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Coverfoto: Nederland is een echt fietsland. Dat blijkt. Zo'n 

zeventig enthousiaste deelnemers brachten samen € 75.000, - bin-

nen met de eerste Stéphanos fietstour. Wanneer u dit leest is onze 

Nederlandse directeur/bestuurder weer terug uit Malawi, dat hij 

op de fiets doorkruist heeft. Zoals u ziet is Neerlands geliefde 

vervoersmiddel ook in het verre Malawi te vinden. 
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WELKOM

  Verantwoord
Beste lezers,

Hierbij ontvangt u het derde nummer van ons Stéphanos magazine. Namens het 
hele team: alstublieft en veel leesgenoegen.

Het thema van dit nummer is 'verantwoord'. Zoveel connotaties als dit woord 
heeft, zo divers zijn de bijdragen aan dit magazine. Er zijn bijdragen vanuit het 
Afrikaanse veld en van onze voorlichter. Ook de inmiddels bekende rubriek 'in 
gesprek met' ontbreekt niet. Dat alles wordt vanzelfsprekend voorafgegaan door 
een meditatief woord van een bij Stéphanos betrokken predikant. Eerst komt het 
Woord aan het woord.

Het Woord is altijd verantwoord. Dat geldt helaas niet altijd voor onze woorden 
of daden. Ondanks dat gegeven, willen we ons werk zo verantwoord mogelijk 
doen. En middels dit magazine verantwoorden we ons daarover naar een breed 
publiek van betrokkenen.

Al dertig jaar zet Stéphanos zich in voor de Malawiaanse en Zambiaanse mede-
mens in nood. Zo veel vrijwilligers en donateurs zijn in hun bijdragen, activitei-
ten, giften en bovenal gebeden van onmisbare betekenis voor ons werk. Hoewel 
ik u en jou niet allemaal persoonlijk ken, voel ik me onderdeel van een grote 
Stéphanos familie. Een familie op diverse continenten, waarin ieder zich verant-
woordelijk voelt voor de 'familie-gezondheid'. Mooi is dat.

Wij zijn u allen, na de Heere, dank verschuldigd voor uw ver-
bondenheid met en bijdragen aan ons werk.

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. Sterk, Kabel 49
 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
Katwijk Mariet Design, Sluisweg 6F
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela  Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
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

4



MEDITATIE

Loopt u ook weleens tegen belangrijke vragen aan? 
Hebt u, hebben jullie al eens met die vraag gelopen: 
‘Wie is God?’ of: ‘Wie ben ik?’ Als we iets beseffen van 
de heiligheid van God, als we iets beseffen van wat het 
inhoudt dat wij zondaren zijn, hoe zouden we dan le-
ven? Het is de vraag die we lezen in Ezechiël 33:10: 
'(...) Dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons 
zijn, en wij in dezelve versmachten, hoe zouden wij 
dan leven?’
In de Bijbel lezen we het antwoord. In 1 Petrus 2:24 
staat over de Heere Jezus Christus: ‘Die Zelf onze zon-
den in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat 
wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid 
leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.’ 
Daar wordt het wonder van verzoening door voldoe-
ning duidelijk naar voren gebracht. En in 1 Johannes 
4:9 lezen we: ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons ge-
openbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden 
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.’
In beide teksten wordt dus gesproken over ‘leven’ en in 
Wie het ware leven is. Namelijk in Hem Die onze zon-
den gedragen heeft. Ook uw en jouw zonden?!
In Johannes 6 spreekt de Heere. Het leven is in Hem 
alleen, daarom zegt Hij in vers 48: ‘Ik ben het Brood 
des levens.’ Zoals brood nodig is in het dagelijkse le-
ven, zo is het Brood des levens, Christus, nodig in het 
geestelijke leven.
Daarom spreekt de Heere Jezus. Hij lokt tot de leven-
de wateren. Hij zegt ook nu: ‘Gij die geen geld hebt, 
komt, koopt en eet.’ Hij is het, Die Zijn ziel heeft ge-
geven tot een rantsoen voor velen.

Het eeuwige leven is dus alleen mogelijk door middel 
van dit Brood des Levens. Niet door het verrichten van 
godsdienstige handelingen of het nalaten van verkeer-
de handelingen. Zalig worden uit louter genade stond 
lijnrecht tegenover de boodschap van de Farizeeën. 
Genade was voor hen, maar ook voor veel van Jezus' 

volgelingen, niet te bevatten. Ja, de Jezus van de won-
derbare spijziging wilden zij wel. Maar geen volkomen 
Zaligmaker, waarbij de mens niets wordt en Christus 
alles. Dan wordt Christus een struikelblok. Immers, de 
Heere vraagt in vers 61: ‘Ergert ulieden dit?’ Dat bete-
kent: is dit een struikelblok voor u? 'Maar Ik, de Zoon 
des mensen, zal ten hemel varen'. Dat betekent: Ik ben 
waarachtig mens, maar ook waarachtig God, want Ik 
en de Vader zijn Een! Daarom zijn Christus’ woorden 
Geest en leven. Maar velen van deze discipelen gingen 
terug, wilden dus niet het ware leven in Hem. Dat is 
erg: wel discipel (dat is: leerling) heten maar de Leraar 
afwijzen!

Uiteindelijk blijven er maar twaalf over. Nu, dat zijn 
dan toch de kinderen Gods? Dat zal later anders blij-
ken te zijn. In ieder geval gaan zij niet gelijk weg. 
Maar: je kunt nog een meeloper zijn. Of zelfs een ver-
rader.

En dan komt die vraag: ‘Wilt gijlieden ook niet weg-
gaan?’ Dan worden we niet alleen gesteld voor de vra-
gen ‘Wie is God?’ en ‘Wie ben ik?’, maar ook voor de 
vraag: ‘Wie is de Heere Jezus? Of met de woorden in 
Matthéüs 22:42: ‘Wat dunkt u van de Christus?’
Wat is uw, jouw antwoord op die vraag? Petrus mag 
zeggen: ‘Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt 
de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben ge-
loofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des 
levenden Gods.’ Dát is het antwoord. De Heere Jezus 
is niet zomaar een voorbeeld, maar Hij is de enige Za-
ligmaker. Zó wil Hij gekend worden. En dan wilt u, 
dan wil jij niet meer weggaan, maar bij Hem terecht-
komen als een uitgewerkte zondaar. Dat geeft gunning. 
Dat doet uitroepen: kom ga met ons en doe als wij. 
Want Hij heeft de woorden des eeuwigen levens.

Ds R. P. van Rooijen

Wilt gijlieden ook niet weggaan?
Johannes 6:67b
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BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

WIJ KOMEN NAAR U TOE: 
NAAR DE PLEK WAAR 

DE NIEUWE
KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ
 TER PLEKKE HET 

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW 
KEUKEN EN STAAN OOK NA 
OPLEVERING GARANT VOOR 

KEUKENPLEZIER!

1 2 3

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

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

 Geen aanbetaling

Inspiratie op doen? Ga naar: 

www.homekeukens.nl

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

KOMT.

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ TER 

PLEKKE HET 3D-ONTWERP 
VAN UW KEUKEN MAKEN.

WIJ MONTEREN UW 
KEUKEN EN STAAN OOK NA 
OPLEVERING GARANT VOOR 

UW KEUKENPLEZIER!

1 2 3

Kies uw keuken bij u thuis!

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 ‘verantwoord’. De afge-
lopen periode zijn diverse activiteiten georganiseerd 
ten bate van Stéphanos. Gezien de coronapandemie 
hebben we gepoogd deze op een verantwoorde manier 
te organiseren. Zoals een aantal scholenacties en de 
eerste Stéphanos fietstour. 

Eerste Stéphanos fietstour
Zaterdag 26 juni was de eerste Stéphanos fietstour een 
feit. Zo’n zeventig deelnemers verschenen aan de start. 
Het gezelschap was zeer divers. Er waren individuele 
deelnemers met een elektrische- of stadsfiets, maar ook 
complete wielrenteams. De jongste deelnemer die de 
volledige route fietste, was 12 jaar, de oudste 61. De 
volledige route was 240 kilometer. De twee alternatie-
ve routes waren 134 en 106 kilometer lang
Alle deelnemers lieten zich sponsoren voor deze uitda-
gende activiteit. Deze sponsoractiviteit heeft het bijzon-
der hoge bedrag van ruim € 75.000,- opgeleverd! Het 
sponsorgeld is bedoeld voor het project “onderwijs 
voor Joseph”. Dat valt onder het dorpsprogramma. 
De route startte ’s morgens vroeg bij Haringhandel 
Hoek in Katwijk. De eerste deelnemers zaten al rond 
6:00 uur op de fiets. De route voerde door verschillen-
de natuurgebieden naar lunchplaats Camping de Solse 
Berg in Garderen. Daarna ging het heuvel op richting 
Apeldoorn, om daarna de IJssel over te steken richting 
de tussenstop RGS Groep in Rijssen. Vanuit Rijssen 
werd de route vervolgd richting Kooiker Infra in Stap-
horst. Van hieruit vertrokken de deelnemers richting 
eindpunt Fuite Mengvoeders in Genemuiden. Rond 
17:30 uur kwamen de eersten hier aan. Op diverse 
punten was eten en drinken beschikbaar en in Garde-
ren en Genemuiden stonden er respectievelijk een 
heerlijke lunch en buffet klaar.
We mogen dankbaar terugkijken op een bijzonder eve-
nement waarbij alles zonder noemenswaardige proble-
men mocht verlopen. De sfeer was erg goed. Het voel-
de deze dag een beetje alsof we één grote familie zijn. 

Ook hebben wij veel positieve reacties gekregen voor 
de organisatie, waarvoor dank. Zo’n evenement orga-
niseer je samen, zonder vrijwilligers zou het niet gelukt 
zijn. En zonder deelnemers en sponsoren ook niet.

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor deelna-
me, gezelligheid, inspanning én voor de prachtige be-
dragen die eenieder individueel of als team heeft inge-
zameld. Ook alle sponsoren en iedereen die op welke 
wijze dan ook heeft bijgedragen, heel hartelijk  dank.

Foto’s en video
Op de volgende pagina's vindt u een im-
pressie. De blogs met foto’s van de fiet-
stour zijn te vinden op www.stephanos.
nl/nieuws. Ook is daar een mooie video 
van de fietstour te zien, gemaakt door een vrijwilliger. Of 
scan de QR code om de video te bekijken. 

Tweede Stéphanos fietstour D.V. 2022
We denken dat dit evenement het begin was van een 
mooie nieuwe traditie. En daarom, op verzoek van velen:

SAVE THE DATE
Voor de tweede Stéphanos fietstour D.V. 11 juni 
2022. Er worden nieuwe uitdagende routes 
uitgestippeld van waarschijnlijk zo’n 270, 170 en 
100 kilometer lang. Steekwoorden zijn: dijken, 
bossen, heidevelden en een stijgingspercentage 
tot 9%. Enthousiast geworden? Schrijf jezelf/of je 
team in via www.stephanos.nl/fietstour 
PS: Ook zal er waarschijnlijk een korte route van 
circa 45 km beschikbaar zijn. Bij deze route is het 
inbrengen van sponsorgeld niet verplicht.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

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

VAN DE 
VOORLICHTER

Verantwoord
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Wielrenclub Genemuiden
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Brouwer Dakkapellen Concordia Damen
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IDENTITEIT VOOR NU

www.gezinsgids.nl  |  030 230 35 00  |  info@gezinsgids.nl

Neem nu een proefabonnement op   
GezinsGids
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10

„HET LEEK ONS HEERLIJK OM OOK EEN INDIVIDU TE ZIJN”
 T W E E L I N G Z U S S E N  L A U R A  E N  T I R Z A

Z E L F  M A K E N
  GESCHIEDENIS

De blaam van Boedapest
Route langs de littekens van een schrijnend 
oorlogsverleden

  REPORTAGE 

vliegles in een 
historisch toestel
De lucht in met 
een Fairchild PT-26a

Steeds meer jonge ondernemers
Daniël de Keijzer Budding: „Ik zou het lastig vinden om weer in loondienst te zijn”

Een reiswiegje 
voor poppen-

moeders

 A L S  T W E E  D R U P P E L S 
É N  T O T A A L  V E R S C H I L L E N D

GG_1022E.indd   1GG_1022E.indd   1

14-10-2020   10:1314-10-2020   10:13

GezinsGids staat iedere twee weken 
voor een moment van ontspanning: 
diepgaande interviews, schitterende 
reportages en met een eigen magazine 
voor de kinderen: BimBam! Geef u nu op 
via www.gezinsgids.nl/abonnementen

Dit proefabonnement stopt automatisch.

3 maanden 
GezinsGids  
voor maar  

€ 19,50

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

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

We willen allemaal onze mening vormen over de wereld om 
ons heen. Iedereen doet dat anders, maar de grondhouding is 
gelijk. Want we zijn allemaal op zoek naar dezelfde verdieping 
en het hele verhaal. Verder kijken vanuit dezelfde waarde, op 
onze eigen manier. RD. Geloofwaardig. 

Kijk op rd.nl/stephanos hoe het RD voor het 
hele verhaal gaat en kies uw proefabonnement. 

RD. Voor het 
Hele verhaal
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De haren bijna wit, sterk ondervoed, epilep-

tisch, met oedeem en ze kon niet lopen of 

praten. Zo kwam Emma, toen twee jaar, in 

januari 2009 bij Stéphanos. Haar moeder 

overleed toen zij vijf maanden was. Haar 

grootmoeder nam de zorg voor Emma niet 

serieus.

Na een week bij Stéphanos kon zij kruipen, na twee 
weken begon haar haar donker te kleuren en na een 
maand intensieve therapie in het ziekenhuis zette 
Emma haar eerste stappen. Dankzij medicijnen heeft 
zij nog maar weinig last van epilepsie. Een gesprek 
voeren met Emma gaat echter niet. Je krijgt een knikje 
zoals alleen zij kan geven of een brede lach. Door de 
jaren heen heeft ze heel wat woorden geleerd en kent 
zij de namen van de kinderen. Hele zinnen zeggen kan 

zij niet, al begrijpt zij ze wel. Haar hoofd is klein geble-
ven.
Is Emma zielig? Nee, beslist niet. Zij kan goed voor 
zichzelf opkomen. Als kinderen haar plagen staat zij 
haar mannetje en anders krijgt zij wel hulp van haar 
trouwe vriendinnen Rhoda, Onenji en Florence. Emma 
kan goed werken. Al vroeg staat zij bij de juf op de 
stoep om de sleutel van de klas en voor de andere kin-
deren komen is het lokaal keurig aangeveegd. Emma 
volgt speciaal onderwijs op het terrein. Thuis bij ‘moe-
der Martha’, die haar al vanaf het begin in huis heeft, 
pakt zij ook aan. Zij veegt en mopt de veranda, wast 
de vaat en wast haar eigen kleding. 
Een pluisje of takje op je kleren, Emma haalt het weg. 
Vindt ze de hals van een shirt bij iemand niet hoog 
genoeg, Emma trekt het gewoon wat hoger. Soms, als 
ze ziek is, kan ze niet naar de kerk. Dan huilt ze. Tij-
dens het zingen en bijbellezen luistert ze goed. Emma, 
een juweeltje op de compound.

UIT HET 
LEVEN VAN...

Emma
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AGENDA

Fotokaarten
Stuur ouderen en kwetsbaren een mooie kaart 
om te laten weten dat u aan ze denkt in deze 
moeilijke tijd. Omdat een bezoekje niet altijd 
mogelijk is, kan een kaart zo'n groot gebaar zijn. 
Koop uw fotokaarten bij één van verkoopadres-
sen, via fotokaarten@stephanos.nl, en kijk ook 
eens in de nieuwe fotokaartenwebshop: 
www.fotokaarten-stephanos.nl. 

Vanwege het feit dat diverse activiteiten en beurzen in deze coronaperiode niet door 

kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om inkomsten te vergaren. Dit zodat het 

noodzakelijke werk in Malawi en Zambia doorgang mag vinden. Om in deze coronatijd 

toch de bekende Stéphanos producten aan te kunnen bieden, hebben we een pagina 

ingericht: www.stephanos.nl/webshop.

Cadeauartikelen, nieuwe boeken 
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 
van de onderstaande producten is honderd procent 
voor Stéphanos. 

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

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

Stéphanos webshop

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen
Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via 
de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt vijftien procent 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 (denk aan Kerst, belijdenis of andere gelegenheden). 

12



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

Handgemaakte 
rieten mand
Ongeveer 30 cm doorsnee. 
€ 24,95.

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

Muziek-cd’s Rhodé van Voorst 
en Jolanda van de Wege: 
Samen voor € 20,-.

Diverse kinderboekjes
Leska en Abena (over het 
Stéphanos weesdorp) € 7,50, 
Enoki eet muis € 10,-, Wisdom 
vindt een grote schat € 7,50, 
De koeienjongen van Kazor-
we € 7,50.

Vertel CD: John Paton
Vertel-cd John Paton: Zende-
ling van de machtige God,  
€ 9,95.

Mondkapjes uit Afrika 
Mondkapjes van Nederlandse 
kwaliteit, gemaakt in Afrika. 
Dubbellaags en goede 
pasvorm, € 3,95. Bij aanschaf 
vanaf drie stuks geen ver-
zendkosten.

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

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

WEBSHOP

De fotokaarten kunt u 
bestellen via:
www.fotokaarten-stephanos.nl, 
of door een mail te sturen naar 
Fam. J. Slingerland: 
fotokaarten@stephanos.nl of 
038-3856609

U kunt de overige producten 
bestellen via www.stephanos.
nl/webshop of door een mail te 
sturen naar dhr. H. Droppert: 
voorlichting@stephanos.nl of 
06-30167172.
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SPONSORING

Sponsor een kind uit een arm gezin

In het gezinsadoptieprogramma konden nieuwe kinderen opgenomen worden, omdat we zoveel spon-
soraanmeldingen hadden.  

Deze kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan naar de plaatselijke school, waar ze 
tussen de middag ook een maaltijd krijgen. Vanuit het programma ontvangt één kind per gezin onderwijs 
en daarvoor alle benodigdheden. Het gezin kan verder meedoen aan het geitenproject of onze land-
bouwtraining volgen. Ook kan Stéphanos hulp bieden bij het opzetten van een handeltje, zodat het gezin 
in hun eigen onderhoud kan gaan voorzien. De school in het gebied wordt opgeknapt als dat nodig is. 
U geeft een kind uit dit programma deze kansen voor € 22,50 per maand. 
Het is mogelijk om een kind uit te kiezen dat u wilt sponsoren. Wij sturen u per mail een aantal voorstel-
len, 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
Alle post die u gestuurd hebt aan uw sponsor-
kind vanaf eind december tot en met begin april 
is ondertussen aangekomen in Malawi. De kids 
waren blij!

Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind? 
Houd het eenvoudig, een leuke kaart of een foto 
van u als sponsor wordt erg gewaardeerd door 
de kinderen. Denkt u eraan om de naam en het 
nummer van uw sponsorkind in de linkerboven-
hoek van de envelop te vermelden? Envelop 
maximaal A5 (half A4). Graag in het Engels 
geschreven. Omdat er ook in de komende tijd 
niet veel gereisd kan worden, rekenen wij op 
een grote hoeveelheid post. Dit gaat in koffers 
mee naar Malawi. We vragen u daarom nog-
maals dringend om GEEN cadeautjes mee te 
sturen. 
De post kan gestuurd worden naar onderstaand 
adres.

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

14



SPONSORINGSPONSORING

Wie wordt mijn sponsor?

Eunice Nota is vijf jaar. Haar beide ouders leven 
nog, maar zijn gescheiden. De moeder zorgt voor 
het gezin van drie kinderen. Zij heeft geen vaste 
baan, maar werkt in haar tuin om zo haar gezin 
van voedsel te kunnen voorzien. 

Jacob Charles is vier jaar. Zijn ouders zijn ge-
scheiden en zijn moeder is de prostitutie in gegaan. 
Jacob woont bij zijn vader en heeft geen broertjes 
of zusjes. Vader heeft geen vaste baan. Hij werkt in 
zijn tuin en doet soms klussen voor andere mensen 
om in hun onderhoud te voorzien.

Calvin Chavi is een weesjongen van vier. Hij 
woont in het gezin van een getrouwde broer van 
zijn moeder. Deze oom heeft geen baan, maar 
werkt in zijn tuin en doet af en toe klussen voor 
andere mensen. Ze wonen in een huis met een 
grasdak en oom en tante hebben zelf ook een kind.

Mphatso Ntchito is vier jaar en woont bij zijn 
oma. Zijn ouders leven nog wel, maar zijn geschei-
den. Hij woonde eerst bij zijn moeder, maar toen 
die hertrouwde liet ze Mphatso en zijn zus bij hun 
oma achter. Oma heeft geen baan, ze moet het ge-
zin onderhouden door zelf het voedsel te verbou-
wen in hun tuin.

15



Bestel nu onze
nieuwe

kerst

fotokaarten!

Gezegende kerstdagen
Goede kerstdagen

Gods Zegen in het nieuwe jaar
De beste wensen

Sterkte in het nieuwe jaar
Voorspoedig Nieuwjaar
Gezegend Nieuwjaar

Winter

www.fotokaarten-stephanos.nl
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UIT HET VELD

Als ik deze Bijbelse notie naar mijn eigen werk als di-
recteur van Stéphanos Malawi vertaal, dan moet ik 
alles wat ik doe, kunnen verantwoorden voor God en 
de mensen met en voor wie ik werk. Hierbij is integri-
teit van wezenlijk belang. Of er nu iemand meekijkt of 
niet, God ziet ons altijd. Nu is de vraag: hoe kunnen 
wij ons werk op de plek waar God ons geplaatst heeft, 
op een verantwoorde manier doen?

Je kunt verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van 
een bepaalde taak. Je moet dan verantwoording afleg-
gen over je daden. Je kunt ook verantwoordelijk zijn 
voor het eindresultaat. De uitvoering ligt dan mis-
schien niet in jouw handen, maar je moet het proces 
wel kunnen verantwoorden. Verantwoordelijk hande-
len kan iets zijn dat je doet in het algemeen belang, 
zonder er zelf direct iets voor terug te krijgen.

Dan nog het verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is niet 
iets wat je opgedragen krijgt, maar wat van binnenuit 
moet komen. Je kiest ervoor om verantwoordelijkheid 

Verantwoord - het thema van dit magazine - roept allerlei associaties op. Leven wij op een 

verantwoorde manier? Gaan we verantwoord om met ons werk en de mensen om ons 

heen? Aan wie zijn wij verantwoording schuldig? Laten we teruggaan naar het begin. De 

mens is geschapen tot eer van God, om Hem groot te maken en Hem te genieten, stelt de 

Westminster Confession. God gaf de mensen de verantwoordelijkheid om over de aarde - 

de schepping - te heersen. Tot Zijn eer. 

te nemen. Dit kan voortkomen uit je geloof, of omdat 
het bij je werk hoort, of omdat er sociale druk is om 
verantwoordelijkheid te nemen. Bij het selecteren van 
nieuwe medewerkers zoeken we naar mensen die ver-
antwoordelijkheidsgevoel hebben. Iedereen moet er-
naar streven om iets voor elkaar te krijgen.

Als leider is het mijn verlangen om iedereen te stimule-
ren om met elkaar Stéphanos steeds te verbeteren. Ik 
stuur daarbij niet alleen op verantwoord gedrag, maar 
ook op verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is een waar-
devolle overtuiging waarmee je zowel God als je naas-
ten kunt dienen.

Het is ook mijn verantwoordelijkheid om de middelen 
van de organisatie - mensen, spullen en geld - met zorg 
en op een verantwoorde manier in te zetten. Uiteinde-
lijk is het onze grootste verantwoordelijkheid om alles 
te doen tot eer en glorie van God, onze Schepper.

Clifford Kuyokwa - General Manager - Malawi

Hoe verantwoord?
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Lessen konden niet doorgaan als gevolg van de pande-
mie of door een begrafenis. Van de vijftien deelnemers 
die begonnen aan de training blijken er maar negen 
serieus te zijn. Vrouwen van de alfabetiseringsklas 
kwamen niet opdagen omdat er verkiezingscampagne 
gevoerd werd en er misschien wat uitgedeeld zou wor-
den. Mensen wilden een Bijbel kopen maar de Bijbels 
zijn op in Zambia. Soms wordt je er moedeloos van.

Wat verhelderend en aanmoedigend werkt, is om naar 
onze missie te kijken en naar de doelen in ons jaarplan. 
De missie van Stephanos Zambia is kort en helder; 
mensen in aanraking brengen met Gods Woord; het 
Evangelie. De opdracht vinden we in de Bijbel. De doe-
len in het jaarplan zijn direct aan die opdracht gekop-

Onze missie in het oog houden
Heb jij dat ook? Dat, wanneer je voor langere tijd druk bent met hetzelfde werk op dezelf-

de plaats, je van die momenten hebt dat je je afvraagt waar je nu eigenlijk mee bezig 

bent? Je weet dat zo’n vraag niet helpt en toch stel je hem. Je weet dat je niet op de om-

standigheden moet zien, maar omhoog moet kijken. En toch dringt die vraag zich op.

peld. Als we ons dagelijks werk naast de missie leggen, 
dan klopt het toch weer en zitten we gelukkig nog 
steeds op het goede spoor door over stoffige hobbelwe-
gen de dorpen rond het stadje Petauke in te trekken. De 
trainingen voor jongeren en voor zondagschoolleiders, 
de Bijbelstudies en leesgroepjes, de alfabetiseringsles-
sen, de leestassen voor de kerken en de gevangenis, de 
Bijbelverhalen via de radio of via WhatsApp, de Bijbel 
en boekverkoop, het verspreiden van ander leesmateri-
aal, het sluit allemaal aan op onze missie. 

Als ik me dat realiseer, kijk ik opeens anders naar de 
aantallen mensen die op de training komen. Ja, ik be-
gon met vijftien, maar wat was hun motivatie om te 
komen? Ik heb uiteindelijk negen echt serieuze mensen 
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UIT HET VELD

over, negen mensen die graag willen leren. Ondanks de 
coronapandemie kunnen ze toch les krijgen in de 
openlucht. Waarom zijn de Bijbels op? Omdat zoveel 
mensen een Bijbel hebben gekocht! Dat op zich is al 
bijzonder. Het negatieve wordt positief.

Van ver an 't woord
En daarnaast laten we graag die van ver an ’t woord:
Mevr. Mwanza: “Door de training ben ik in gaan zien 
hoe belangrijk het is dat onze kinderen weten dat ze 
zalig moeten worden.”
Mr. Daka: “Ik ben een kerkleider en ik dacht dat ik de 
waarheid wist, maar tijdens de training ging de Bijbel 
open en nu begrijp ik dat ik niets wist.”
Kerkleider Mr. Tembo volgt de training: “Nu leer ik 
hoe ik een Bijbelverhaal moet voorbereiden. Het helpt 
me ook als ik zondags moet preken.”
Mevr. Phiri volgt de alfabetiseringslessen: “Ik kan niet 
wachten tot ik zelf de Bijbel kan lezen.”

Of je denkt terug aan Mr. Banda. Hij had een gedeelte 
van de geoogste mais verkocht en kocht een Bijbel. Hij 
was er zo blij mee! Hij zei: “M’n vrouw en ik moesten 
altijd iemand vragen om te komen met een Bijbel en 
voor ons te lezen maar vanaf nu kunnen we net zo 
vaak uit de Bijbel lezen als we willen.” 

Zo krijg ik weer moed en ga ik weer verder. Ik zorg 
weer dat alles geregeld is voor de volgende les. Ik pak 
mijn telefoon en ga toch maar weer eens de Bible Soci-
ety bellen of er al nieuws is over de Bijbels. En ja hoor; 
de container met Bijbels uit China, waar ze gedrukt 
worden, hoopt volgende week in Mozambique te arri-
veren om vervolgens op doorreis te gaan naar Zambia. 
Dit alles drukt me met mijn neus op de feiten. Zelf heb 
ik totaal niets in de hand. Ik ben het niet die mensen 
bewegen kan. Tegelijkertijd geeft dat ook rust, want 
niets is van mijn menselijk werk afhankelijk. 
Al het werk, het lesgeven en de uitwerking van het ge-
leerde en dat wat gelezen wordt, vraagt gebed van ons. 
Mag ik dat aan u vragen? 

Vanuit Zambia, Anneke

De missie van Stéphanos 
Zambia is kort en helder; 

mensen in aanraking brengen 
met Gods Woord; het Evangelie. 
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Nijverheidstraat 21 • Leerdam  (0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

Gods Woord wereldwijd verspreid
Met uw hulp kunnen wij Bijbels en bijbelse lectuur in een betrouwbare vertaling 

gratis beschikbaar stellen

In samenwerking met kerkgenootschappen en hulporganisaties ver-
spreiden wij, kosteloos, Bijbels in onder andere Congo, Ghana, Hon-

garije, Irak, Italië, Moldavië, Nigeria, Oekraïne, Roemenië en Rusland.

Daarnaast ondersteunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten. Die 
betreffen de vertaling van de Bijbel in het Chinees (Mandarijn), revi-
sie van de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en revisie van het 
Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).

Tevens willen we fondsen ter beschikking stellen voor het drukken 
van de complete Bijbel in het Shona voor Zimbabwe. Graag houden 
we ons aanbevolen voor uw steun om dit werk  mogelijk te maken.

Ons rekeningnummer is: NL96 RABO 0129 4451 18
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

STEUNT
Ú DIT WERK

OOK?
HARTELIJK

DANK!

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

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit
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UIT HET VELD

schermen waar mogelijk. Door geen afval rond te la-
ten slingeren. Door schadelijke stoffen op de juiste 
manier te verwerken en niet zomaar te dumpen in 
lucht, water of grond.

Sociale omgeving
We zijn op allerlei verschillende manieren onderling 
verbonden. Bijvoorbeeld met onze familie, vrienden, 
stam. Dit zorgt voor een bepaalde sociale controle en 
sociale druk. Dat is niet perse negatief, want samen sta 
je sterk. Bijvoorbeeld bij het planten van bomen. Als 
dit vanuit een community goed georganiseerd wordt, 
zal dit positieve impact hebben op de grond en op de 
flora en fauna.

Milieuvervuiling kan worden gereduceerd als indivi-
duen en communities weten wat ze kunnen doen. In-
formatie, educatie en communicatie zijn hierbij be-
langrijke ingrediënten. Denk hierbij aan voorlichting, 
training en praktische handvatten. Op school nemen 
we hier in onze verantwoordelijkheid door prakti-
sche lessen te geven en door de scholieren te betrek-
ken in milieuvriendelijke activiteiten. Samen bomen 
planten, samen afval opruimen. Ook hebben we op 
school een lestuin, waar de kinderen leren om groen-
ten te verbouwen op een verantwoorde manier. We 
hopen dat de kinderen deze lessen meenemen naar 
huis. Het is immers onze gezamenlijke verantwoor-
delijkheid om verantwoord om te gaan met Gods 
schepping.

Prosper Chikuse
Hoofdonderwijzer van de Stéphanos Basisschool

Het is onze verantwoordelijkheid als 

leraars en leraressen om de schoolkinderen 

te onderwijzen en op te leiden tot 

verantwoorde volwassenen. Een van de 

onderwerpen waar we bij Stéphanos 

aandacht aan geven, is verantwoord 

omgaan met het milieu. Dit is van wezenlijk 

belang voor het leven hier op aarde. 

Vervuiling en overbelasting van het milieu 

heeft effect op natuur, mens en dier.

Als mensen hebben we hier verantwoord mee om te 
gaan. Ontbossing en het afvalprobleem leiden tot 
lucht-, water- en landvervuiling. Ook als individu kun-
nen we dit tegengaan door verantwoord om te gaan 
met onze omgeving. We maken onze scholieren be-
wust van deze zaken en leren hen welke rol zij kunnen 
innemen. Rondslingerend plastic bijvoorbeeld is heel 
slecht voor de natuur en levensgevaarlijk voor vogels 
en andere dieren die het binnen kunnen krijgen. Door 
het lozen van gevaarlijke en/of chemische stoffen raakt 
water vergiftigd, wat desastreuse gevolgen kan hebben 
voor het leven onder water. Ook wordt het water hier-
door ondrinkbaar. Land kan worden vergiftigd door 
schadelijke stoffen of afval te begraven. 

Dit alles moeten we dus niet doen. Wat dan wel? Bij-
voorbeeld door landbouwmethoden te gebruiken die 
voorkomen dat de grond uitgeput raakt. Door niet zo-
maar bomen te kappen, maar juist te planten en be-

Verantwoordelijk

21



BEDANKT

Afgelopen winterseizoen kwam de kindervereni-
ging van de CGK te Poederoijen wat minder bij 
elkaar dan andere jaren. Daarom gingen de 
kinderen zelf aan de slag. Ze gingen bijvoor-
beeld met een kijkdoos langs de deuren. Ook 
hebben ze online een Oranjezangavond gehou-
den met een collecte voor Stéphanos.
Wij moesten alle cijfers van de opbrengst bij 
elkaar zoeken tijdens een speurtocht. Wat 
jammer nu dat het steeds een 0 was. Maar geluk-
kig kwam er ook een 4 en een 8 voor. In totaal  
€ 480,- voor Stéphanos. Bedankt kinderen.

Deze kinderen hebben op de kleedjesmarkt op 
camping Weijdehorst in Uddel hard gewerkt 
voor de projecten in Zambia. Bedankt!

Op de Eben-Haëzerschool te Opheusden hebben 
de kinderen zich geweldig ingezet voor Stép-
hanos. Vorig jaar was al een begin gemaakt en 
waren al heel wat bloembollen verkocht, maar 
vanwege corona moest de actie helaas worden 
gestaakt. Gelukkig was er in april/mei weer het 
één en ander coronaproof mogelijk. Zo is er met 
een sponsorloopactie ongeveer € 16.000,- opge-
haald. Daarnaast werden er autowaskaarten, 
stroopwafels, rollen snoep, kaarten, jam, pan-
nenkoekenmeel, pindarotsjes, aardbeiplantjes 
én geschenkpakketten verkocht. Totaal heeft 
deze actie het bijzondere bedrag van  
€ 28.264,75 opgeleverd. Kinderen, leerkrachten 
en sponsoren heel hartelijk dank!

Ariane Slingerland uit Genemuiden heeft in 
groep 8 een spreekbeurt gehouden over Stép-
hanos met als resultaat een 9-. Ze mocht ook 
met de klas een actie houden. De leerlingen uit 
groep 8 haalden met elkaar € 1100,- op. Ariane 
en klasgenoten, heel hartelijk dank.

De coronaproof puzzelmarkt op zaterdag 12 juni 
in Werkendam bracht € 455,- op. Bedankt voor 
uw belangstelling en we hopen tot ziens. Wilt u 
zich aanmelden voor de appgroep waar puzzels 
worden aangeboden in Werkendam e.o.? 
Mail dan naar werkendam@stephanos.nl 

De opbrengst van de drive through en losse 
verkoop van de autopuzzeltocht van de werk-
groep Staphorst heeft € 5600,- opgebracht. 
Ondanks corona een geweldig resultaat.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten
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Werkgroep Werkendam heeft al voor € 360,- 
krukjes verkocht. Er is nog een kleine voorraad. 
Wilt u ook zo'n mooi krukje (weggeven)? Mail 
dan naar werkendam@stephanos.nl

Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet organiseer-
de deze zomer om de week 'samen zingen bij de 
molen', waarbij de opbrengst voor een goed 
doel was. Een van de avonden was de opbrengst 
voor Stéphanos. Johan van der Ham vertelde ter 
plekke meer over wie we zijn en wat we doen.

Rond Pinksteren hebben alle kinderen van de 
School met de Bijbel te Nieuwerkerk (Zld) groep 
voor groep meegedaan aan een sponsorloop in 
het Slingerbos. Hierbij hebben ze ruim € 9330,- 
ingezameld voor Stéphanos. Kinderen, leer-
krachten en sponsoren, heel hartelijk dank voor 
jullie inzet en dit prachtige bedrag!

Werkgroep Nieuw-Lekkerland heeft 1900 
Moederdagontbijtjes verkocht. Van de opbrengst 
van € 14.000,- was de helft bestemd voor Stép-
hanos. We zijn hier erg dankbaar voor. Vrijwilli-
gers, ook jullie hartelijk bedankt voor jullie tijd 
en inspanning.

Mevrouw Haasjes uit Staphorst heeft door het 
maken van mondkapjes met Staphorster stip-
werk € 300,- opgehaald voor Stéphanos. Harte-
lijk dank voor deze mooie actie.

Het afgelopen cursusjaar hebben de diverse 
sectoren op het Hoornbeeck College te Kampen 
actie gevoerd voor de toekomst van jongeren en 
kinderen in Malawi. Zo hebben de studenten 
verpleegkunde een lessenmarathon gehouden, de 
studenten doktersassistente verkochten pudding-
broodjes en de studenten facilitaire dienstverle-
ning kookten ten bate van Stéphanos. Andere 
studenten hebben tijdens het stemmen voor de 
landelijke verkiezingen zitting genomen bij 
stembureaus en er is gefietst. Deze acties hebben 
het mooie bedrag van € 13.160,- opgeleverd. 
Personeel en studenten, heel hartelijk dank voor 
de fijne samenwerking en dit prachtige bedrag.

23



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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WERK IN
UITVOERING

Vanuit mijn rol als directeur/bestuurder van 

Stéphanos mag ik de eindverantwoordelijk-

heid dragen. Ik moet ervoor zorgen dat de 

juiste dingen op een verantwoorde manier 

gedaan worden, maar ook dat alles wat we 

doen wordt verantwoord. Gelukkig hoef ik 

dat niet alleen te doen. 

We hebben prachtige mensen die bedreven zijn in hun 
eigen taken. De Raad van Toezicht kijkt met mij mee 
op het vlak van strategie en identiteit. Betrokken en 
professioneel. Dat is fijn én nodig voor een verant-
woorde ontwikkeling van onze organisatie. 

Terugblikkend kunnen we zeggen dat we gestadige 
groei doormaken. U kunt het jaarverslag terugvinden 

op onze website. Ook dit jaar lijken we de (financiële) 
verwachtingen te kunnen halen, maar daarover meer 
in het volgende magazine.

Ik zie uit naar invulling van de vacatures in Malawi en 
Zambia. Voor beiden zijn we in gesprek, en dat stemt 
dankbaar en hoopvol. Het zou mooi zijn als in de veld-
teams de verantwoordelijkheid beter kan worden ge-
spreid. Ook zien we uit naar verantwoorde uitbreiding 
van het werk.

Gebed en wijsheid is nodig in alles. Wij bevelen ons 
werk blijvend in uw voorbede.

Een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder
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IN GESPREK MET

Piet is getrouwd met de twee jaar jongere Joke. Samen 
ontvingen ze drie dochters en een zoon. Inmiddels heb-
ben ze achttien kleinkinderen en vijf achterkleinkinde-
ren, en ze weten dat er ook nog drie op komst zijn.

Als ik Piet vraag naar zijn werkzame leven geeft hij 
aan als matroos op de binnenvaart te zijn begonnen. 
Later voer hij als schipper voor Akzo. Op een gegeven 
moment heeft hij zelf een schip gekocht. Hij voer daar-
mee tot hij in 1985 in het laadruim viel en een dwars-
laesie opliep, met daarbij zenuwpijn. Het leven veran-
derde totaal.

Piet verkocht het schip en het gezin ging aan wal wo-
nen. De kinderen kwamen weer thuis wonen in plaats 
van op een internaat. "Je hele gezin is eigenlijk gehan-
dicapt", zegt de ex-schipper. Piet geeft aan altijd zo 
gewoon mogelijk met zijn beperking te hebben willen 
omgaan. Dat lukt omdat hij een opgeruimd karakter 
mocht ontvangen. Ondanks de pijn kan hij genieten 
van de kinderen en de (achter)kleinkinderen. 

Na het ongeval heeft Piet tot aan zijn pensioen een 
aantal administratieve functies vervuld bij bedrijven in 
Werkendam. Stilzitten hoort niet bij Piet, dus is hij 
voorzitter van de bewonerscommissie van het complex 
waar hij woont en penningmeester van Stichting Her-

tenpark Werkendam. Daarnaast zet hij zijn ervaring 
met dwarslaesie in bij revalidatiecentrum Rijndam. 
Hij helpt mensen die recent een dwarslaesie opliepen 
weer op weg.

Via een adoptiekind kwam Piet ('waarschijnlijk een 
jaar of vijftien geleden') in aanraking met Stichting 
Stéphanos. Met zijn goede vriend Gerrit Mostert 
kwam Stéphanos natuurlijk ook ter sprake. Toen er 
iemand voor de boekhouding van Stéphanos werd 
gevraagd, ging zijn dochter Jolanda dat doen. Pa is 
de zeer betrokken vrijwilliger op de achtergrond. 
Zo profiteert Stéphanos tot op de huidige dag van 
Piets kennis en inzet. Daar zijn we heel dankbaar 
voor.

Bij het thema 'verantwoord' merkt Piet als eerste op 
dat we goed moeten beseffen dat onze inkomsten ko-
men uit donaties en dat we daar verantwoord mee 
moeten omgaan. Het geld is bedoeld besteed te wor-
den aan kinderen in Afrika ter voorbereiding op een 
plek in de maatschappij. Bovenal om hen via Gods 
Woord voor te bereiden 'op het Koninkrijk dat Boven 
is'. Daarin heeft Stéphanos een grote verantwoorde-
lijkheid. Tenslotte wenst Piet Stéphanos 'een verant-
woorde groei' toe, zodat meer Afrikaanse kinderen 
hun bestemming mogen vinden.

Piet Versluis
Deze keer gaan we in gesprek met Piet Versluis (72) uit Werkendam. Hij is al zo'n vijftien 

jaar betrokken bij Stéphanos.
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Een uur later zijn we gearriveerd op onze bestemming. 
Er zijn nog geen deelnemers. Ook is de deur van het 
leercentrum nog op slot. De eerste deelnemers arrive-
ren. Maar niemand heeft de sleutel. Waar is de verant-
woordelijke persoon? We wachten. Dan horen we de 
eerste druppen op het dak. We schuilen onder het 
overstekende dak, maar onze voeten worden nat. Het 
gaat harder regenen. Een deelnemer gaat op zoek naar 
de sleutel. Het duurt even. Als hij eindelijk terugkomt 
met degene die de sleutel heeft, zijn ze beiden drijfnat.
De regen lijkt iets af te nemen en we openen de les met 
gebed en lezen een gedeelte uit de Bijbel. De regen neemt 
weer toe en algauw ben ik onverstaanbaar. Daarom zin-
gen we eerst alle aangeleerde liederen. Weer lijkt de regen 
af te nemen en ik wil beginnen met uitleg over het gelezen 
Bijbelgedeelte. Opnieuw neemt de regen toe. De lucht 
oogt niet hoopvol. Ik communiceer met kantoor en krijg 
het advies om weer terug te gaan. De smalle, bochtige 
weg zal namelijk door de regen spekglad worden. Door 
de modder en gladde stenen zouden we van de weg kun-
nen glijden. We geven de opdracht de volgende keer op 
tijd te zijn met de sleutel en gaan dan huiswaarts. De vier-
wielaandrijving van onze auto maakt de terugweg verant-
woord. Plicht of verantwoording, deze twee woorden 
zetten mij aan het denken. In het veld zie en hoor ik veel. 
Dat wezen en halfwezen opgevangen worden bij familie 
is hier heel normaal, Afrikaanse cultuur zeg maar. Ook al 

gebeurt het niet altijd vrijwillig. We komen schrijnende 
situaties tegen. Kortgeleden ontdekten mijn collega’s een 
oude man. Hij kon niet lopen en zat voor zijn schamele 
hutje. Vanaf zijn hut was een touw gespannen. Door het 
touw te volgen kwam hij bij het ‘toilet’ in de openlucht. 
Een gat in de grond. Een WhatsApp-actie zorgde ervoor 
dat vijftig Malawiaanse families het nodige doneerden. 
Een stenen huis met golfplaten dak en echte ramen is nu 
zijn thuis. In plaats van op de grond, ligt hij op een ma-
tras en kan hij tijdens de kou wegkruipen onder een war-
me deken. 
Tijdens een van mijn bezoeken in het gebied bracht ik 
er een grote zak gedoneerde kleding. Ik was verbijs-
terd. Rondom de armelijke hut stonden goede stenen 
huizen. Waarom lieten deze mensen de oude man in 
dat hutje wonen? Het bleek dat de man eerst elders 
woonde. Na het overlijden van zijn vrouw nam de fa-
milie de zorg voor de oude man op zich, maar in hun 
huizen was geen plaats, dus bouwden zij deze hut. De 
man zal toch niet lang meer leven dachten zij. Zijn hut 
was een ‘tijdelijke’ woning, totdat hij het tijdelijke met 
het eeuwige zou moeten verwisselen. 
Daar waar de familie haar plicht verzaakte en wachtte 
op de dood van de man, namen onbekenden hun ver-
antwoordelijkheid.

Willemien van de Ridder - Malawi

UIT HET VELD

  Tijdelijke woning
Donkere wolken pakken zich samen boven de bergen. Ik wijs mijn collega erop terwijl wij 

onderweg zijn naar een afgelegen gebied. ‘We krijgen regen’ zeg ik. Zij denkt dat het nog 

wel mee zal vallen. 
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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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KIDS

Beste jongens en meisjes,
Weet jij wat verantwoordelijkheid is? Dat betekent dat jij ervoor moet zorgen dat iets goed gaat of goed komt. Misschien 

heb jij van je ouders wel de verantwoordelijkheid gekregen voor je eigen kamer. Dan moet jij ervoor zorgen dat het netjes 

blijft en moet je zelf opruimen. De Heere God heeft ons verantwoordelijkheid gegeven over de schepping. Wij moeten goed 

voor de aarde zorgen en er zuinig op zijn. We zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. We moeten voor elkaar zorgen. Voor 

elkaar dichtbij, je familie en je vrienden, maar ook voor de mensen ver weg moeten en mogen we zorgen. Bijvoorbeeld 

door geld te geven en door voor deze mensen te bidden. 

Succes met de kleurplaat en de puzzels, we hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, juf Elsbeth en juf Cora

7-9 jaar

God zorgt voor ons. Ook als er dingen zijn die we moeilijk vinden en het in ons leven een beetje donker 
lijkt. De Heere Jezus heeft daar zelf iets over gezegd. Kun jij erachter komen wat?
Zoek de weg door het doolhof. Als je bij de pijl begint, kom je onderweg allerlei letters tegen. Deze 
letters vormen samen een zin.
Inzenden: De gevonden zin
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9-11 jaar
In de brief die Paulus aan de gemeente van Efeze heeft geschreven, vertelt hij hoe de mensen 
moeten leven en over hoe ze sterk in het geloof moeten zijn. God heeft ons de Bijbel gegeven en wil 
ons het geloof geven. We krijgen zelf ook de opdracht om te geloven en dicht bij God te leven. Dat 
is onze verantwoordelijkheid. De uitkomst van deze woordzoeker is een opdracht uit de brief die 
Paulus schreef aan de gemeente van Efeze.
De woorden staan van links naar rechts en van boven naar beneden. Als je alle woorden wegstreept, 
houd je die opdracht over. 

B 1 O E D D W O E T

O M G O R D A A A M

R N D P E G A E H O

S E L IJ E W R G L N

T Z A L I G H E I D

W W A E P E E Z S N

A A R N U S I A T T

P A I D N G D N I G

E R H E L M O T G D

N D S N S C H I L D



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 2021.
•  Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing. 
•  Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of 

stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

3-6 jaar
KIDS
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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.


