo mag 
Gods Woord klinken, met soms hele praktische toe-
passing voor de mensen in hun dagelijks leven. Volhar-
ding in het delen van het Woord is nodig hier in Mala-
wi en voor ons allemaal. 

Daarnaast zien we dat voor ons als staf volharding ook 
nodig is rondom het blijven trainen en begeleiden van 
onze boeren. Sommige mensen weten heel goed wat ze 
geleerd hebben, maar brengen het niet in de praktijk of 
vallen weer terug. Zeer recent is er een oude man in het 

dorp overleden, de opa van Judith, mijn geadopteerde 
dochter. Hij kwam bewust niet naar onze Bijbelstudie, 
maar deed wel mee met de landbouwtraining. Hij zat 
heel diep in de traditionele gule wamkulu, een geheime 
cult, waarbij mensen verkleed als dieren bepaalde dan-
sen en rituele uitvoeren. Deze religie is vermengd met 
macht, occultisme en angst. Voor ons duidelijk een dui-
velse praktijk. Ruim vijf jaar zijn we in onze dorpjes 
aan het werk en we zien deze macht steeds weer opdui-
ken. Door angst te zaaien willen aanhangers van gule 
wamkulu anderen beperken in hun ontwikkeling, maar 
ook tegenhouden om christen te worden en radicale 
keuzes te maken. Het was moeilijk voor ons team om 
te horen dat hij overleden was, wetend van zijn weer-
stand tegen het Evangelie. Ook voor ons is volharding 
nodig om door te gaan om deze mensen te benaderen 
met het Evangelie. We mogen vertrouwen op God dat 
Zijn Woord niet leeg zal terugkeren, het zal doen wat 
Hem behaagd. 

Daarnaast is voor ons allemaal de volharding van het 
gebed nodig. Volhardend in de gebeden, voor onszelf, 
voor onze naaste, voor Gods Koninkrijk! Blijft u mee-
bidden? Volhardend? Dat Gods Koninkrijk komt en 
tot het komt, hier groeit in harten van mensen? We 
wensen u een volhardende tijd toe.

Hartelijke groet, 
Karin en Judith - Malawi

Volharding
Ook in Malawi heeft corona hard toegeslagen. Tijdens de eerste golf viel het mee, maar nu 
heeft de Zuid-Afrikaanse variant Malawi bereikt en liggen ziekenhuizen overvol. De 
overheid heeft allerlei maatregelen opgelegd. Er is een avondklok, de scholen zijn dicht en 
mondmaskers zijn verplicht. In de kerk of bij een begrafenis mogen maximaal vijftig 
mensen komen.

UIT HET VELD
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BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

WIJ KOMEN NAAR U TOE: 
NAAR DE PLEK WAAR 

DE NIEUWE
KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ
 TER PLEKKE HET 

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW 
KEUKEN EN STAAN OOK NA 
OPLEVERING GARANT VOOR 

KEUKENPLEZIER!

1 2 3

UNIEKE  
KEUKENFORMULE
Wij zijn de meest flexibele 
keukenspecialist van Nederland. Met 
onze compleet uitgeruste showroombus 
brengen wij een uitgebreide collectie bij 
u thuis. Uw woning is onze showroom!

DIT MAAKT ONS UNIEK:
 Het hele traject in eigen beheer
 Uw nieuwe keuken direct bekijken 
met Virtual Reality

 Geen aanbetaling

Inspiratie op doen? Ga naar: 

www.homekeukens.nl

WIJ KOMEN NAAR U TOE: 
NAAR DE PLEK WAAR 
UW NIEUWE KEUKEN 

KOMT.

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER 

PLEKKE HET 3D-ONTWERP 
VAN UW KEUKEN MAKEN.

WIJ MONTEREN UW 
KEUKEN EN STAAN OOK NA 
OPLEVERING GARANT VOOR 

UW KEUKENPLEZIER!

1 2 3

Kies uw keuken bij u thuis!

Ontdek het
Israël van
toen en nu.

Maatwerk 
reizen 
naar Israël.
T E L I S R A E LT R AV E L . N L

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is 

gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. 

Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het 

programma te brengen.

Telefoon:  088 - 011 88 44

Email:  info@telisraeltravel.nl

Restment  |  Tel. 088 011 88 11  |  www.restment.com

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit
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In ge-
sprek 
met....

IN GESPREK MET

Dora is inmiddels ruim twaalf jaar betrokken bij het 
werk van Stéphanos. Toen Thea (Mawaya, red.) van-
uit Nieuw-Lekkerland vertrok naar Malawi is in dit 
Zuid-Hollandse dorp een werkgroep gestart. Destijds 
had Dora geen tijd voor Stéphanoswerk, maar een 
paar jaar later maakte ze alsnog deel uit van deze 
werkgroep. Tot op de dag van vandaag. 

Dora voert allerlei taken uit binnen de werkgroep. In 
februari heeft ze, samen met andere werkgroepleden, 
de jaarlijkse erwtensoep-actie georganiseerd. Twee li-
ter soep én een worst voor maar € 11,-. Er werd twee-
honderd liter besteld, waarvan Dora en Marja negen-
tig liter bezorgden, voornamelijk langs de dijk in 
Nieuw-Lekkerland. De allereerste keer dat Dora mee-
deed met de actie heeft ze zelf tientallen liters soep ge-
maakt. Toen de plaatselijke slager daar lucht van 
kreeg, liet deze merken dat hij dat natuurlijk had moe-
ten doen. En zo geschiedde sindsdien. Ook nu de zoons 
de slagerij over hebben genomen.
Dora is vaak van de partij bij het opzetten en afruimen 
van de beurzen. Voor het transport wordt de bus van 

schoonzoon Arie ingezet. De kaartenrekken op de 
beurs worden meestal door Dora ingericht. Ook plaat-
selijk via Simons kleding of Mi's Brocante in Alblas-
serdam worden kaarten verkocht, goed voor jaarlijks 
zo’n drie- á vierduizend euro. De kaarten uit Genemui-
den komen via haar zus bij Dora terecht. Een soort 
familiebedrijf dus. Tijdens de winkelsluiting door de 
corona-maatregelen gaat de kaartenverkoop gewoon 
door. ‘Zeg maar dat de kaarten nu bij de voorzitter 
onder het afdak staan, Adriaan Heijnisstraat 24.’ 
Waarvan akte.
Het woord 'volharding', het thema van dit magazine, 
heeft voor Dora en haar man Dirk speciale betekenis. 
Niet alleen in hun vrijwilligerswerk voor Stéphanos, 
maar ook nadat ze zelf tweemaal voor borstkanker is 
behandeld en haar man op dit moment kuren krijgt 
voor een hersentumor. Ondanks de moeilijkheden 
blijft de betrokkenheid bij Stéphanos aanwezig. Haar 
wens is dat er veel zegen op ons werk mag rusten en 
dat Stéphanos mag blijven volharden in de zorg voor 
de Afrikaanse weeskinderen. 'Want daar doen we het 
toch allemaal voor.'

vrijwilliger Dora de Vries 
uit Nieuw-Lekkerland
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Beste jongens en meisjes,
Weet jij wat dat is, volharding? Het is het thema van dit magazine, maar misschien vind je het wel een 
lastig woord. Volharden betekent volhouden. Volhouden met veel geduld en standvastigheid, niets kan je 
afleiden van je doel. Zo wil God door ons gediend worden, met volharding. 
Van de apostelen lezen we dat ze volharden in het bidden en spreken over God. Doen wij dat ook? 
Houden wij ook vol in het bidden en in het spreken over God? In de Bijbel komt het woord volharding of 
volharden meerdere keren voor. Een aantal van die teksten komen we ook tegen in de puzzels. De 
kleurplaat gaat over bidden, één van de dingen waarvan we in de Bijbel lezen dat we daar volhardend, 
vasthoudend in moeten zijn. 
Succes met de kleurplaat en de puzzels, we hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, juf Elsbeth en juf Cora

9-11 jaar
De puzzel gaat over een Bijbelge-
deelte waarin we lezen over 
volharden. Het is een tekst uit het 
evangelie van Mattheüs. Je vindt de 
tekst door de rebus op te lossen. 
Gaat jou dat lukken?

7-9 jaar In het Bijbelboek Handelingen lezen we over de apostelen. Van hen lezen we 
regelmatig dat ze volhardend zijn in het bidden en samenkomen. Deze puzzel gaat 
over één van die teksten. 

Kun jij de tekst lezen? Er staan nu nog veel te veel letters. Maar jij kunt dat oplossen. 
Streep de letters F – G – P – Q weg. De overgebleven letters vormen dan een Bijbeltekst. 

FGDPEQZPPEQ GAPLQLFEPNF OWGPAFREPQGN PQEGGEFNPDQRPFAFGCHQQTPFEGQLQIGJK 

GVPOPLQHFAGRFQDEPFNGPDQE PIFN QHPEFT PBFQIDGPQDFFEPN FEPN PSQMFEGKGEPNQ PMQEFGT 

PFDQE GFVPRQFGOPUWQEFNG GEFNQ GMFAPRQIPAF FDGEQ QMGOFPEFDGEQR QVPAFNF 

GJFEQPZUQFGS GEQFN FMGQEPT PZFIJGQN PFGBQPFROGEFGDQEPFRGEFQNP 

Inzenden: - De Bijbeltekst
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KIDS

SPELREGELS 
•  Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten.  

Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
•  Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opstu-

ren krijg je een prijs. 
•  Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je 

broertje of zusje. Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je 
stopt. 

•  Opsturen vóór 1 april 2021.
•  Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met 

de oplossing. 
•  Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 

8072 ZG Nunspeet of stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

3-6 jaar
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Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 7.300 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos
Het onfeilbaar Woord van God en de 
Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder
J. van der Ham

Raad van Toezicht:
L. den Boer
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
Ds. R.P. van Rooijen
J. Talen

Secretariaat: 
Martine Bijkerk, 
Postbus 148, 4250 DC  Werkendam.
T: 06 143 31 164 
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. A.A. Brugge, 
Ds. D.J. Budding, 
Ds. G. Clements, 
Ds. A.A. Egas, 
Ds. L. Groenenberg, 
Ds. A. den Hartog, 
Ds. L.M. Jongejan, 
Ds. J. Joppe, 
Ds. G. Kater, 
Ds. M. Klaassen, 
Ds. W.M. van der Linden, 
Ds. G. van Manen, 
Ds. H. Roelofsen
Ds. A.J.T. Ruis 
Ds. A. Schot, 
Dhr. D.J. Schouten, 
Mr. C.G. van der Staaij, 
Ds. K. Veldman, 
Ds. W. van Vlastuin, 
Ds. K. Visser,
Ds. J.A. Weststrate, 
Ds. J. IJsselstein, 
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen 
en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172, 
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen
We willen u vriendelijk vragen om adres- 
wijzigingen schriftelijk door te geven. 
Per post: Stichting Stéphanos, 
Antwoordnummer 375, 
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl 

Bankrekening 
Rabobank rek. nr.: 
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos 
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos 
zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project 
wilt geven, graag het project 
vermelden.

Legaten / Erfstellingen
Wilt u Stichting Stéphanos 
testamentair gedenken, dan kunt u 
dat doen door te vermelden: Ik 
legateer aan Stichting Stéphanos, 
Hendrik Ido Ambacht, een bedrag 
van Euro xx. Voor erfstellingen en 
voor meer informatie verwijzen wij u 
naar onze website.
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J. van der Ham
Eindredactie
J.C. Blaak
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Colofon

 Wij werken aan de 
toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol 
als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de 

Bijbelse boodschap in onze programma’s doorklinkt.


