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Meer dan genoeg spullen zou je denken. Een overvloed. Maar 
voor de slachtoffers van de cycloon Ana is de noodhulp die wij 
kwamen verlenen meer dan nodig. Veel mensen zijn (bijna) alles 
wat ze hadden kwijtgeraakt. Huizen en gewassen zijn wegge-
spoeld, landerijen verwoest. Dankzij overvloedige giften konden 
wij noodrantsoenen uitdelen, bestaande uit onder andere 
voedselpakketten en een aantal basisbenodigdheden als potten 
en pannen. Bid u mee om herstel van de getroffen gebieden én 
om geestelijke regen?
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WELKOM

Alstublieft, ons tweede kwartaalblad. Vanuit alle geledingen van Stéphanos wordt 
ons werk belicht. Met als thema: overvloed.
Als eerste denken we dan wellicht aan de meest zichtbare kant van dit begrip: de 
grote welvaart in Europa. Ook in ons land, wat in zo'n groot en schril contrast 
staat met de armoede waarin veel Malawianen en Zambianen leven. Hoewel de 
levensvernietigende oorlog in Oekraïne ook hier in het Westen merkbaar is in 
economische zin, wordt zeker ook Afrika (zoals vaker) het kind van de rekening. 

Ondanks economische moeilijkheden geven we toch meestentijds vanuit onze 
overvloed. Dat er echt overvloedig is gegeven bleek ook uit de totaalinkomsten 
over 2021, die duidelijk hoger waren dan gedacht en begroot. Voor ons een mo-
gelijkheid om een aantal éénmalige investeringen in gang te zetten, waarvoor we 
zeer dankbaar zijn.

We hebben ook een immateriële kant aan 'overvloed'. In Gods Woord en de pre-
diking ervan komt een overvloed van genade naar ons toe. En daarvan mag Stép-
hanos ook getuigen. Daarvan was onze Raad van Toezicht getuige tijdens hun 
werkbezoek eind april en daarvan mogen ook onze werkers getuigen, hetzij uitge-
zonden of lokaal. In dat teken stond ook de uitzenddienst van Sanne Wittingen, 
met als thema 'Het Woord gaat voort'. Met die woorden van zekerheid en bemoe-
diging mag ze naar Zambia afreizen. Datzelfde Woord van vaste hoop en een 
overvloed aan genade hoopt de familie Den Hartog te gaan brengen in Malawi, 
waarop ze zich nu voorbereiden.

Overvloed bestaat niet uit euro's, maar uit een leven vol van Gods genade. Want 
al wat u ontbreekt, schenk Ik mild en overvloedig (Psalm 81).

Veel leesgenoegen gewenst.

Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder
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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 vijf 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  Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 
 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46
 Robuust , Langestraat 37
 Fam. Verhoek, Oranjestraat 9
 Fam. Riezebos, Oostermaat 50
 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49
 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
 Fam. Boender, Ratelaar 29
 Fam v/d Kamp, Kievit 26
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
 Fam. Van Duivenvoorde, Tijmstraat 28
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela  Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet  Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Ouddorp  Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8
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

 Fam. Vos, Gemeenteweg 318
Stellendam  Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Terneuzen  Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Urk  Zus & Zo kado, Klifweg 10



MEDITATIE

Geliefde lezer,
Deze woorden zijn gesproken door de opgestane Hee-
re, kort voor Zijn luisterrijke hemelvaart. Hij zei het 
tegen de discipelen die om Hem heen stonden. Het kan 
niet anders dan dat een stille en zoete vrede afdaalde in 
hun harten in de intieme en gevoelige nabijheid van 
hun dierbare Borg en Middelaar. Iedere nieuwe ont-
moeting geeft zo’n nauwe verbinding aan Hem. 
Hoe noodzakelijk is het toch waar de apostel Petrus 
op wijst: Maar wast op in de genade en kennis van 
onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. (2 Petr. 
3:18) 

Laten we de getuigen van de opgestane Levensvorst 
eens volgen. Zojuist zijn ze de plaats gepasseerd waar 
hun Meester in de donkerste nacht ooit de bittere be-
ker van Gods eeuwige toorn tegen de zonde aanvaard 
had. Met beschaamdheid ziende op hun dierbare Hee-
re zullen ze teruggedacht hebben aan de nacht van ver-
schrikkingen toen ze allen van Hem vluchten in doods-
angst en vertwijfelingen. Toen is de profetie van Jesaja 
in vervulling gegaan: Ik heb de pers alleen getreden en 
er was niemand van de volken met Mij. (Jes. 63:3)

Door genade hebben ze allen getuigenis afgelegd naar 
anderen van Gods volk: De Heere is waarlijk opge-
staan. Daar staat ook Thomas die na al zijn aanvech-
tingen en ongelovige gestalten een rijk getuigenis afleg-
de van zijn geloof in de levende Jezus: Mijn Heere en 
mijn God. (Joh. 20:28b) Onder hen is ook de vurige 
volgeling Simon Petrus. In liefde, verwondering en ver-
ootmoediging ziet hij op Zijn dierbare Meester. Hij 
had in een diepe weg moeten leren dat hij geen ogen-
blik in eigen kracht staande kon blijven. Hij moest le-
ren dat alles ligt in Hem, Die hem vooraf zo liefdevol 

waarschuwde: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulie-
den zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik 
heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. 
(Luk. 22:31-32) 
Hoor later Petrus getuigen in zijn eerste brief: Die in 
de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de 
zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in 
den laatsten tijd. (1 Petr. 1:5) 

Nu staan ze opnieuw hier, in de nabijheid van hun 
dierbare Heere. Het is nog steeds voor hen verborgen 
dat Hij in enkele ogenblikken zal opvaren naar de he-
mel. Nu is het ogenblik bijna aangebroken dat ze met 
kracht zullen worden uitgezonden om vissers van 
mensen te worden. Dan gaat de profetie van Jezus in 
onze tekstwoorden in vervulling: Maar gij zult ontvan-
gen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen 
zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, .., 
en tot aan het uiterste der aarde. (Hand. 1:8) Straks zal 
op de Pinksterdag Petrus met de anderen staan in de 
kracht Gods, gezalfd met de zalfolie van God de Heili-
ge Geest en getuigen: En de zaligheid is in geen ander; 
want er is ook onder den hemel geen andere naam, die 
onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten 
zalig worden. (Hand. 4:12). Dan zal het vuur van de 
liefde van God zo krachtig opvlammen dat ze volle 
vrijmoedigheid ontvangen om zich onvoorwaardelijk 
over te mogen geven in Zijn dienst. Vanuit het hart 
zullen ze moeten getuigen dat het noodzakelijk is voor 
een geheel verslagen en verloren zondaar om deze Je-
zus te leren kennen in Zijn onmisbaarheid, dierbaar-
heid en beminnelijkheid. De Heere geve zulke ware 
getuigen van Christus in Nederland, Malawi en tot 
aan het uiterste der aarde.
Ds. A. Geuze, Gouda

...en gij zult Mijn getuigen zijn
Handelingen 1:8b1

5



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

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
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Het thema van dit nummer is ‘overvloed’. Volgens de 
Dikke Van Dale betekent dit woord” “grotere hoeveel-
heid dan nodig is.” Als ik dan naar onze westerse sa-
menleving kijk, dan moet ik zeggen dat wij in overvloed 
leven. Denk bijvoorbeeld aan voedsel. Wij hebben daar-
van een grotere hoeveelheid dan we nodig hebben. 
Daarvan wordt er ook nog eens ontzettend veel verspild 
en vernietigd. Dat past niet bij ons rentmeesterschap. In 
andere delen van de wereld hebben mensen gebrek aan 
voedsel. 
Maar wat is het mooi om te merken dat er naar aanlei-
ding van de overstromingen in Zuid-Malawi van de 
overvloed vanuit Nederland gedeeld mocht worden. 
Hartelijk dank daarvoor.
Velen zijn bang dat de oorlog in Oekraïne grote gevol-
gen zal hebben voor Afrika, met name in de voedsel-
voorziening. We hopen en bidden dat het mee mag val-
len en dat er vrede komt. 

Terug- en vooruitblik
We hebben gemerkt hoe activiteiten de afgelopen maan-
den weer op gang zijn gekomen na een periode van co-
ronamaatregelen. Het was ineens weer druk. We moch-
ten veel presentaties verzorgen voor (vrouwen)
verenigingen en bij ouderenmiddagen. Fijn om u weer 
te mogen ontmoeten. Daarnaast konden de Stéphanos 
werkgroepen in het land ook weer de traditionele acti-
viteiten organiseren.
Ook de Terdege Zomerfair en Familiedagen zijn weer in 
voorbereiding. Mogen we u deze zomer weer ontmoe-
ten in Barneveld? De puntzakken met rollen snoep lig-
gen voor u klaar.

Ondernemersreis
Ondernemers opgelet! We zijn voornemens een onder-
nemersreis te organiseren. De bedoeling is om in de eer-

ste helft van oktober 2022 ruim een week samen met u 
de projecten van Stéphanos en het prachtige Malawi te 
ontdekken. Een buitenkans! Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Bent u erbij? Aanmelden en infor-
matie via dhr. H. Droppert, 06-30167172 of voorlich-
ting@stephanos.nl. 

Tweede Stéphanos fietstour 11 juni 2022 
Vanwege het succes van afgelopen jaar hopen wij 11 
juni 2022 opnieuw een Stéphanos fietstour te organise-
ren. Er zijn prachtige nieuwe routes uitgestippeld. 
Meer informatie en mogelijkheid voor inschrijven kunt 
u vinden op stephanos.nl/fietstour. Zie ook de adver-
tentie op pagina 24. 

Fietstocht voor gezinnen en ouderen
Ook op 11 juni zal er voor gezinnen en andere recrea-
tieve fietsers een mooie fietstocht in de omgeving rond 
Montfoort georganiseerd worden. Meer informatie: 
stephanos.nl/agenda. 
Zie ook de advertentie op pagina 24.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

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

VAN DE 
VOORLICHTER

Overvloed

P.S. In april is de jaarlijkse donateursbrief bij u 
bezorgd. Helaas waren er diverse adressen waar 
twee brieven op de mat zijn gevallen. Onze 
excuses daarvoor. Betreft het uw adres? Laat het 
gerust even weten aan onze administratie 
(info@stephanos.nl).
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Een bekende Bijbeltekst kwam direct in mijn gedachten toen ik nadacht over het thema 

'overvloed'. 2 Korinthe 9:8. “En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; 

opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk over-

vloedig moogt zijn.”

Over (vloed)

volgende golf kwam, moest ze loslaten. Zo werd het 
voor haar eeuwigheid. 
De nacht was bang en donker, er werd met smart ge-
wacht op de eerste lichtstralen van de nieuwe dag. Het 
duurde een aantal dagen voordat het water kon zak-
ken en men de schade kon opnemen. Niet lang daarna 
werd hetzelfde gebied opnieuw geteisterd door een 
overstroming. Wat een leed, wat een zorgen. 

Als hulpverleners moesten wij wachten totdat de we-
gen begaanbaar waren. En wachten duurt lang. Zeker 

Zoals u in het nieuws en via social media meer dan 
eens heeft kunnen lezen, werd Malawi in februari ge-
teisterd door zware overstromingen. Er was letterlijk 
een (over)vloed aan razendsnel, kolkend water. Men-
sen werden ‘s avonds overvallen door het geluid van 
het water en konden zichzelf ternauwernood redden. 
Bezittingen spoelden weg en men moest met lede ogen 
aanzien hoe heel veel huizen niet tegen de kracht van 
het water waren opgewassen. Een oudere vrouw werd 
meegesleurd en probeerde met haar laatste krachten 
nog vast te houden aan een boomstam. Maar toen de 

8



UIT HET VELD

als je weet dat er mensen in nood zijn die je wel wilt, 
maar niet kunt helpen. 
We zijn zó dankbaar voor de enorme financiele steun 
die er vanuit Nederland, Duitsland en Canada kwam. 
Hierdoor konden wij plannen maken en uitvoeren. 
Opeens was er overvloed aan hulp die uitgedeeld kon 
worden aan duizenden mensen die bijna alles verloren 
hadden. Wat een vreugde om zo tot een hand en een 
voet te mogen zijn. 

Er moest veel georganiseerd worden om de benodigde 
middelen bij de mensen in de getroffen gebieden te 
krijgen. Het leek wel of de zon sneller onder ging dan 
normaal. Opeens was het donker en waren we nog 
steeds bezig met het verlenen van hulp. Toch hebben 
we toen ook sterk ervaren dat het Israëls God is Die 
krachten geeft. Hij beschermt, ondersteunt en ver-

sterkt. Hij maakt het mogelijk om vanuit de overloed 
uit te delen aan hen die in nood zijn. 
Overvloedig -niet overdadig- mocht er voedsel, bed-
dengoed, keukengerei en Gods Woord uitgedeeld wor-
den. Nog nooit hadden de mensen een zak van vijftig 
kilogram maismeel of een fles van twee liter olie in 
huis gehad. Er wordt met de dag geleefd dus koopt 
men wat er vandaag nodig is. 
Er waren mensen die, met de Bijbel tegen hun hart ge-
drukt, op hun knieën kwamen bedanken voor het ont-
vangen van Gods Woord. Ja, alles zal eenmaal ver-
gaan, maar Gods Woord blijft tot in de eeuwigheid. 
Wat een les ook voor ons als we onze handen uitstrek-
ken tot hulp. Moge het gezegend worden aan ons aller 
hart, Zijn Naam ter eer.
Paul & Thea Mawaya
Joel, Joshah, Josephine
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Proef
abonnement

1950

Proef
abonnement

1950

Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? Waar 

vindt u houvast en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse

 leven? Als GezinsGids kennen we de actuele dilemma’s. Met bezinnende 

artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages bieden we u 

daarom een Bijbels houvast in een woelige wereld. Een moment van bezinning, 

even stilstaan. Bent u nog geen abonnee? Bekijk de actie op gezinsgids.nl!

G A N A A R G E Z I N S G I D S . N L /A B O N N E M E N T E N O F B E L (0 3 0) 2 3 0 3 5 0 0

Verdieping en 
ontspanning in 

een vluchtige tijd
GezinsGids biedt houvast voor het gezin

2075

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl Restment  |  Tel. 088 011 88 11  |  www.restment.com

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit
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Negen jaar oud was Pemphero Mangani 

toen zijn vader overleed. Een jaar later 

stierf zijn moeder en was Pemphero wees. 

En zo kwam hij bij Stéphanos terecht. Zijn 

oma leeft nog, maar kon de zorg voor alle 

vijf kleinkinderen niet op zich nemen. 

Pemphero kan goed leren en kon dan ook gelijk in de 
zesde klas van de lagere school starten. Meestal was 
hij de beste van de klas. 

Ook op het voortgezet onderwijs laat Pemphero zien 
dat hij goed kan leren en dat hij zijn best ervoor doet. 
Dit jaar hoopt hij eindexamen te doen, hij is dan zes-
tien jaar. Veel jongens van zijn leeftijd zitten op die 
leeftijd nog op de lagere school of willen helemaal niet 
meer naar school. Maar Pemphero werkt hard, want 
hij wil bankmanager worden.

Pemphero heeft geen tijd om zich te vervelen. Op zon-
dag gaat hij naar de kerk en doet hij met andere jonge-
ren Bijbelstudie. Doordeweeks zijn de dagen goed ge-
vuld. Naast het volgen van de lessen is er veel tijd voor 
muziek en zingen. Als de schooldag is afgelopen, 
wacht het huiswerk. De tijd die over is, kletst hij met 
zijn studiegenoten.

Zaterdag is een vrije dag, maar achteroverleunen is er 
niet bij. Pemphero moet namelijk zelf zijn kleding was-
sen. ’s Middags voetbalt hij met vrienden. Tijdens de 
schoolvakanties verblijft hij bij oma. Hij helpt haar in 
de tuin en haalt water. Zijn jongere zusje Miracle en 
broertje John die ook in het weeshuis wonen op het 
Stéphanosterrein zijn dan ook bij oma. Miracle en 
John kunnen net als Pemphero goed leren. Ze genieten 
van het samenzijn. 
Gelukkig staat oma er niet alleen voor als de kinderen 
teruggaan naar school. Familieleden springen bij waar 
nodig.

UIT HET 
LEVEN VAN...

Pemphero Mangani
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Wat: Gezamenlijke maaltijd en/of informatie-
avond van de familie Den Hartog. Nico en Janne-
ke nemen ons mee naar Malawi door te vertel-
len over hun toekomstige werk daar. Wie niet bij 
de maaltijd aanwezig kan zijn, is alsnog hartelij-
ke welkom op de informatieavond. Opgeven kan 
bij Janneke van der Net 06-48969180 of Elza 
Kraaijveld 06-28085866. Bijdrage voor de 
maaltijd: volwassenen 10 euro, kinderen 7,50 
euro.
Wanneer: Vrijdag 10 juni 2022. Om 17:00 uur 
start de maaltijd, vanaf 19:30 uur het avondpro-
gramma.
Waar: Nieuwe Westerkerk, 
Eerste Westerparklaan 19, 3544 VS Utrecht

Wat: Puzzelmarkt Stéphanos, met meer dan 
vijfhonderd legpuzzels te koop.
Wanneer: Zaterdag 11 juni van 10:30 tot 13:00 uur
Waar: Schoolplein Ds. Joh. Groenewegenschool 
te Werkendam, ingang via Keizersgulden.

Wat: Fietstocht in omgeving Montfoort. 
Zie ook www.stephanos.nl.
Wanneer: Zaterdag 11 juni 2022. 
Inschrijven vanaf 9:30 uur.
Waar: Heeswijk 77, Montfoort

Wat: Midzomermarkt 
met o.a. fruit, snoep en fotokaarten
Wanneer: Vrijdag 24 juni, 16:00 tot 22:00 uur
Waar: Speeltuin Middelweg, Nieuw-Lekkerland

AGENDA

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor 
meer activiteiten

12



AGENDA

De opbrengst is 100 procent voor Stéphanos! 

Hieronder en op www.stephanos.nl/webshop kunt u de Stéphanosproducten vinden.

Bruine poppen
Diverse bruine poppen 
variërend in prijs van € 19,95 
tot € 55,95. Hoge kwaliteit.

Blanke poppen
Diverse blanke poppen 
variërend in prijs van € 19,95 
tot € 44,95. Hoge kwaliteit.

Tegeltje
Tegeltje met ochtendgebedje ds. 
C. J. Meeuse: Te zingen op de 
wijs van ‘Ik ga slapen, ik ben 
moe’. Mooi kraamcadeau. € 10,-.

Koop uw fotokaarten bij één van 
de verkoopadressen, via 
fotokaarten@stephanos.nl of via 
www.fotokaarten-stephanos.nl. 

Houtsnijwerk pennen
Handwerk uit Malawi. Éen pen is 
€ 3,- en vier pennen kosten € 11,-.

Wilhelmina Pepermunt
Éen doosje voor € 1,50 en vijf 
voor € 6,50.

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

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

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

WEBSHOP

Nieuwe boeken van 
christelijke uitgeverijen
Via www.stephanos.nl/boeken-
hoek kunt u 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. U steunt ons dus 
met uw online aankoop bij CLC. 
Mooi voor particulieren, maar 
ook voor kerkenraden en 
scholen. 
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SPONSORING

Dagopvang

In februari zijn er nieuwe kinderen opgenomen in het dagopvangprogramma. Deze kinderen komen 
dagelijks voor onderwijs en een maaltijd naar Stéphanos. Voor twintig euro per maand ontvangt het kind 
onderwijs, een maaltijd, uniform en schoolmaterialen. De kinderen wonen op loopafstand van Stéphanos.
Het is mogelijk om zelf een kind ‘uit te kiezen’. Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, zodat u een 
keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons overlaten. 

Post van en voor de sponsorkinderen
In mei is er weer post van de sponsors meegenomen naar Malawi. 
Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind? 
Denk aan het volgende:
•  Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door de 

kinderen. 
•  Zet het nummer en de naam van het sponsorkind in de linkerbovenhoek van de envelop. 
•  Envelop maximaal A5 (half A4). 
•  Graag in het Engels geschreven. 
•  We vragen u nogmaals dringend om géén cadeautjes mee te sturen. We willen jaloezie onder de 

kinderen voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de groep en niet alle sponsorkinderen krijgen 
post). Bovendien moet de post passen in de bagage van bezoekers van Stéphanos. 

•  Let op dat de post voldoende gefrankeerd wordt. 
De post kan gestuurd worden naar onderstaand adres.

Voor vragen, 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

NIEUW PROJECT
Behalve in het zuiden van Malawi is Stéphanos ook werkzaam in centraal Malawi, rond de stad Lilongwe. 
Hier werkt Karin van Meeuwen met haar team aan het project Talandira Harvest Center. Dit is vooral 
gericht op verbetering van landbouwmethodes en zondagschoolwerk. In het najaar van 2022 hoopt 
familie Den Hartog  hiernaartoe te gaan. U kunt alvast kennis met hen maken op pagina 26. Inmiddels is 
er ook een ervaren Malawiaan aangenomen die als projectmanager het geheel gaat leiden.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het opstarten van een gezinsadoptieprogramma in dit 
gebied in volle gang. Met hulp van sponsors is er onderwijs mogelijk voor de armste kinderen in dit 
gebied. Daarnaast worden de verzorg(st)ers van de kinderen geholpen om hun tuin of stukje grond zo 
rendabel mogelijk te verbouwen, om zo een betere oogst te krijgen. Ook kunnen ze deelnemen aan 
diverse andere trainingen. Rond de zomer hopen we de eerste kinderen op te kunnen nemen in dit 
programma. Wij hopen hen in het volgende magazine aan u voor te stellen. 
U kunt zich hiervoor aanmelden.

14



SPONSORINGSPONSORING

Wie wordt mijn sponsor?

Isaac Sumati is zeven jaar en is samen met zijn 
broer Chifuniro opgenomen in het programma. 
De jongens wonen met nog twee broers bij hun 
opa en oma. Opa en oma hebben een huis met een 
grasdak. Het huis bestaat uit één ruimte. Een toilet 
delen ze samen met de buurtbewoners. Ze moeten 
dagelijks bijna een kilometer lopen voor water.

Moreen Yotanu is zes jaar. Met haar zusje Desi-
re is ze opgenomen in het dagopvangprogramma. 
Ze komen uit een gezin van vijf kinderen en wor-
den verzorgd door hun moeder. Moeder heeft geen 
eigen huis, maar woont bij haar vader in een huis 
met een grasdak. Voor water moeten ze vijfhon-
derd meter lopen. Dat klinkt niet zo ver, maar met 
een volle jerrycan in de hete zon is dat vrij pittig.

Miracle Banda is zeven jaar. Zijn vader is niet 
in beeld en zijn moeder is vertrokken naar de stad 
op zoek naar werk. Zij heeft haar twee kinderen, 
waarvan Miracle de oudste is, ondergebracht bij 
haar eigen ouders. Nu zorgt oma voor Miracle. 
Oma heeft de zorg voor nog meer kleinkinderen. 
Oma heeft geen baan, maar een paar van haar kin-
deren proberen haar te helpen waar mogelijk is. 
Het is een pittige taak om zoveel kinderen te ver-
zorgen op haar leeftijd.

Rejoice Loya is zes jaar. Ze is samen met haar 
broer opgenomen in het programma. Vader is niet 
in beeld, moeder zorgt voor haar drie kinderen. 
Zij doet klussen voor andere mensen om wat geld 
of eten te verdienen. Ze wonen in een huisje met 
twee kamers en een grasdak, wat flink beschadigd 
is door de storm Ana in het begin van dit jaar. Er 
is een klein stukje grond waar ze mais verbouwen, 
maar dit is niet voldoende voor dit gezin. Om wa-
ter te halen moeten ze achthonderd meter lopen.
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Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen

arcometaal.nl

SPECIALS ZIJN
ONZE STANDAARD

outdoorsteel.nlindoorsteel.nl
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UIT HET VELD

Tot zover is 2022 vol van Gods genade en Zijn over-
vloedige zegeningen voor Stéphanos Malawi. On-
danks de grote impact, verliezen en schade door cy-
cloon Ana zien we Gods bewarende hand voor onze 
projecten en een ieder die we daarin dienen. Geen do-
den en zelfs geen gewonden. Door de overvloedige 
hulp vanuit Nederland hebben we noodhulp op kun-
nen zetten voor degenen die wél getroffen zijn. De be-
zittingen van een aantal van onze lokale medewerkers 
zijn wel geraakt door de heftige weersomstandighe-
den. Verschillende huizen zijn ingestort, maar Gode zij 
dank zijn er geen gewonden of doden gevallen. De co-
rona pandemie en de verschillende cyclonen in Malawi 

Overvloed, dat betekent genoeg of meer dan genoeg. Overvloed komt regelmatig in de 

Bijbel naar voren, als iets wat God geeft aan degenen die op Hem vertrouwen. De Bijbel 

zegt dat overvloed ten deel zal vallen aan iedereen die eerst het Koninkrijk van God en 

Zijn gerechtigheid zoekt (Mattheüs 6:33). In deze context betekent overvloed een doelge-

richt leven vol vreugde, in Hem. In Efeze 3:20 lezen we ook over overvloed: “Hem nu, Die 

machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de 

kracht, die in ons werkt (…)”

zorgen er voor dat we meer gaan reflecteren. Wie zijn 
wij? Wat hebben we verdiend? Wat krijgen we? We 
moeten erkennen dat God ons steeds weer overvloedig 
zegent, ondanks onze ontrouw. Daar kunnen we Hem 
nooit genoeg voor erkennen en danken. Psalm 103 
leert het ons: “Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet 
geen van Zijn weldaden.” Wij moeten keer op keer 
onze zegeningen tellen. Juist als het tegen zit, juist als 
er moeilijkheden en beproevingen op je pad komen: 
kijk naar wat je wél hebt. Tel je zegeningen. De Heere 
regeert, tot in eeuwigheid.

Clifford Kuyokwa, Malawi

De Heere geeft overvloedig
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Overvloed. Als je er vanuit materialistisch perspectief naar kijkt dan is het vrijwel nergens 

in Malawi te vinden. Er is wel een overvloed aan gebrek, schrijnende situaties en corruptie. 

Gelukkig zien we ook een overvloed aan dankbaarheid en vreugde. 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd binnen ons project 
Talandira. Een overvloed aan officiële vergaderingen 
en informele gesprekken heeft mogen leiden tot volle-
dige opname van het project in de Stéphanosporte-
feuille. Er zijn heel wat uren in gaan zitten om de over-
gang in goede banen te leiden. We zijn dankbaar dat 
we het project zo kunnen en mogen uitbreiden. 

We mogen uitzien naar een overvloed aan kinderen, 
tieners en volwassenen die we hopen te bereiken met 
het Evangelie. We hopen hen ook te trainen in technie-
ken om hun voedselproductie en inkomen te verhogen. 
Deze kinderen en studenten zullen een sponsor nodig 
hebben. Deze ouders zijn verantwoordelijk voor hun 
kinderen, maar ze hebben niet de mogelijkheden om 
hen te eten te geven, laat staan ‘mild en overvloedig’. 

Als ik dit bedenk zie ik weer hoe gezegend Nederlan-
ders zijn, ook al is daar de inflatie ook flink. Hier in 
Malawi zien we de gevolgen van corona en de oorlog 
in Oekraïne ook in overvloed helaas. Prijzen zijn ver-
dubbeld en soms zelfs verdriedubbeld. Dit maakt het 
gat tussen rijk en arm steeds groter. Pas las ik in een 
krant dat het aantal slachtoffers in Afrika als gevolg 
van deze oorlog hoger zal zijn dan de slachtoffers in 
Oekraïne en Rusland samen. Schokkend, maar abso-
luut niet ondenkbaar. Als mensen hier een overvloed 
van kunstmest hebben en de regens zijn goed, dan 

komt er een overvloed aan oogst. Maar helaas kon 
men kunstmest al niet betalen afgelopen jaar. Als je 
rond moet komen van één euro per dag, en een zak 
kunstmest is € 35,-, dan is dat een enorme investering 
die voor de meesten niet haalbaar is. Als de prijzen nog 
verder stijgen dan wordt het helemaal onbetaalbaar.
We zijn dankbaar dat wij deze mensen oplossingen 
kunnen bieden op het gebied van landbouw. We leren 
hen verbouwen zonder kunstmest. Afhankelijk van 
Gods regen en Zijn zegen kunnen ze overvloedig oog-
sten. Op geestelijk gebied mogen we ze wijzen op Gods 
overvloedige liefde voor ons zondaren. Hij heeft in 
Zijn overvloedige genade de oplossing gegeven om ons 
zondaren te bevrijden van de zonden. Door het lijden 
en sterven van Jezus Christus kunnen wij weer in een 
rechte relatie met God de Vader komen. We hebben 
hier in de afgelopen periode bij stil mogen staan. 

We bidden God om een overvloedige oogst in geeste-
lijk opzicht. Wilt u in overvloedige getale meebidden 
om Gods overvloedige genade voor deze mensen? Op-
dat zij ook Jezus als hun persoonlijke Verlosser mogen 
leren kennen. Wilt u ook meebidden voor de werkers 
die in Malawi en waar ook ter wereld werken? Ook zij 
hebben overvloedige genade nodig om hun werk te 
kunnen doen. Bid mee voor een rijke oogst.

Karin van Meeuwen - Malawi
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UIT HET VELD

De afgelopen periode is er hard gewerkt 

aan het Talandira Harvest Centre. Net voor 

het verlof van Karin werd een mooie mijl-

paal bereikt: de officiële opening van het 

nieuwe gebouw. Niet alleen de belangstel-

ling vanuit Malawi was groot, ook de Raad 

van Toezicht van Stéphanos is overgevlo-

gen vanuit Nederland.  Het centrum zal in 

de toekomst een belangrijke rol gaan 

spelen in de programma's van Talandira 

Harvest. 
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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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BEDANKT

Kunstenaars Myrthe, Thirza, David en Rosa van 
de Brink uit Barneveld zijn aan de slag geweest 
voor Anneke in Zambia. Ze hebben heel creatief 
van alles gemaakt en het toen verkocht. Bedankt 
kids!

Werkgroep Werkendam heeft zestig fruitpakket-
ten mogen bezorgen. Dit leverde het mooie 
bedrag van 450 euro op voor de noodhulp na de 
overstromingen in Malawi.

Op de Hervormde School in Opheusden hebben 
de kinderen van de bovenbouw zich tijdens de 
sponsorloop in het zweet gerend om een zo 
hoog mogelijk bedrag op te halen voor Stép-
hanos. Dat is goed gelukt. Daarnaast hebben de 
kinderen van de onderbouw geld opgehaald met 
een kraskaart waarbij mensen konden krassen 
voor welk(e) product(en) ze wilden doneren. 
Bijvoorbeeld voor schoenen, een schooluniform 
of schoolmaterialen. Samen hebben de leerlin-
gen het prachtige nettobedrag van 7500 euro 
opgehaald. Kinderen, heel hartelijk dank voor 
deze prachtig actie en dit geweldige bedrag.

Jacco en Tessa Timmer hebben tijdens hun 
huwelijksdienst de collecte bestemd voor het 
werk van Anneke in Zambia. Het bruidspaar 
heeft de collecteopbrengst aangevuld met een 
mooie gift. Als TFC vinden we het fijn dat de 
Timmers deze collecte hielden en we willen hen 
daarvoor -ook namens Anneke- heel hartelijk 
danken.

Op 3 april mochten we als werkgroep Montfoort 
onze jaarlijkse psalmzangavond weer organise-
ren i.s.m. Arie van de Vlist en Vereniging Boven-
stem Ouderkerk aan den IJssel. We mogen 
terugkijken op een mooie avond en zijn dank-
baar voor het bedrag van 2.361,49 euro dat 
mocht worden opgehaald.

In februari heeft de werkgroep Nieuw-Lekker-
land heerlijke erwtensoep rondgebracht. In 
totaal verkocht de werkgroep 206 liter soep. 
Daar gingen 88 rookworsten van Slager Bouter 
in. Dit bracht maar liefst 1325 euro op.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten
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Overvloedig

Ze kruipen door alle kieren naar binnen en brengen 
een nare geur met zich mee. Het spreekt dan ook voor 
zich dat ik niet erg blij was de eerste schildwants van 
dit jaar te zien. De gaten in mijn hor heb ik inmiddels 
gerepareerd in een hopeloze poging alle insecten bui-
ten te houden. 

Voor het koude seizoen begint, moet ook de oogst bin-
nengehaald worden. De mensen hebben uitgezien naar 
een overvloedige oogst, maar dat viel tegen door we-
kenlange droogte. Gelukkig hebben de meesten wel 

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik om mij heen iets zoemen. Het is een insect die de voorbode is 

van nog heel veel meer insecten: de schildwants. Tegen de tijd dat het koude seizoen 

begint, komen er duizenden tevoorschijn in en om het huis. 

genoeg te eten op dit moment, maar zal er weinig van 
de oogst verkocht kunnen worden. Degenen die dat 
wel doen omdat ze geld nodig hebben, zullen waar-
schijnlijk honger hebben tegen de volgende oogst. Van 
krapte is op de markt in Petauke nog helemaal niks te 
zien: daar is een overvloed aan groenten. Al is er wel 
weinig variatie: stapels tomaten, uien, bladgroenten, 
aardappels en kolen kleuren mooi naast grote zakken 
bonen en gedroogde vis. Zittend op de grond naast 
hun handelswaar of achter een houten kraampje zitten 
mensen die zo veel mogelijk proberen te verkopen. Als 
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UIT HET VELD

ik de markt oploop, wordt er daarom van verschillen-
de kanten naar mij geroepen: “Tomaten voor vijf 
kwacha!”, “Waarom hebben we je zo lang niet ge-
zien?”, “Wat heb je voor mij meegenomen uit Neder-
land?” Er wordt niet alleen mét mij gesproken, maar 
ook over mij: “Ze spreekt Cinyanja”, “Ze is mijn 
vriendin”, “Ik ga met haar trouwen” en, wijzend naar 
mijn citenje, een Zambiaanse rok: “Ze heeft een goede 
smaak.” Als ik een dominee tegen kom in zijn winkel 
met kleding en dagelijkse levensbehoeften, vraagt hij 
wanneer ik nu eens naar zijn kerk kom. 
Er is een overvloed aan kerken in de omgeving van 
Petauke. Er zijn in de praktijk geen grote verschillen 
tussen de verschillende denominaties. Met name de 
kerken waarin de dominee materiële voorspoed be-
looft aan kerkgangers, groeien snel. Het is een aan-

trekkelijke boodschap die mensen hoop biedt die niet 
op de Bijbel is gegrond. 

Het doel van ons werk in Zambia is om mensen meer 
inzicht te geven in wat de Bijbel leert, zodat zij vaster 
zullen staan. Dit wordt gedaan door onder andere 
zondagsscholen, alfabetiseringslessen, trainingen voor 
zondagsschoolleiders, trainingen aan tieners, jongeren 
en jongvolwassenen en door christelijke lectuur te ont-
wikkelen en verspreiden. Om de maand ligt het kan-
toor vol met duizenden flyers, boekjes, Bijbelstudies en 
ander materialen die hun weg moeten vinden naar 
tientallen kerken en honderden kerkgangers. Met het 
verlangen en gebed dat de mensen zullen leven uit de 
overvloed die er is in Jezus Christus (Romeinen 5:15).
Irene Swets - Zambia
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Ga jij
de uitdaging

aan?

241 km

100 km

167 km

Fiets mee op 

DD..VV..  1111  jjuunnii  22002222  
Keuze uit 3 routes: 15, 40 of 60 km 
 
PPuuzzzzeellffiieettssttoocchhtt  1155  kkmm   
Inschrijven: 10.00-13.30 uur 
 
FFiieettssttoocchhtt  4400  ooff  6600  kkmm  
Inschrijven: 9.30-11.30 uur 
 
SSttaarrttppllaaaattss::  
Heeswijk 77, Montfoort 
 
Bij de tussenstop in Polsbroek kunt 
u voor een klein prijsje drinken en 
iets te eten kopen.   
 
PPrriijjss  vvaann  ddeeeellnnaammee  
Per persoon: €5 
Per gezin: max. €20 
Incl. 1x koffie/thee/fris met koek    
  

 

 

 

 

Fietstocht 
Stichting Stéphanos 

  
VVrraaggeenn??    

Gerdine van Schaik 
06 – 36543083 

 
Deelname op eigen risico. 

 
 

Hulp aan (wees)kinderen 
en evangelisatie in 
Malawi en Zambia. 
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WERK IN
UITVOERING

Zij konden met eigen ogen en oren zien hoeveel werk 
er verzet mag worden. Het was mij een genoegen hen, 
samen met onze Malawische directeur de heer Kuyok-
wa, rond te leiden. Een greep uit de vele activiteiten 
tijdens ons bezoek: noodhulp verlenen in het over-
stroomde rampgebied, contact met de aan ons verbon-
den kerk RPC, het bijwonen van de openingsceremonie 
in ons Lilongwe-project* en een goede vergadering met 
het Malawische bestuur. Een overvloed aan indrukken 
die hen helpt hun toezichthoudende werk nog inhoude-
lijker vorm te geven. Ook is zo’n bezoek een bemoedi-
ging voor onze Malawische organisatie. Het laat zien 
hoe serieus we ons werk in alle geledingen oppakken.

Sanne Wittingen is na een indrukwekkende uitzend-
dienst in Veenendaal inmiddels in Zambia aangeko-
men. Zij zal daar samen met Anneke en Irene het 
mooie werk uitvoeren. Wij bidden of de Heere het rijk 
zou willen zegenen. Bid u mee? Die zegen bidden we 

ook Nico en Janneke den Hartog met hun vier kinde-
ren toe. Zij zijn zich aan het voorbereiden op hun uit-
zending in het najaar. Daar komt veel bij kijken. Taal-
en cultuurstudie, TFC-vorming, huisvesting in Malawi, 
het zoeken van een onderwijsvrijwilliger ten behoeve 
van homeschooling etc. Hopelijk mag dit proces voor-
spoedig verlopen.

Het is verheugend dat er zoveel werk verzet wordt. 
Een overvloedige oogst wacht voor de relatief weinige 
werkers, zie Joh 4:35vv. Dat geeft moed om dagelijks 
door te gaan. Het Woord gaat voort. In Zijn Naam!

Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder

* hierover leest u meer op pagina 19.

Het is ondoenlijk om in dit korte bestek uiteen te zetten wat er allemaal gaande is binnen 

onze organisatie. Een 'overvloed' aan activiteiten in ieder geval. Mooi om te vermelden is 

in ieder geval dat (voor het eerst) de gehele Raad van Toezicht een week in Malawi is 

geweest. 
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IN GESPREK MET

Willen jullie jezelf kort voorstellen?
Wij zijn Nico en Janneke den Hartog. We zijn in 2011 
getrouwd en hebben vier kinderen: Roïsa (10), Amniël 
(7), Jaïra (4) en Josaël (1). We wonen in Utrecht en zijn 
aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten. Nico 
werkt als adviseur bij een organisatieadviesbureau. 
Janneke is family manager en daarnaast onder andere 
actief in de kerk als leider van de JV. De oudste drie 
kinderen zitten op school.

Een uitzending naar Malawi, vertel eens?
Het verlangen om uit te gaan in het zendings- en ont-
wikkelingswerk is er bij Janneke altijd geweest. Bij 
Nico niet, maar ruim drie jaar geleden riep de Heere 
hem krachtig. Hij gebruikte Zijn Woord voor: "Gij zult 
Mijn getuigen zijn ... tot aan het uiterste der aarde" 
(Handelingen 1:8) en "Hoe zullen zij horen zonder die 
hun predikt?" (Romeinen 10:14). “Daarna zijn we sa-
men biddend op zoek gegaan naar een stichting die be-
reid was ons uit te zenden. In Stéphanos hebben we die 
gevonden. Daar zijn we erg dankbaar voor.”

Het is een hele verandering voor het gezin. 
Hoe bereiden jullie je voor?
“Sinds januari dit jaar tot heden is er inderdaad het 
nodige voor ons veranderd”, beaamt het echtpaar. Zo 
heeft Janneke haar taak bij de JV neergelegd en is 

Nico minder gaan werken, zodat er meer tijd is voor 
de voorbereidingen. Een á twee keer per week volgen 
ze taal- en cultuurlessen in het Chichewa. Daarnaast 
zoeken ze geschikte huisraad uit om mee te nemen 
naar Malawi. “Vanuit onze huidige overvloed aan 
huisraad voeren we het nodige af naar een kringloop-
winkel.”

Waar zullen jullie (aan) gaan 
werken in Malawi?
“Ons werkveld zal zijn op en rond het project 'Talan-
dira', gelegen in midden-Malawi. In de toekomst hou-
den we u graag op de hoogte, zowel via het magazine 
als via onze website: www.denhartoginmalawi.nl. 
Onze diepe motivatie voor dit alles is dat wij graag een 
deel van onze overvloed aan welvaart, tijd en gaven 
mogen delen met de armen van Malawi. En dat zij ge-
bracht mogen worden tot de overvloed van genade die 
er is in de Heere Jezus Christus.”

Familie den Hartog
Ieder magazine gaat onze bestuurder Johan van der Ham in gesprek met een bij Stéphanos 

betrokken persoon. Deze keer spreekt hij Nico en Janneke den Hartog, die zich samen met 

hun kinderen voorbereiden op de uitzending naar Malawi. 
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Afgelopen jaar hebben wij de overvloedige zegeningen 
van de Heere duidelijk gezien in het VTC. We hebben 
meer studenten opgeleid dan ooit: 619. Naast onze 
reguliere opleidingen hebben we in 2021 extra trai-
ningen aangeboden. Deze trainingen zijn geschikt 
voor zowel jongeren als volwassenen. Met name voor 
de trainingen ‘Agro ondernemerschap’ en ‘Viskweke-
rij’ was veel belangstelling. Er waren voor agro onder-
nemerschap 95 aanmeldingen maar uiteindelijk heb-
ben wel 111 studenten de training afgerond. Voor 
viskwekerij waren 87 aanmeldingen, maar dat wer-
den er 91. 

Het is tot onze verwondering dat er zoveel belangstel-
ling voor deze trainingen is gekomen. De Heere is 
trouw en Hij zegent overvloedig!

UIT HET VELD

Overvloedige zegeningen
Ik ben mevrouw Chimwemwe Durban 

Nyirenda, de directeur van het Stéphanos 

Vocational Training Centre (VTC). Ik ben in  

juli 2017 bij Stéphanos in dienst getreden.
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Ondernemersreis
Ondernemers opgelet! Stéphanos organiseerd een ondernemersreis. 

De bedoeling is om in de eerste helft van oktober 2022 een ruime week 
samen met u de projecten en het prachtige Malawi te ontdekken. Een 
buitenkans. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bent u erbij? 

Aanmelden en informatie via: 
dhr. H. Droppert, 06-30167172 of voorlichting@stephanos.nl.

Het RD geeft me inzicht in de 
christelijke waarden die ik mijn 
leerlingen mee wil geven. 

Corstiaan | Directeur basisschool

De een leest graag persoonlijke verhalen, 
de ander zoekt verdieping bij het nieuws. 
Maar allemaal hebben we behoefte aan goede, 
evenwichtige en eerlijke informatie. Aan zicht 
op het Bijbelse perspectief in ons bestaan.  

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf. 

RD, de krant voor het hele verhaal.  

Het RD is er ook voor jou.
Ga naar rd.nl/stephanos
Ontdek het RD 4 weken lang vanaf 4 euro.

Scan mij
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Beste jongens en meisjes,
Voor de eerste keer mag ik de puzzelrubriek verzorgen. Ik hoop dat ik wijsheid krijg om te schrijven en dat jullie wijsheid 

krijgen om de puzzels te maken. We mogen altijd om wijsheid vragen zoals in Psalm 81:12 staat: “Opent uwen mond, eist 

van Mij vrijmoedig (…) Schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.”

‘Overvloed’ is het thema van dit magazine. Overvloed wil zeggen dat er meer is dan nodig. Heb jij elke dag genoeg eten, 

drinken en kleding, of heb je zelfs nog meer dan nodig is? Stéphanos zorgt voor eten, kleding en onderwijs in landen waar 

niet genoeg is. Waar geen overvloed is. Daarbij vertelt de stichting de mensen ook uit de Bijbel. De Heere Jezus zegt in de 

Bijbel dat we over kleding, eten en drinken niet bezorgd hoeven te zijn. Hij zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Zoek jij dat Koninkrijk? Dat geeft pas echt overvloed.

Succes met de puzzels en kleurplaat.

Hartelijke groeten, juf Lourine

KIDS

9-11 jaar
In de Bijbel staan een aantal teksten waarin het woord ‘overvloed’ voor komt. Het 
staat in een geschiedenis, een psalm van David én de Heere Jezus spreekt er Zelf 
over in een gelijkenis. Hij zegt dan waarom Hij is gekomen, namelijk om Zijn kinde-

ren overvloed te geven. Vul de klinkers in en maak de tekst af. 

Inzenden: De tekst en de vindplaats van de tekst

Genesis 41:…..

Z _ _ ,    d _     z _ v _ n    _ _ nk _ m_nd _    j _ r _ n,    z _ l    _ r    gr _ t _    

_v _ rvl _ _ d    _ n    h _ t    g _ ns _    l _ nd    v _ n    _ gypt _    z _ jn.

Psalm 37:…..

H _ t    w _ _ n _ g _,    d _ t    d _    r _ chtv _ _ rd _ g _    h _ _ ft,     _ s    b _ t _ r    

d _ n    d _    _ v _ r v l _ _ d    v _ l _ r    g _ dd _ l _ z _ n.     

Lukas 15:…..

_ n    t _ t    z _ chz _ lv _ n    g _ k _ m _ n    z _ jnd _,    z _ _ d _    h _ j:    H _ _    

v _ l _    h _ _ rl _ ng _ n    m _ jns    v _ d _ rs    h _ bb _ n    _ v _ rvl _ _ d    v _ n    

br _ _ d,    _ n    _ k    v _ rg _    v _ n    h _ ng _ r!

Johannes 10:…..

D _    d _ _ f    k _ mt    n _ _ t,    d _ n    _ pd _ t    h _ j    st _ l _,    _ n    sl _ cht _,    

_ n    v _ rd _rv _ ;    _ k    b _ n    g _ k _ m _ n,    _ pd _ t    z _ j    h _ t    l _ v _ n    

h _ bb _ n,    _ n    _ v _ rvl _ _ d    h _ bb _ n. 
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3-6 jaar



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 augustus 2022.
•  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.

KIDS

7-9 jaar
Er gebeurden in de Bijbel veel wonderen. Jullie kunnen er misschien wel een aantal opnoemen? In deze puzzel gaat het over 

een wonder waardoor er overvloed kwam. Dit wonder moest een profeet doen in opdracht van de Heere. Weten jullie welke 

profeet? En bij wie hij dit wonder deed?

Streep de dubbele letters weg. Maak met de overige letters de naam van de profeet.

Inzenden:

-De naam van de profeet

-Bij wie deze profeet het wonder deed 

f s g n l d

u b q w v o

j p c f k y

q e t x r u

k m d h s b

h v z j w x

o r m z i t

a c y g n p
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Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 8.000 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
Ds. G. Kater
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
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. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg, 
Ds. A. den Hartog, 
Ds. L.M. Jongejan, 
Ds. J. Joppe, 
Dr. M. Klaassen, 
Ds. W.M. van der Linden, 
Ds. G. van Manen, 
Ds. H. Roelofsen
Ds. R.P. van Rooijen, 
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
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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.


