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Coverfoto: Het thema voor dit magazine stond al vast, maar het 

accent is verschoven. Wereldwijd worden we met onze neus op 

de feiten gedrukt: We zijn maar kwetsbare mensjes.  We worden 

- door regels of omstandigheden - gedwongen om na te denken. 

We worden ons bewust van ons gedrag. We worden ons bewust 

van vrijheden die zo vanzelfsprekend waren. We worden ons 

bewust van de invloed die wij hebben op mensen om ons heen - 

en vice versa. We nemen massaal maatregelen om de coronacri-

sis te overleven. Welke 'maatregelen' neemt u, neem jij, om 

eeuwig te mogen leven? De Koning der koningen roept ons op om 

de gehele wapenrusting aan te doen en staande te blijven.
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MEDITATIE

Deze afscheidswoorden heeft de Heere Jezus Zijn Kerk 
nagelaten: ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben’. 
Hij zegt niet dat Zijn kinderen behoren tot die wereld. 
Paulus gebruikt zelfs de woorden ‘afschrapsel en uit-
vaagsel der wereld’. Gods kinderen zijn wel in die 
Gode vijandige wereld. En die vijandige wereld is uit-
gestrekt over de gehele wereld. Zolang zij niet uit de 
wereld zijn gegaan zullen zij verdrukking hebben.

Wat is verdrukking? We zouden eerst kunnen denken 
aan de gevolgen van de zonden. Dit gaat ook Gods 
kinderen niet voorbij. Toch komt de verdrukking bij 
hen uit een andere wortel. Het zijn voor hen kastijdin-
gen die zij nodig hebben. Daar gebruikt Hij ook de 
wereld voor. 
In de tweede plaats kunnen we denken aan de ver-
drukkingen vanwege de vijandschap van de wereld. 
Gods kinderen zijn immers niet meer van deze wereld. 
In de derde plaats kunnen we denken aan de verdruk-
king vanwege de aanvechtingen van de Satan. Hij is de 
overste van deze wereld. Waar God Zijn Kerk bouwt, 
bouwt Satan zijn kapel. 
Het is opmerkelijk dat ‘verdrukking’ in het enkelvoud 
staat. Het geeft aan dat er een aaneenschakeling van 
verdrukkingen zal zijn. Maar in die strijd behoeven zij 
niet wanhopig te zijn: ‘maar hebt goeden moed’. Jezus 
weet dat de moed hen zo vaak ontzinkt. Hij zegt zelfs: 
Hebt goeden moed. Het oorspronkelijke woord sluit 
vertrouwen en gerustheid in. De moed waar Christus 
hier over spreekt is geloofsmoed. Er is reden om die 
moed te hebben, want Hij zegt: ‘Ik heb de wereld over-
wonnen’. Voor de tweede keer komt hier het woordje 
wereld voor in tekst. Aan het begin van de tekst den-
ken we aan het verblijf op aarde te midden van de 
Gode vijandige wereld. Hier aan het einde van de tekst 

wordt de overwinning op de goddeloze wereld met al-
les wat daarbij hoort bedoeld. Het Rijk der duisternis. 
Calvijn schrijft: ‘Onder het woord wereld vat Christus 
hier samen alles wat de zaligheid der vromen vijandig 
is, voornamelijk echter alle verleidingen, welke Satan 
gebruikt om ons lagen te leggen’. Christus spreekt hier 
als Hoofd van het Genadeverbond. Hij spreekt hier als 
Plaatsbekleder van Zijn gemeente. De kanttekenaar 
schrijft: ‘Namelijk niet alleen voor Mij (hfdst.14 
vs.30), maar ook voor u, dewijl gij door het geloof met 
Mij verenigd zijt’. Dit maakt Zijn overwinning zo rijk. 
Aan Zijn overwinning is de overwinning van al de Zij-
nen onlosmakelijk verbonden. Daarom is ook hun 
overwinning zeker. Het lijkt zo’n paradox. Jezus is de 
Overwinnaar der wereld en toch zullen de Zijnen in de 
wereld verdrukking hebben. Dit is de dagelijkse prak-
tijk. Allen die delen in de vrede van Christus zullen 
ook delen in de haat van de wereld. Maar daar blijft 
het niet bij. Straks krijgen Gods kinderen de kroon. 
Die kroon wordt alleen verkregen als wij hier wettelijk 
hebben gestreden. De overwinnaars zullen hun kroon 
werpen voor de voeten van de grote Overwinnaar. Alle 
eer is aan Hem. 
Het is de grote vraag: waar horen wij bij? Van nature 
behoren wij bij de wereld. De wereld is reeds overwon-
nen. Hebt u daar weleens bij stilgestaan? Alle knie zal 
zich buigen. Het is een groot verschil of dit nu of straks 
zal gebeuren. Als u bij de wereld hoort kan ik niet zeg-
gen: ‘Heb goede moed’. De wereld is overwonnen. Het 
zou toch ter bemoediging kunnen zijn voor hen die de 
wereld in hun eigen hart tegenkomen. Zij kunnen zich-
zelf niet overwinnen, maar er is er Eén die de wereld 
overwon. Daarom kan het nog.

Ds. A. Schot

In de wereld zult gij verdrukking hebben, 
maar hebt goeden moed, 
Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16: 33b. 
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WORDT
FRITUURVET 
INZAMELPUNT

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

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl
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UIT HET VELD

Stéphanos is ook getroffen door de maatregelen. Nor-
maalgesproken hebben we via de verschillende pro-
gramma’s dagelijks contact met meer dan achthonderd 
personen. Nu zijn de meeste programma’s stilgelegd en 
gaat de meeste zorg naar de kinderen in het Stéphanos-
dorp. We volgen de regels van de overheid op. Zo ge-
ven we waar mogelijk aandacht aan hygiëne en social 
distancing. Bewust leven, ook op dit gebied.
Als ik aan de pandemie denk, moet ik denken aan het 
leven door geloof, wetende dat God soeverein is (Ge-
nesis 12:1-3). God heeft de onbeperkte macht. Hij is 
alwetend en overalomtegenwoordig. God is niet ver-
rast door het coronavirus. Nog voordat het eind 2019 
werd ontdekt, wist God het al. Ook nu, nu we niet 

Leeft u bewust?
De corona-pandemie heeft de hele wereld beïnvloed. Het leven is bijna stil komen te staan. 
Bijna alle aspecten van ons leven zijn geraakt; de economie, vervoer en zelfs kerkelijke 
samenkomsten. Er worden wereldwijd veel maatregelen genomen om de verspreiding van 
het coronavirus te beperken. We zijn ons veel bewuster geworden van ons gedrag en van 
de vrijheden die voorheen zo vanzelfsprekend waren. Maar niemand weet wat er morgen 
zal gebeuren.

weten wat de toekomst ons brengt, weet God dat wel. 
Wij als christenen moeten onze ogen op Hem gericht 
houden. Hij regeert. 

De Heere heeft ons Zijn Woord gegeven en Hij wil ons 
daardoor bemoedigen. In Jesaja 41 vers 10 lezen we: 
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet ver-
schrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik 
u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die ge-
rechtigheid werkt. Dit is de goede boodschap voor de 
hele wereld. Hij is onze God en Hij heeft alles onder 
controle. Bent u zich daarvan bewust?!

Clifford Kuyokwa, General Manager - Malawi
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UIT HET VELD

Maatregelen
Het welzijn van de kinderen heeft bij ons altijd de 
hoogste prioriteit. Ook als er geen rampen of pande-
mieën zijn, zetten wij dit als afdeling Gezondheidszorg 
bovenaan. Er zijn lichamelijke én psychologische fac-
toren van invloed op het welzijn van de kinderen. 
Daar besteden we in onze projecten altijd al aandacht 
aan.

Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt, 
hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld om een uit-
braak hier ter plekke te voorkomen en/of te beperken: 
• Regelmatig wassen / ontsmetten van handen
• Vermijd het aanraken van mond, neus en ogen
• Houd voldoende afstand
• Geen handen schudden
• Blijf zoveel mogelijk thuis

Daycareprogramma
Een van de maatregelen van de overheid is het sluiten 
van de scholen, om social distancing te kunnen waar-
borgen. Daarom kunnen de kinderen van het Daycare-
programma niet naar Stéphanos komen voor school 
en maaltijden. Wel kunnen ze ons bereiken voor medi-
sche hulp wanneer dat nodig is. 
Deze meer dan tweehonderd kinderen (en hun fami-
lies) hebben een noodpakket gekregen voor de komen-
de periode. Elk pakket bestaat uit een emmer, ontsmet-
tingsmiddel en zeep. Voor de hoognodige maagvulling 
krijgen mensen bonen, maïs en een vleesvervanger met 
veel proteïnen. 
Daarnaast hebben we aan de kinderen en hun families 
coronavoorlichting gegeven. Er bestaan in Malawi ge-
ruchten over het virus die niet juist zijn en soms zelfs 
gevaarlijk kunnen zijn. We proberen de angst weg te 
nemen en tegelijk te zorgen dat ook in deze arme ge-

De corona-pandemie zorgt wereldwijd voor een ravage. Ook Malawi ontkomt er niet aan, 
al is het een van laatste landen waarin het virus openbaar is gekomen. Wanneer ik dit 
schrijf zijn er 37 bevestigde besmettingen, waarvan – God zij dank – negen personen zijn 
hersteld en helaas drie personen zijn overleden. Het is overweldigend om te zien hoeveel 
aandacht er wereldwijd wordt gegeven aan deze pandemie. Dit bewustzijn heeft zowel 
positieve als negatieve effecten. 

bieden de juiste, effectieve maatregelen genomen wor-
den. 

Stéphanos Children’s Home
De 46 kinderen die in het Stéphanosdorp wonen, blij-
ven op de compound. Hier houden we ons aan alle 
eerder genoemde maatregelen. Alle kinderen hebben 
een eigen flesje ontsmettingsmiddel waarmee ze hun 
handen regelmatig wassen. Ook is bij elk huisje en bij 
iedere poort van de compound de mogelijkheid om je 
handen te wassen. Voor zover mogelijk houden we ons 
ook aan de gewenste onderlinge afstand. Per huisje 
wordt gekeken naar spelletjes en activiteiten die bin-
nen kunnen plaatsvinden, om ook het contact met de 
andere huisjes te minimaliseren. Naast de gewone 
voedzame maaltijden krijgen alle kinderen nu extra 
vitamine C. Ook begeleiden we de kinderen bij de vra-
gen en onzekerheden die ook zij hebben door het vi-
rus. Door hen regelmatig te spreken willen we angst 
wegnemen en hoop geven. 

God staat boven alles 
De hoop die we de kinderen willen meegeven is geen 
‘peptalk’, maar gebaseerd op Gods beloften. Psalm 91 
leert ons dat God regeert, dat Hij alles in Zijn hand 
houdt. Daar mogen we aan vasthouden. We bidden 
zonder ophouden dat deze pandemie mag eindigen, 
maar we bidden ook voor de toekomst van de kinde-
ren en alle anderen die bij Stéphanos betrokken zijn. 
We bidden om Goddelijke bescherming tegen de listige 
omleidingen van de duivel (Efeze 6). Laten we samen 
blijven bidden om kracht van Boven. Laten we ons er 
bewust van zijn dat Hij de Schuilplaats en de Toe-
vlucht is en wil zijn voor degenen die Hem aanroepen. 

Massy Banda, Health Care Manager - 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 Fam. J. Slingerland, Slinger 2, 
 fotokaarten@stephanos.nl
 Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 
 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46
Hardinxveld-Giessendam Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt Rosedale Collections, Hoogstraat 26
Katwijk aan Zee Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
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
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De naam van onze stichting is afgeleid van de naam 
van één van de eerste diakenen, Stéfanus. Deze ambts-
drager mocht vol van de Heilige Geest en met grote 
vrijmoedigheid preken voor de Grote Raad. Zijn 
woorden ketsten af op het harde hart van deze man-
nen. We kennen de geschiedenis, zijn gezicht blonk als 
dat van een engel, hij werd gestenigd, en zijn ogen 
houdende naar de hemel zag hij de Zoon des mensen, 
staande aan de rechterhand Gods. Terwijl hij geste-
nigd werd heeft hij nog gebeden voor zijn moorde-
naars. Hierin volgde hij het voorbeeld van de Heere 
Jezus. ‘Hij ontsliep’, zo staat er in Handelingen 7. 
Toen heeft hij de overwinningskrans mogen ontvan-
gen, die hij vervolgens heeft mogen werpen aan de 
voeten van Hem, waarvan gezongen wordt in Psalm 
132: ‘eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van 
Davids grote Zoon’.
Wat een wonder als we net als Stéfanus dié krans mo-
gen ontvangen en zingen: ‘Het is door U, door U al-
leen, om 't eeuwig welbehagen.’

Annuleringen vanwege het coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten die werk-
groepen en vrijwilligers georganiseerd hadden, geannu-
leerd. Daarnaast zijn alle geplande scholenacties en 
presentaties op verenigingen geannuleerd. Ook gaat de 
Terdege Zomerfair in Barneveld niet door. U zult be-
grijpen dat dit grote gevolgen heeft voor de inkomsten 
van Stéphanos. Dat vraagt om enige creativiteit.

Alternatieve (online) acties en webshop
Gelukkig zien wij dat werkgroepen en vrijwilligers 
hier en daar alternatieve (online) acties opzetten, denk 
bijvoorbeeld aan een Moederdagactie met bloemen en 
planten. Zulke initiatieven kunnen we alleen maar sti-
muleren. Wilt u een eigen actie opzetten? We denken 
graag met u mee! 
Heeft u een cadeautje nodig of wilt u een kaartje stu-
ren naar zieken en eenzame ouderen uit de gemeente? 
Om toch de bekende Stéphanosproducten aan te kun-
nen bieden, hebben we op onze website een pagina 
ingericht met de bekende producten zoals fotokaarten, 
bruine poppen, blanke poppen, puntzakken met rollen 
snoep, Wilhelmina Pepermunt, houtsnijwerkpennen, 
boeken cd's enz. Deze pagina is te vinden op: www.
stephanos.nl/webshop. Zie ook de hier na volgende 
pagina's. Van harte aanbevolen.

Magazine via Erdee Distributie
In maart 2020 is ons magazine via Erdee Distributie 
verzonden. Dit is zo goed bevallen dat het verzenden 
van het magazine in het vervolg door Erdee Distributie 
wordt verzorgd. Daarnaast zijn er nog veel vrijwilli-
gers in het land die het magazine handmatig bezorgen, 
waarvoor dank!
Een hartelijke groet,
Harry Droppert
*De kroon is ook in ons logo verwerkt. 
U vindt hem vinden boven de é.

VAN DE 
VOORLICHTER

Kroon
Corona is niet nieuw. Het woord corona is afgeleid van het Griekse woord korone en bete-
kent kroon*, een voor Stéphanos bekend symbool. Het woord corona heeft in onze tijd 
echter een negatieve klank gekregen. Door het coronavirus zijn veel mensen ernstig ziek 
geworden. Anderen zijn gestorven. Roepstemmen.

VAN DE 
VOORLICHTER
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AGENDA

Fotokaarten
Blanco kaarten en kaarten voor verschillende 
gelegenheden. De fotokaarten worden geleverd 
inclusief envelop en zijn leverbaar vanaf 11 
stuks. 11 stuks voor € 10,-.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen veel activiteiten van Stéphanos niet doorgaan. 
We hebben een aantal alternatieven bedacht om inkomsten voor Malawi en Zambia te 
genereren, omdat het geld juist nu hard nodig is. U ziet hieronder de producten die u via 
het formulier op onze webshop (www.stephanos.nl/webshop), per email of telefonisch kunt 
bestellen. 

Cadeaus en fotokaarten
Bent u op zoek naar een cadeautje of wilt u 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 100% voor Stéphanos. Juist nu van harte aanbevolen. 

Bruine poppen
Prachtige bruine poppen van hoge kwaliteit. 
Kleine poppen vanaf € 19,95, 
grote poppen € 39,95.

Blanke poppen
Lieve blanke poppen van hoge kwaliteit. 
Kleine poppen vanaf € 19,95, 
grote poppen tot € 64,95.

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

Stéphanos webshop
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Tegeltje
Tegeltje met ochtendgebed 
van ds. C.J. Meeuse. Leuk als 
kraamcadeau. € 10,-.

Wilhelmina pepermunt
Eén voor € 1,50, 
vijf voor € 6,50.

Rollen snoep
Puntzak met tien verschil-
lende rollen snoep. Eén zak 
voor € 6,-, twee voor € 11,-.

Houtsnijwerk pennen
Met de hand gesneden pen. 
Eén voor € 3,-,
vier voor € 11,-.

Boek: Leska en Abena 
in het weesdorp
(Voor-)leesboek over het 
weesdorp van Stéphanos 
in Malawi. € 7,50. 

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

Verrassingstas
Leuk om cadeau te geven 
en tegelijk het goede doel 
te steunen. De inhoud is een 
verrassing. € 15,-. De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

WEBSHOP

De fotokaarten kunt u bestellen via: 
fotokaarten@stephanos.nl 
of 038-3856609.
De overige producten bestelt u via: 
voorlichting@stephanos.nl 
of 06-30167172.
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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. 

www.gezinsgids.nl  |  030 230 35 00  |  info@gezinsgids.nl  IDENTITEIT VOOR NU

Kies voor de
GezinsGids
Gratis tas*
bij een jaarabonnement

ACTIE

Gratis ZEBRA 
tas t.w.v.

€  39,95

Sluit nu een jaarabonnement (á € 47,- 
per halfjaar) af op de GezinsGids en 
ontvang een Zebra-tas gratis. Ga naar 
www.gezinsgids.nl of bel 030 230 35 00 
en meld u aan als abonnee. 

* De prijs is op basis van incasso. Dit abonnement loopt tot wederopzegging. 

Zie website voor tasdetails.

12



IN GESPREK MET

Aanloop
Al langere tijd hadden we de wens om voor een perio-
de naar het buitenland te gaan voor vrijwilligerswerk. 
Onze oriëntatie begon. We keken rond naar iets waar-
bij we geen werk van lokale bevolking zouden overne-
men én onze werkervaring in het onderwijs konden 
inzetten. Een van de organisaties waarmee we in con-
tact kwamen was Stéphanos. Het bestuur gaf aan dat 
er behoefte was aan ondersteuning voor het veldwerk 
in Zambia. De veldwerker die daar op dat moment 
verkeerde, was alleen. Na een officiële sollicitatiepro-
cedure waren beide partijen het eens en konden we 
afreizen naar Zambia. 

Bezigheden
We citeren uit onze eerste nieuwsbrief: ‘In de ochtend 
werken we thuis. We maken dan roosters voor clubs, 
stellen pakketjes voor leraren samen en maken verwer-
kingen bij de Bijbelvertellingen. De middagen gaan we 
mee naar de clubs. We rijden dan, vaak met de lokale 
leraar, naar een dorpje. Bij het zien van de auto komen 
kinderen van alle kanten aanrennen. Uit volle borst 
zingen de (soms meer dan honderd) kinderen versjes. 
Vaak zijn dit Bijbelteksten, die ze zo eenvoudig kun-
nen onthouden. Wij ondersteunen de leraren bij het 
vertellen en organiseren van de clubs. Soms bieden we 
een nieuw vers aan of doen een werkblad (bijvoor-
beeld over de tien geboden) met de oudere kinderen. 
Vooral het aanmoedigen van de leraren is belangrijk 
om de clubs te laten doorgaan. Vanwege de vaak mini-
male Bijbelkennis van de leraren zijn we ook actief in 
de ‘teacher training’. Het is mooi om de leraren de op-
gedane kennis van deze training te zien toepassen in 
hun onderwijs aan de kinderen. Verder worden alfabe-
tiseringslessen gegeven. 
Er zijn ook momenten in de ochtend of avond, waarop 
er geen werk voor de stichting staat gepland. Die tijd 
kunnen we goed gebruiken voor allerlei andere bezig-

heden die het leven hier meebrengt. Zodra de zon 
schijnt, zetten we de solarlampjes in de zon (want we 
hebben geen elektriciteit). We wassen kleding (met de 
hand), koken water (er is geen warm water), laden de 
accu van de auto bij, verjagen mieren, doen bood-
schappen, verbranden ons afval en dergelijke. En, met 
deze temperaturen en de vroege zonsondergang, is het 
heerlijk om ’s avonds weer vroeg onder de klamboe te 
kruipen.’

Reflectie
In het werk van Stéphanos Zambia mochten we uitde-
len en hebben we ook veel moois ontvangen. Ons 
sprak  de kleinschaligheid van de organisatie en het 
directe contact met de Zambianen aan. Steeds werd 
benoemd: Zíj moeten het Woord, met Gods hulp, 
(gaan) doorgeven. Op allerlei manieren werd hiernaar 
gestreefd. We hebben met veel respect gekeken naar 
het vele werk wat Anneke van Asselt deed. De steun en 
het gebed van het thuisfront was en is hierbij onmis-
baar. James O. Fraser schrijft: ‘Ik geloof dat pas in de 
heerlijkheid bekend zal worden hoeveel zendingswerk 
tot stand is gekomen door de gebeden van toegewijde 
gelovigen thuis.’ Ook het bestuur kan de veldwerkers 
steunen. Op het thuisfront hebben we zelf ervaren dat 
het werk een gezicht krijgt door het delen van erva-
ringsverhalen en -beelden.

Herinneringen
Er zijn veel, veel herinneringen. Een groep kinderen 
die al klaar zit, terwijl de lerares nog rustig in haar 
huisje gaat eten, een trotse kokkin die ons laat meege-
nieten van de geur van dampende muizen, de proble-
men van werkloosheid en alcoholisme, de bruisende 
markten, de kleermaker die pas na ons vierde bezoek 
aanwezig is en ons stijgende respect voor zendingswer-
kers die jarenlang op eenzame posten hun nuttige werk 
mogen doen. Op hoop van zegen!

In gesprek met Marieke en Gerineke, die in 2015 een aantal maanden vrijwilligerswerk 
hebben gedaan bij Stéphanos Zambia.
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SPONSORING

Dagopvang

In het dagopvangprogramma zijn veel nieuwe kinderen opgenomen. Verschillende kinderen hebben 
gelukkig al een sponsor gekregen, maar nog niet allemaal. Sponsort u Tasankha, Dyson of een van de 
andere kinderen? De kinderen uit het dagopvangprogamma zijn meestal (half-)wezen en wonen daarom 
bij familie. Vijf dagen per week komen ze naar het dagopvangcentrum, op maximaal een uur lopen vanaf 
huis. Ook gaan ze bij Stéphanos naar school en krijgen ze kleding. Na schooltijd krijgen ze te eten. 
Sponsor een kind uit de dagopvang voor € 17,50 per maand. 

Tasankha Tengani is een meisje 
van zeven jaar. Zij woont met 
haar vijf broertjes en zusjes alleen 
in een huis, zonder ouders. Hun 

ouders hebben hen verlaten. De 
oudste zus, 18 jaar oud, zorgt nu voor 

de kinderen. Voor hun levensonderhoud zijn ze af-
hankelijk van de opbrengst van hun stukje grond, 
dat door de kinderen onderhouden wordt. Maar 
dit is niet genoeg voor het hele jaar. De vier jongste 
kinderen zijn opgenomen in het sponsorprogram-
ma.

Onder andere ook Dyson Gova, 
een jongen van negen jaar. Hij 
weet niet wie zijn vader is en zijn 
moeder kan niet praten en is niet 

in staat om te werken. Daarom 
woont het gezin van Dyson bij zijn 

tante, de oma van Antony Sabuni.

Ainesto Juwawo is zeven jaar. 
Zijn vader is gestorven. Zijn moe-
der heeft de zorg voor zes eigen 
kinderen en een weeskind. Ze wo-

nen in een tweekamerhuisje met 
grasdak. Het gezin is erg arm. Af en toe 

kan de moeder wat werk voor andere mensen doen, 
zodat er wat inkomsten zijn. Dit is niet genoeg, 
daarom is Ainesto opgenomen in het programma.

Antony Sabuni is acht jaar en 
hij woont bij zijn oma. Zijn vader 
is vertrokken, zijn moeder is ge-
storven. Oma zorgt voor Antony 

en zijn broer, maar ook voor de 
kinderen van haar zus. In totaal heeft 

ze meer dan tien monden te voeden. En ze staat er 
alleen voor, want opa is gestorven. Oma en de kin-
deren hebben twee veldjes waarop ze mais verbou-
wen, maar dit is niet voldoende om het hele jaar 
van te eten. De jongste kinderen uit dit grote gezin 
zijn opgenomen in het programma. 
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Post van en voor de sponsorkinderen
Een aantal sponsors wacht nog op post van hun 
sponsorkind. Omdat het momenteel niet mogelijk is 
om te reizen, zal dit langer duren. We hopen op uw 
begrip.  

Wilt u post sturen aan uw sponsorkind? Dat kan het 
hele jaar door via onderstaand adres. De post wordt 
zo snel mogelijk meegegeven naar Malawi of 
Zambia. Denkt u eraan om de naam en het nummer 

Hastings Jamu is zeven jaar. Hij 
heeft zijn beide ouders nog, maar 
zij zijn allebei ziek. Zijn moeder 
heeft een leverziekte en kan niet 

werken. Ze hebben een veldje 
waarop zij mais verbouwen, maar dit 

levert slechts twee zakken op bij een goede oogst. 
Dit is veel te weinig om een jaar lang van te leven. 
De familie is erg arm en heeft veel zorgen.

Takondwa Charles is zeven jaar. 
Hij heeft geen vader meer. Hij heeft 
nog vier broertjes en zusjes, waar-
van de oudsten opgenomen zijn in 

het programma. De twee jongsten 
zijn nog te klein om dagelijks naar 

Stéphanos te komen. Takondwa’s moeder staat al-
leen voor de zorg voor dit jonge gezin. Naast haar 
eigen kinderen voedt ze ook nog een kind van een 
familielid op. 

van uw adoptiekind in de linkerbovenhoek van de 
envelop te vermelden? Wilt u geen cadeautjes 
meesturen? Envelop liefst maximaal A5. Vindt u het 
lastig om post te sturen in het Engels? Graag sturen 
wij u een lijst met voorbeeldzinnen toe.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt 
u contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, 
Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, 
tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl
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Stichting Stéphanos is een reformatorische organisatie die hulp geeft 
aan (wees)kinderen en hun omgeving. In Malawi ligt de focus op 
diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia zijn de 
werkzaamheden gericht op evangelisatie.

Wij denken daarbij aan iemand die:
•  lid is van één van de reformatorische kerken
•  een onderwijskundige achtergrond heeft 
•  ervaring heeft met het geven van trainingen en  

het coachen van mensen
• minimaal 25 jaar oud is
•  de Engelse taal beheerst en bereid is de lokale taal  

te leren
• bij voorkeur werkervaring heeft in het buitenland
• flexibel, inventief en stressbestendig is
• een teamspeler is, maar ook zelfstandig kan werken
• instemt met en leeft naar de grondslag van de stichting
•  bereid is zich tenminste twee jaar aan het werk te 

verbinden, waarbij de condities op maat kunnen  
worden toegesneden

Voorwaarden:
De veldwerker wordt, na een voorbereidende training, 
uitgezonden als vrijwilliger. Om in zijn/haar levensonder-
houd te voorzien, dient hij/zij – in samenwerking met een 
eigen thuisfrontcommissie – de benodigde fondsen te 
werven ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan 
zijn/haar uitzending.

Meer informatie
Kijk op www.stephanos.nl voor meer informatie. U kunt ook 
inlichtingen over de functie inwinnen bij de directeur dhr. J. van 
der Ham, tel. 06-10414335

Stuur uw sollicitatie naar de directeur/bestuurder  
dhr. J. van der Ham (Postbus 150, 4250 DD  Werkendam) 
of secretariaat@stephanos.nl.

Stichting Stéphanos is op zoek naar een

Veldwerker  
voor Zambia (m/v)

www.stephanos.nl
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Waar we ook blij van worden zijn de mooie ideeën 
voor verbeteringen. Een 8+ laat ten slotte ruimte voor 
verbetering. Een aantal van deze ideeën hebben we in 
het afgelopen jaar omgezet in actie. Zo hebben we de 
rubriek ‘Uit het leven van …’ toegevoegd aan het ma-
gazine. In deze rubriek krijgt u een kijkje in het leven 
van (oud-)sponsorkinderen en (oud-)medewerkers. Zo 
ziet u direct terug wat uw hulp daadwerkelijk veran-
dert in het leven van arme mensen in Malawi en Zam-
bia. Het werk van Stéphanos – waarvoor u onmisbaar 
bent – brengt kennis, hoop en perspectief voor de toe-
komst. 

Evaluatie 
donateursenquete
Het is al weer even geleden, maar wellicht herinnert u zich onze donateurs enquête nog. 
Heel veel mensen - meer dan 750 - wilden met ons meedenken. Hartelijk dank voor uw 
feedback. De reacties waren overwegend positief, gemiddeld krijgt het magazine van u 
een 8+. Daar zijn we heel blij mee. 

Ook werd er veel gevraagd om een digitale versie van 
het magazine. U kunt het magazine vinden op onze 
website, www.stephanos.nl/magazine. Ook kunt u via 
info@stephanos.nl aangeven dat u het magazine liever 
digitaal krijgt. U krijgt het magazine dan vanzelf in uw 
mailbox. Nieuwe sponsors en donateurs kunnen direct 
bij het aanmelden hun voorkeur aangeven. 
Daarnaast kregen we wat opmerkingen over het kleur-
gebruik in verhouding met de leesbaarheid. Daar ho-
pen we nóg beter op te letten. 
Heeft u vragen of ideeën voor verbeteringen? Uw feed-
back is altijd welkom!

8+

17



BEDANKT

Op vrijdag 7 februari jl. heeft Loïs Roeleveld een 
spreekbeurt over Stéphanos gehouden in groep 
6/7 van de Boaz-Jachinschool in Elspeet. Omdat er 
zoveel te vertellen is over Stéphanos heeft Loïs 
vooral verteld over het weesdorp in Malawi en het 
omvangrijke Outreach programma. Aan het einde 
van haar spreekbeurt heeft Loïs alle leerlingen van 
de klas een tasje met informatie over Stéphanos 
meegeven. Een aantal leerlingen is spontaan een 
actie begonnen. In totaal hebben zij € 150,- 
opgehaald voor Stéphanos. Dank jullie wel!

Wil jij ook een spreekbeurt over Stéphanos 
houden? Neem contact met ons op voor 
het Stéphanos-spreekbeurtpakket via 
voorlichting@stephanos.nl.

Een spontane online collecte actie van werkgroep 
Katwijk heeft in korte tijd meer dan € 400,- 
opgeleverd en de actie loopt nog. Bedankt voor het 
mooie initiatief en uw donaties!

De werkgroepen Staphorst en Nieuw-Lekkerland 
hebben een snoepactie opgezet, waarvoor dank.

De werkgroep Genemuiden heeft de bekende 
Stéphanos fotokaarten wat extra onder de 
aandacht gebracht, dit heeft tot resultaat dat er 
nóg meer kaarten worden verkocht op dit moment. 
Juist in deze tijd is het fijn om ouderen, zwakken en 
eenzamen een kaart te sturen.

De hortensia-actie voor Moederdag loopt nog 
wanneer we dit schrijven. Er zijn heel veel 
hortensia’s in verschillende kleuren besteld. In het 
volgende magazine hopen we de opbrengst met u 
te delen. Tot hiertoe heel hartelijk bedankt, 
namens werkgroep Werkendam.

Begin dit jaar heeft GezinsEnergie een serie van 
zeven concerten georganiseerd met The Musix. De 
opbrengst van de collecte was voor Stéphanos.. Dit 
heeft een prachtig bedrag opgebracht. 
GezinsEnergie heeft de collecteopbrengst 
aangevuld tot € 7500,-. Organisatie, GezinsEnergie, 
musici en gevers, heel hartelijk dank.
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BEDANKT

De Moederdag Lelie actie in Katwijk heeft € 410,- 
opgeleverd.

Veel geplande acties zijn geannuleerd vanwege 
corona. Heeft u ook een idee om geld in te 
zamelen of wilt u zelf een (kleine) actie opzetten? 
Dat is zeker welkom! Neem gerust contact met ons 
op via voorlichting@stephanos.nl of 06-30167172. 
Wij denken graag met u mee.

Het Oranjeconcert – georganiseerd door 
werkgroep Werkendam - ging niet door. Toch zijn 
we dankbaar dat veel sponsors alsnog wilden 
doneren en zo arme gezinnen een noodhulppakket 
geven. Tot hiertoe bracht dit € 2125,- op. 

Veel mensen haken dekens voor het project van 
onze veldwerker Karin van Meeuwen. Heel 
hartelijk dank daarvoor. Wilt u ook dekens haken? 
Neem dan gerust contact op met 
tfc4karin@gmail.com

Op de groep 'Stuurhut' van schippersinternaat 
Eben-Haëzer in Dordrecht zijn nieuwe meubels 
aangeschaft. De oude werden verkocht. Van de 
verkoopopbrenst is € 115,- voor het project 
Bijbelverspreiding in Malawi bestemd. Bedankt!

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten
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 Wereld Malaria Dag
Wereldwijd werd op 25 april extra aandacht geschonken aan malaria. Het coronavirus 
met de desastreuze gevolgen neemt ons allen in beslag, maar de Wereldgezondheids-
organisatie waarschuwt dat we zeker ook aandacht moeten blijven houden voorde 
preventie van malaria. Malaria is nog steeds een van de meest dodelijke ziekten. 
De cijfers spreken voor zich.

(Bron: www.who.int. Voor het volledige rapport verwijzen we u naar deze website.)

228.000.000 malariagevallen 
wereldwijd

405.000 doden per jaar 
waarvan 67% kinderen < 5 jaar

Iedere 2 minuten overlijdt 
er een kind

94% van het aantal doden 
zijn in Afrika gevallen

risicogroep Kinderen < 5 jaar, 
zwangere vrouwen 

en HIV/AIDS patiënten
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UIT HET VELD

Malaria is een ziekte die wordt veroorzaakt door para-
sieten. Deze kunnen het lichaam binnenkomen tijdens 
een muggenbeet. Malaria veroorzaakt koorts, hoofd-
pijn, koude rillingen, spierpijn en misselijkheid. De 
verschijnselen lijken eerst op een griep, maar als er niet 
snel gehandeld wordt verergeren de symptomen in 
korte tijd en kan het zelfs dodelijk zijn. Er zijn ver-
schillende soorten malaria en de ergste vorm is de her-
senmalaria of cerebrale malaria.
Nu heb ik zomaar in een paar regels iets heel heftigs 
getypt. Ook hier geldt - zoals we dat bij het coronavi-
rus geconstateerd hebben - dat als het je niet persoon-
lijk raakt en als het op afstand blijft, het moeilijk in te 
schatten is hoe serieus het is. 
Totdat je opeens zelf niet meer op kunt staan omdat 
die mug jou gebeten heeft. Een paar weken geleden 
was dat het geval. Iedere dag ondervinden we de ge-
volgen van het coronavirus en we volgen het wereld-
nieuws op de voet. Ook in Zambia zitten we nu veel 
thuis omdat de president de maatregelen heeft aange-
scherpt. We proberen er alles aan te doen om de men-
sen om ons heen bewust te laten worden van de ernst 
van het virus. En opeens lag ik zelf in bed. We zijn ons 
wel bewust van het malariagevaar. We spuiten ons ie-
dere dag tegen zonsondergang in met een stevige anti-
malaria spray. Dat hoort bij onze dagelijkse routine. 
We kunnen niet zonder muskietennet slapen want stel 
dat er een mug zit. En toch ben ik gestoken. In een heel 
korte tijd werd ik zo slap dat ik niet op m’n benen kon 
staan. Gelukkig hebben we uit voorzorg zelftesten in 
huis. Een druppeltje bloed op de test kan dan aange-
ven of er positief of negatief malaria antigenen aange-
maakt zijn. Als de uitslag positief is, kun je meteen een 
antimalariakuur starten die we altijd in huis hebben. 
Heel bijzonder als je dan mag ervaren dat de Heere de 
kuur zegent en dat er na een tijd verandering merkbaar 
is. De kuur duurt drie dagen en daarna heb je minstens 

een week nodig om weer op krachten te komen. Wat 
als ik nu in een dorp in een hutje woonde zoals de men-
sen hier in de omgeving? Geen muskietennetten of anti-
malaria spray, geen zelftesten of kuren op voorraad, 
geen auto om naar de kliniek te gaan voor een test. 
Maar te ziek zijn om te lopen en dan achterop een fiets 
moeten zitten en kilometers ver over hobbelige wegen 
naar de kliniek of achterin een bolderachtige ossenkar, 
uren in de rij bij de kliniek te moeten wachten op de 
uitslag, dan je medicijnen gaan halen bij de apotheek en 
weer de hele reis terug. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij 
die middelen wel hebben. Wat moeten we met z’n allen 
proberen om elkaar te helpen en te doen wat we kun-
nen in onze omgeving. Maar wat is het nog meer waar 
dat we in alles afhankelijk zijn van “the sovereign Ruler 
of the skies”. We moeten bereid zijn omdat ook ons 
einde ineens daar kan zijn. Zondag zongen we deze 
sprekende hymn tijdens een Bijbellezing:
1.  Sovereign Ruler of the skies, 

Ever gracious, ever wise; 
All my times are in thy hand, 
All events at thy command.

4.  Plagues and deaths around me fly; 
Till He bids, I cannot die; 
Not a single shaft can hit, 
Till the God of love sees fit.

1.  Soevereine Heerser of Vorst van t heelal 
zo genadig, zo wijs 
al mijn tijden zijn in Uw hand 
Niets gebeurd buiten Uw wil

4.  Plagen en dood omringen ons. 
Ik kan niet sterven totdat Hij het wil 
Geen enkele pijl kan me treffen tenzij 
de liefdevolle God het noodzakelijk vindt.

Anneke van Asselt - Zambia

21



22



VAN DE
DIRECTIE

Corona raakt ons aller leven in een bepaalde mate. 
Dat is in Afrika niet anders, hoewel op dit moment het 
aantal gevallen van besmetting en overlijden relatief 
beperkt is. In onze werkgebieden in Malawi en Zam-
bia is er sprake van (semi-)lockdown. De scholen zijn 
dicht, we houden onderling afstand en er is extra aan-
dacht voor hygiëne. Door deze maatregelen kan er tij-
delijk minder werk worden verzet onder de bevolking. 
Gelukkig maken onze mensen het relatief goed en zijn 
ze veilig in hun werkomgeving. Onze lokale staf in 
Afrika en onze uitgezonden veldwerkers hebben blij-
vend uw gebed nodig. Dat geldt vanzelfsprekend ook 
voor de Nederlandse staf.

Er kunnen een aantal activiteiten geen doorgang vin-
den. Denk aan scholenacties en zangavonden. Maar 
het is verblijdend te zien dat onze trouwe achterban 
ook nieuwe activiteiten ontplooit om Stéphanos te 
steunen. Daarnaast is de milddadigheid in het geven 
niet door het virus aangetast.
Ondanks dat mijn werkbezoeken aan Afrika nu stilge-
vallen zijn, heb ik vrijwel dagelijks contact met onze 
lokale organisaties. De zegen van internet en telefoon is 

Werk in uitvoering
Het is vrijwel onmogelijk om tijdens een gesprek, een preek, het krantlezen, 
of een magazine-bijdrage als deze het onderwerp corona te mijden of te missen.

nu dubbel voelbaar. De meeste huizen in ons land be-
zitten meerdere telefoons en computers, waardoor ook 
de kinderen huiswerk kunnen maken en niet veel leer-
achterstand oplopen. Het mag duidelijk zijn dat voor-
zieningen in Malawi en Zambia nauwelijks aanwezig 
zijn. Er is soms niet eens pen en papier om huiswerk te 
maken. En ook geen vader of moeder of ander familie-
lid die kan lezen en schrijven en bij huiswerk kan hel-
pen. De kinderen van ons Daycareprogramma missen 
niet alleen het onderwijs, maar ook de warme maaltijd 
bij Stéphanos. De omstandigheden thuis zijn er niet 
naar om de extra monden te voeden. Daarom zijn we 
een noodhulpactie gestart, waarover u meer leest op 
pagina 24. Geweldig dat deze actie snel en goed van de 
grond kwam. Mede dankzij een deputaatschap uit 
onze achterban konden we snel met de hulp starten.

Graag dank ik u hartelijk voor uw gebed en uw steun 
op welke wijze dan ook. Daarbij wens ik u leesplezier, 
gezondheid, maar bovenal 's Heeren zegen toe.

Johan van der Ham
Directeur / bestuurder
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Lockdown of bewust leven?
De kranten staan er vol mee, het is wereldnieuws. 
Thuisonderwijs is opeens wereldwijd – ook in Neder-
land - een bekend gegeven. Er worden manieren be-
dacht om het brein van oud en jong bezig te houden. 
De wereld komt tot stilstand en er wordt nagedacht 
over ‘bewust leven’. We worden met onze neus op de 
feiten gedrukt. Media kunnen corona-angst veroorza-
ken. Vakkenvullers, onderwijzend- en verplegend per-
soneel krijgen hun verdiende waardering. Ook mogen 
we niet meer naar de kerk en wordt minimale aanwe-
zigheid verwacht tijdens bruiloften en begrafenissen. 
Hoe is dat in Malawi? 

Dankbaar mogen we zeggen dat er in Malawi ‘slechts’ 
37 mensen besmet zijn met het virus en er ‘maar’ drie 
mensen aan zijn overleden. Zodra de eerste twee be-
smettingen bekend waren, ging het hele land in lock-
down. De president en kamerleden leverden voor drie 
maanden tien procent van hun salaris in om fondsen 
vrij te maken voor de ziekenhuizen. Medische voorzie-
ningen, die in dit Afrikaanse land toch al heel slecht 
zijn, kunnen een ramp van grote omvang niet aan, zo 
stond in de krant. Het schrijnende is dat patiënten met 
‘normale’ ziekten naar huis worden gestuurd om 
plaats te maken voor ‘mogelijke coronapatiënten’. Een 

Jaarlijks wordt er een aantal woorden toegevoegd aan de Dikke van Dale. Veel woorden 
ontstaan tijdens een nieuwe crisis. In een crisis van internationale omvang gebruikt ieder-
een dezelfde woorden: coronacrisis, lockdown, self-isolation en social distancing. 

24



UIT HET VELD

jongen uit ons programma die chemotherapie krijgt, 
moest na de behandeling buiten slapen omdat er geen 
bedden werden vrijgemaakt voor reguliere patiënten. 
Dat is moeilijk te begrijpen voor mensen die zelf heel 
erg ziek zijn en met eigen middelen medicijnen moeten 
kopen. 
Ondanks dat de activiteiten van Stéphanos zo goed als 
stil kwamen te liggen, konden we toch een manier vin-
den om de dorpen in te gaan. Naast preventieve maat-
regelen kregen twaalfhonderd gezinnen ook materia-
len uitgereikt om zichzelf en anderen te beschermen 
tegen het virus. Degenen die nog geen Bijbel hadden, 
kregen er één en wij hebben hen aangemoedigdom er 
dagelijks in te lezen.   
Terwijl de mensen op ‘social distance’ van elkaar op de 
grond zaten, was er gelegenheid om het Woord te ope-
nen en de mensen aan te sporen om de Heere te zoeken 
terwijl Hij te vinden is. Lockdown? Of bewust leven? 
In ieder geval is het genadetijd, tjid voor berouw en 
bezinning. Waar zijn we mee bezig, wat houdt ons be-
zet? Ook in Malawi is er extra tijd om na te denken 
over ‘bewust leven’. Johannes was in ‘lockdown’ op 

het eiland Patmos en schreef vanuit die situatie een 
ernstige waarschuwing: “Zie, Ik kom haastelijk; houd 
dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” (Open-
baring 3:11).
De situatie in de wereld loopt de Heere niet uit de 
hand. Vaak wordt een crisis gebruikt voor het realise-
ren van Gods plan voor Zijn kinderen. En daarom 
mag Zijn woord nog uitgaan, opdat aan allen het 
Evangelie bekend zal worden, en dan zal het einde 
zijn. Tot die tijd is er werk, in Malawi en wereldwijd! 

Paul & Thea Mawaya. Joel, Joshah, Josephine

“Zie, Ik kom haastelijk; 
houd dat gij hebt, opdat 

niemand uw kroon neme” 
(Openbaring 3:11).
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UIT HET VELD

Dit gezegde is voor ons praktijk geworden. Alweer 
ruim een jaar geleden zijn we naar Malawi geweest om 
kennis te maken met het werk en leven daar. Ook 
daarvoor waren we bezig met een mogelijk vertrek 
naar het buitenland. Zodoende leven we ruim ander-
half jaar met de gedachte dat we onze pinnen hier niet 
te vast moeten slaan en dus zo moeten leven dat we 
makkelijker kunnen vertrekken. We wonen daarom in 
een klein huurhuis en kopen zo min mogelijk grote of 
onnodige spullen. Want dat kunnen we toch niet mee-
nemen. We merken dat we daardoor veel bewuster zijn 
gaan leven en steeds weer de afweging maken: hebben 
we dit echt nodig?

Als God het geeft, krijgen we binnenkort ons eerste 
kindje. Doordat we klein behuisd zijn en weinig mee 
kunnen nemen naar Malawi verlopen de voorbereidin-
gen voor onze kleine ook anders dan gemiddeld. In 
plaats van “wat vinden we leuk?” vragen we eerst: wat 
hebben we écht nodig? Hebben we nu echt een com-
mode nodig of kan het ook met dat kastje? Dat lijkt 
prima te werken, dus kopen we geen (tweedehands) 
commode. En babykleertjes dan? Na een paar weken 
groeien ze eruit, dus iedereen heeft ze over. En wat 
blijkt? We kunnen zoveel lenen dat we er twintig ba-
by’s mee kunnen aankleden. We krijgen ook regelma-
tig de vraag wat we willen hebben aan cadeaus voor 
als de kleine geboren is. Tja, we hebben alles wat we 
redelijkerwijs verwachten nodig te hebben. En de rest 

Sla je pinnen niet te vast… 
Een oud gezegde luid: je moet je pinnen niet te vast in de aarde slaan. Daarmee wordt 
bedoeld dat we als christenen op doorreis zijn, ons niet te veel moeten hechten aan de 
wereld en altijd bereid moeten zijn om te vertrekken. 

kunnen we toch niet meenemen… We slaan onze pin-
nen niet te vast!

Zoiets zet je aan het denken. Hoe komt het dat we zo 
gewend zijn om alles te kopen wat we willen hebben 
en dat we meer kopen dan we nodig hebben? Waarom 
willen we steeds iets nieuw(s) kopen? Maar ook: hoe 
bijzonder gezegend zijn we als we kunnen zeggen: ‘we 
hebben alles al’? Als we bedenken dat we zoveel spul-
len hebben voor ons kindje dat we kastruimte tekort-
komen. Dat in Nederland momenteel zoveel kleding 
wordt weggegooid dat er niet genoeg mensen zijn om 
het op te halen. Hoe is het dan mogelijk dat er in Ma-
lawi nog zoveel kinderen zijn die niet naar school kun-
nen omdat hun ouders geen schooluniform voor hen 
kunnen kopen?  

Ons geplande vertrek en de komst van ons eerste kind-
je maakt ons bewust van onze welvaart, onze luxe en 
onze overvloed. We kunnen zelfs zeggen dat we alles 
hebben! Van Jakob lezen we dat hij ook kon zeggen 
“dewijl ik alles heb”. Dat kon hij niet alleen zeggen 
omdat hij misschien meer spullen had dan zijn broer 
Ezau, of meer koeien of schapen. Dat kon hij zeggen 
omdat hij wist dat hij alles van God gekregen had en 
hij God aan zijn zijde had! Dat, en dat alleen, is echt 
van eeuwige waarde! 

Jos en Caroline Nieuwenhuijse - Rotterdam
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UIT HET 
LEVEN VAN...

Stel een vraag tijdens zondagsschool en meestal zul je de vinger van Julius Mawonga (13) zien. 
Tijdens de bijbellessen let hij goed op. De pienterheid straalt uit zijn ogen.

Julius was een klein jochie toen hij met zijn tweeling-
zusje Juliet op Stéphanos kwam. Hun moeder was 
overleden en de zorg voor vijf opgroeiende kinderen 
was voor vader Mawonga te zwaar. Er was geen fami-
lie die een helpende hand kon bieden. Daarom zijn ze 
opgevangen in de kinderkamer van Stéphanos.
Julius’ vader verdient de kost met het maken van 
mbaula’s. Een mbaula is een kookstel waar je kolen in 
stopt en dan je eten op kookt. Een vetpot is dit werk 
niet. De vader van Julius heeft geen eigen land waar hij 
eten kan verbouwen. Hij moet alles kopen. Hij was 
dan ook erg blij dat Julius en Juliet bij Stéphanos kon-
den worden opgenomen. Een hele zorg minder. 
Julius heeft het goed naar zijn zin op het terrein. ‘Alles 
is hier beter dan thuis’, zegt hij. Bij Stéphanos slaapt hij 

in een bed, thuis op een mat op de grond. Bij Stéphanos 
eet hij drie keer per dag, tijdens de vakanties thuis maar 
twee keer. 
Julius gaat graag naar school en kan goed leren. Hij zit 
in groep 6. Gaat Julius net als zijn vader kookstellen 
maken? Vastberaden schudt hij zijn hoofd: ‘Nee, ik wil 
accountant worden’.
Uit school kan Julius niet zomaar gaan spelen. Na het 
eten moet hij zijn kleren wassen en om de beurt moeten 
hij en zijn huisgenoten ’s avonds de nsima (maïspap) 
voor huisje 6 koken. Net zoals hij in het dorp gewend 
is. Is het werk gedaan, dan kun je Julius vinden op het 
voetbalveld naast de school. Samen met zijn vrienden.
Mede uit naam van Juliet zegt hij: ‘Blijf ons helpen en 
bid voor ons.’

Julius Mawonga
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Beste jongens en meisjes,
Wat een vreemde tijd is het. Wekenlang mocht je niet naar school. Van tevoren leek dat misschien best leuk, 
maar waarschijnlijk viel het tegen. Wat fijn dat de scholen weer open mogen. Heb je er weleens over nage-
dacht dat wij school vaak heel gewoon vinden? Er zijn op deze wereld nog steeds heel veel kinderen die graag 
naar school zouden willen, maar dat niet kunnen. Er is geen school of er is geen geld. Soms moeten kinderen 
hard werken en kunnen ze daarom niet naar school.
Wat fijn dat Stéphanos ervoor zorgt dat kinderen in Zambia en Malawi naar school kunnen. Maar ook in die 
landen zorgt het coronavirus voor problemen. De gezinnen in die verre landen krijgen eten en zeep van ons. 
Help jij mee om geld in te zamelen voor deze hulp?

Hartelijke groeten, juf Elsbeth en juf Cora

Op weg naar Damascus, om daar de christenen te gaan vervolgen, wordt Paulus 
door God stilgezet. De Heere God wil hem iets leren. Paulus verandert zijn leven. 
Ook wij zijn met z’n allen stilgezet. Veel dingen kunnen en mogen nu even niet. Je 

mocht zelfs wekenlang niet naar school. Kunnen wij ook iets leren? Zijn er in ons leven dingen die we 
anders moeten doen? Denk daar eens over na. In de puzzel van deze keer gaan wij op zoek naar vijftien 
verschillen in een afbeelding van Paulus die door Gods licht wordt stilgezet op de weg naar Damascus. 
Inzenden: De vijftien verschillen

Ken jij het verhaal van koning 
Hizkia? De stad wordt bele-
gerd en van buiten de stads-

muren maken de vijanden de mensen in de stad 
bang. Ook lasteren ze God. Hizkia voelt dat hij het 
volk niet kan redden en laat de profeet Jesaja halen 
om voor hem en het volk te bidden. 
Misschien ben jij ook weleens verdrietig en heb je 
het gevoel dat niemand naar je luistert. Weet dan 
dat God altijd kan helpen. Als jij de juiste weg door 
het doolhof vindt, lees je een troostende boodschap!

7-9 jaar

9-11 jaar

Inzenden: De zin die je gevonden hebt
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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 opsturen 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 juli 2020.
•  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.
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 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.


