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Coverfoto: Eén Licht is sterker dan alle duisternis op aarde. 

Zijn komst biedt hoop voor tijd en eeuwigheid. Hoop in donkere, 

moeilijke omstandigheden in Malawi. Hoop voor duistere harten 

in Nederland. Kerst is uitzien naar Zijn (weder-)komst! Christus is 

het Licht der wereld. Gezegende kerstdagen!
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MEDITATIE

Wie werkzaam is op het zendingsveld leert en ervaart 
hoe onmogelijk dat werk is. Hoe sterk is het verzet 
vanuit het rijk van de vorst der duisternis. De angst en 
vrees voor de toorn van de voorouders is heel groot. 
Onneembaar lijkt de vesting van het koninkrijk van de 
duisternis. Daarbij gevoegd de verleidingen en de zuig-
kracht van de wereld doet ons beseffen: van onze kant 
is het zendingswerk een onmogelijk zaak.

We kunnen het vergelijken met de situatie waarin ko-
ning Jósafat verkeert. Een boodschapper heeft het be-
richt gebracht: drie vijandige volken komen gezamen-
lijk met een geweldig groot leger op ons af. Ja, ze zijn 
al gekomen te Engedi en het is een bondgenootschap 
van de Moabieten, de Ammonieten en de Syriers. 
Wanneer Jósafat dit bericht verneemt, wordt hij zeer 
bevreesd. Hoe zal hij staande kunnen blijven tegen 
zo’n overweldigende vijand? Wat is de enige weg in 
deze uitzichtloze toestand? 

Samen met zijn volk verzamelt hij zich in de tempel 
voor het aangezicht van de Heere en in een ootmoedig 
smeekgebed legt hij de noden neer aan de troon der 
genade. Hij mag het voor de Heere belijden en zeggen: 
“In ons is geen kracht tegen deze grote menigte, en wij 
weten niet wat wij doen zullen”. Als een hulpeloze, als 
een krachteloze neemt hij de toevlucht tot de Heere. En 
dan mag hij het door het geloof alleen van de Heere 
verwachten. Dat lezen we zo rijk in de woorden: Maar  
onze ogen zijn op U. Hier horen we de echo van Psalm 
25, waar zijn grootvader David mocht beoefenen:
   D’ ogen houdt mijn stil gemoed
   Opwaarts om op God te letten

   Hij, Die trouw is, zal mijn voet
   Voeren uit der bozen netten.
Wie zo in het zendingswerk de toevlucht mag nemen 
tot de Heere, inlevend eigen onkunde, eigen onwaar-
digheid, eigen zondigheid en eigen onmacht, komt met 
de Heere nooit beschaamd uit.

Want dan betoont God dat Hij de Hoorder der gebe-
den is. Het mocht waar worden wat de dichter zingt in 
Psalm 103 vers 7:
Geen vader sloeg met groter mededogen,
Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen,
Dan Isrels HEER’ op ieder die Hem vreest.

Zodra Jósafat het amen heeft uitgesproken komt de 
Geest des HEEREN in het midden van die biddende 
gemeente en laat Hij door Jaháziel de koning en het 
volk boodschappen: “Vrees niet, want de strijd is niet 
uwe, maar Godes”. Wat een wonder. Jósafat had alles 
te vrezen en nu mag hij het uit Gods mond horen: 
Vrees niet, Ik zal Zelf opstaan tot de strijd, en Ik zal 
jouw haters wijd en zijd verstrooien. Jij zult niet te 
strijden hebben, staat en ziet het heil des Heeren is met 
u. Is dat niet de enige troost voor werkers van Stép-
hanos op het zendingsveld? Laten we zo met elkaar 
onze krachteloosheid en onmogelijkheid voor Hem 
belijden en neerleggen. Dan zal Hij ons doen ervaren: 
niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn 
Geest zal het geschieden. Geeft dat niet hoop in moe-
deloze tijden? Zie dan ook in donker Afrika op Zijn 
Geest, Die zal het licht maken. Lezer, strijdt u mee in 
het gebed met hen?
Ds. A.A. Egas

Voor krachtelozen
“...Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, 
en wij weten niet wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U.” 
(2 Kron. 20:12b)
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  Versterken van de positie van mensen met 
een beperking in gezin, kerk en samenleving

  Ondersteunen bij individuele hulpvragen
  Bezoeken lotgenotenbijeenkomsten

jij
 wij
samen

LID WORDEN? www.helpendehanden.nl/lidworden

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

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

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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UIT HET VELD

De jongerentraining afronden
Elke maandagmiddag denken we met een groepje jon-
geren na over inhoud van het Gebed des Heeren. De 
lessen worden gegeven door een lokale veldwerker die 
jarenlang ervaring heeft met het lesgeven aan jongeren. 
In de tweede les ging het over de komst van Gods Ko-
ninkrijk. De jongeren waren stil toen ze zich realiseer-
den dat ze klaar moeten zijn voor Jezus’ tweede komst. 
Ik werd stil toen ze zeiden daar nog niet klaar voor te 
zijn. De veldwerker legde de Weg uit en ik bad dat het 
nog voor 25 december Kerstfeest wordt in hun leven.

Autoproblemen op laten lossen in Lusaka
Eén van onze auto’s trok al langere tijd steeds naar één 
kant en aangezien de auto’s onmisbaar zijn voor het 
werk, moest dit worden opgelost. In Chipata (twee 
uur verderop) kon de oorzaak van het probleem niet 
gevonden worden, dus besloot ik naar Lusaka (vijf uur 
rijden vanaf Petauke) te gaan. Het probleem werd de 
vorige keer wel opgelost, maar kwam alweer terug 
voordat ik thuis was. In de dagen die ik in de stad 
doorbracht zag ik dat de winkels al in ‘kerstsferen’ zijn 
gebracht: de vlaggetjes zijn opgehangen, kerstbomen 
opgetuigd en een knalrode kersttaart kijkt de klanten 
aan. De glitters en muziek kwamen op me af en deze 
toestanden bezorgden me na het leven op het platte-
land in Zambia een lichte cultuurschok. 

De maand november was een drukke en warme maand. Het veldwerk moet voor half 
december afgerond zijn, want dan hoop ik voor verlof naar Nederland te komen. De regens 
zijn dichtbij, dus een vochtige warmte ligt over Petauke. Kerst lijkt nog ver weg en voor het 
zover is moet er bij Stéphanos Zambia nog van alles gedaan worden.

Zondagsscholen begeleiden 
en in sommige dorpen afronden
In Chikhade zijn de zondagsschoolleiders begonnen 
met het vertellen van de verhalen rond Kerst. Op dit 
moment is de grootste uitdaging voor die zondags-
school de orde: zo’n 10-15 kinderen van 1-3 jaar ver-
storen de les met praten, ruzie maken en heen en weer 
lopen. De leiding vond het eerst geen optie om de 
kleinsten terug naar huis te sturen: ook zij moeten het 
Evangelie horen zodat zij Christus leren kennen. In-
middels is het hen duidelijk hoe erg de les verstoord 
wordt dus hebben zij een andere oplossing gevonden: 
de kleinsten zijn tijdens het zingen en bidden in de 
kerk. Daarna gaan zij naar buiten om te spelen en op 
hun eigen niveau iets te leren aan de hand van het boek 
Onani ndi Kumva, het in Cinyanja vertaalde Kijk en 
Luister. Een mooie oplossing, lijkt me. Hopelijk vin-
den zij snel iemand die op de kleinste kinderen wil let-
ten zodat het kerstevangelie ook in Chikhade duidelijk 
klinkt. 

En zo, te midden van alle werkzaamheden vooraf-
gaand aan Kerst, kan het al Kerst worden in Neder-
land en in Zambia, omdat de Zoon van God Dezelfde 
is: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Irene Swets - Zambia

Kerstdrukte
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UIT HET VELD

Duistere zaken 
en zonnestralen
Het is inmiddels donker. Starend in de vlammen van het net aangestoken vuur achterin de 
tuin, denk ik nog na over het gesprek dat we zojuist hadden. “…en als je die slang dood-
maakt dan is de persoon ook dood!”

We rijden terug vanaf de zondagschooltraining. Meest-
al rijden er wat deelnemers mee die onderweg uitstap-
pen bij hun hut of huisje. Vanaf het dorp waar de trai-
ning gehouden wordt, moeten we afslaan en precies op 
de hoek van de afslag woont een “witchdoctor”, een 
toverdokter. Er hangt een spandoek als reclame buiten. 
Daarop geeft hij aan wat hij doet: een slang, een pot, 
een doodskist en nog wat andere voorwerpen. En ver-
der staat er een grote rode stoel onder de boom. Iedere 
keer als we er langs komen, brengt het wat naar boven. 
Nu vang ik flarden op van het gesprek dat gevoerd 
wordt op de achterbank. Mijn gedachten vliegen direct 
naar het aantal slangen dat we op ons eigen terrein 
doodgemaakt hebben. En dan voor iedere slang een 
persoon? Toch eens horen wat ze bedoelen. “Dus als je 
een slang doodt, dood je een persoon?”, vraag ik. “Ja” 
klinkt het vanaf de achterbank. “Als de geest van dege-
ne die hekserij wil doen in die slang is en je doodt de 
slang, dan kan de geest niet terug naar die persoon en 
is die persoon dus dood. Soms gebruiken ze slangen, 
maar ook hagedissen, muizen of ratten. Die komen dan 
je huis in om onheil te brengen of iets te stelen.”

Wat een angst brengt het met zich mee als je gelooft 
dat er een geest zit in de slang of muis die je huis bin-
nenkruipt! Ik vraag nog: ben ik dan een moordenaar 
als ik een slang dood? Nee, stellen ze me gerust, want 
je hebt het in onwetendheid gedaan. 

Ze lijken het allen als vanzelfsprekend te vinden en 
weten er ook over mee te praten. Er komen steeds 
meer verhalen los. Zoveel angsten leven er en wat niet 

uitgelegd kan worden, wordt regelmatig toegeschre-
ven aan hekserij of satanische krachten.

Meer en meer kerken in de omgeving houden zich be-
zig met het uitwerpen van demonen en boze geesten. 
Er worden speciale diensten geregeld en die zijn druk-
bezocht. De kerkdiensten krijgen een hele andere in-
vulling dan wat Paulus zegt: we preken Jezus Christus 
en Die gekruisigd. Daar komt men niet eens aan toe. 
Het lijkt waarheid dat als er één geest verdreven is, er 
zoveel anderen voor terugkomen. Steeds meer en 
steeds drukker worden de diensten. 
Tijdens de trainingen die we doen voor volwassenen 
en jongeren komen deze onderwerpen ook naar bo-
ven. Dat geeft openheid om te spreken over het Ko-
ninkrijk van God en het rijk van Satan, over de gevol-
gen van de zonde, over het Licht dat naar de wereld 
kwam om de duisternis te verdrijven. Nu met Kerst 
staat het Licht centraal, maar ook tijdens andere Bij-
belstudies die gedaan worden, bijvoorbeeld over de 
Israëlieten die gebeten werden door de slangen, maar 
gered konden worden als ze opzagen naar de hoogver-
heven slang.

We hebben net de examens achter de rug van de groe-
pen die de zondagschooltraining hebben afgerond. 
Vanaf mei tot en met oktober hebben ze iedere week 
een dag les gehad, twee jaar lang. We hopen en bidden 
dat de lessen tot zegen mogen zijn en dat ze de het ge-
leerde door mogen geven aan de kinderen en volwas-
senen in hun omgeving!
Anneke van Asselt - Zambia
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Wilt u ook aan de slag 
voor Stéphanos?

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

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

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

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

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

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

•  het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen 
zetten. 

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

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

Wenskaarten
Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. 
Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.
Alblasserdam  Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnemuiden  Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle  Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland  Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet  Mw. Van Asselt, Van Slotenerf 18
 Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden Fam. J. Slingerland, Slinger 2, 
 fotokaarten@stephanos.nl
Hardinxveld-Giessendam Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Katwijk aan Zee Fam. Van der Meij, Wyborgstraat 3, 
 Fam. A.J. Schaap, Grobestraat 10
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nunspeet  Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk  Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle  Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst   Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 

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

Stellendam  Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
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December is een geefmaand. In die maand worden di-
verse gelegenheden aangegrepen om elkaar een cadeau 
geven. In de goededoelensector wordt ook gesproken 
over december als geefmaand. Velen maken in decem-
ber extra giften over aan het goede doel en daar zijn 
wij dankbaar voor. Ach, eigenlijk zou iedereen eens in 
Afrika moeten zijn geweest, zodat we zien hoe rijk ge-
zegend wij zijn ten opzichte van zoveel anderen die 
deze voorrechten niet hebben. Deel maar van hetgeen 
u/jij in bruikleen hebt gekregen van onze Gever. Het is 
zaliger te geven, dan te ontvangen (Hand. 20:35b).

December is een geefmaand. In december horen we 
ook van de grootste Genadegift. God gaf Zijn Zoon. 
Zijn Zoon kwam naar deze aarde om Zijn leven te ge-
ven, als de grootste Gave. Voor zondaren! Wat zou het 
groot zijn als u, jij en ik Paulus mogen nazeggen: Doch 
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Kor 
9:15). Hij Die rijk was, wilde arm worden, opdat zon-
daren door Zijn armoede zouden rijk worden (2 Kor. 
8:9). Als we dat mogen geloven, gaan we ook mild en 
overvloedig geven, omdat Hij álles heeft gegeven!

En die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en 
Hij zal hem zijn weldaad vergelden (Spreuken 19:17).

Nog niet zolang geleden belde collega Corrie de Jong 
op dat ze fulltime leerkracht wordt voor volwassen 
buitenlanders. Mooi en bijzonder nieuws. Ik zal nog 
weleens met weemoed terugdenken aan de tijd dat wij 
samen mochten werken. Corrie: bedankt voor alles en 
veel arbeidsvreugde toegewenst! Gelukkig zal Corrie 
betrokken blijven bij Stéphanos vanwege vertaalwerk. 
Er is al snel een vervanger voor Corrie gevonden in de 
persoon van Martine Bijkerk. Daarnaast hebben we 
echtpaar Jos en Caroline Nieuwenhuijse mogen ver-
welkomen voor de projecten in Zuid-Malawi. Zij ho-
pen medio 2020 te vertrekken naar Afrika. Martine, 
Jos en Caroline, welkom bij Stéphanos en veel arbeids-
vreugde toegewenst.

Eerder dit jaar hebben we wat betreft ons maga-
zine een tevredenheidsonderzoek gedaan onder een 
substantieel aantal donateurs van Stéphanos. Hier-
uit blijkt dat u ons magazine een 8+ geeft. Dat zien 
wij als een groot compliment, dank u wel. Onze 
directeur komt er elders in dit magazine nog op 
terug.

Waar moeten we beginnen als we terugkijken naar 
het afgelopen kwartaal? Bij de afronding van de ac-
ties op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap 
(vmbo) te Apeldoorn, de landelijke amaryllisbollen-
actie, de Ds. P. van Dijke school te Bruinisse, Puzzel-
markt te Leerdam en Camping de Vijverhof in Om-
meren? Of bij de resultaten van de Terdege Zomerfair, 
de Familiedagen en op de Zendingsdag van de HHK? 
Dan zijn er nog de presentaties de we hebben mogen 
houden bij onder anderen de GG te Terwolde-de 
Vecht, HHG te Nieuwaal, HHG te Kerkwijk, Juliana 
van Stolbergschool te St. Maartendijk en meer. De 
komende periode staan er ook weer diverse presenta-
ties gepland.

TIPS: Graag wil ik nog even verwijzen naar de adver-
tentie van de concerten van The Musix. Van harte aan-
bevolen. Ook wil ik de werkvakantie advertentie op 
pagina 20 nog onder de aandacht brengen. 

Frituurvet inzamelpunt
We zijn dankbaar om te kunnen melden dat we nu ook 
in Staphorst een inzamelpunt voor frituurvet hebben, 
en wel bij de familie Dunnink (Gemeenteweg 332a 
7951 PE Staphorst). Voor meer inzamelpunten verwijs 
ik naar onze website.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data en op de agenda staande activiteiten 
geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

VAN DE 
VOORLICHTER

G�fmaand
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vr. 3 januari
Ouddorp
Doopsgez. Gem.

zat. 4 januari
Alblasserdam
Havenkerk

zat. 18 januari
Voorthuizen
Geref. Kerk

zat. 25 januari
Yerseke
Herv. Kerk

zat. 1 februari
Leerdam
Pauluskerk

zat. 8 februari
IJsselmuiden
De Hoeksteen

zat. 15 februari
Veenendaal
Julianakerk

vr. 3 januari
Ouddorp
Doopsgez. Gem.

zat. 4 januari
Alblasserdam
Havenkerk

zat. 18 januari
Voorthuizen
Geref. Kerk

zat. 25 januari
Yerseke

Concerten
2020
Aanvang: 19.30 uur
Deuren open: 19.00 uur

Nieuw
programma

voor 2020

Tijdens
concerten

verkrijgbaar

Bestel snel kaarten via: gezinsenergie.nl/musix     vol = vol

NIEUW!

Subsponsor:

Collecte t.b.v.
Stichting Stephanos

THE MUSIX
TOUR

Hartelijk welkom.../
Wat: Jaarlijkse verkoopdag voor Stéphanos
Wanneer: Woensdag 8 april 16:00 tot 20:00 uur
Waar: Bethelkerk, Bereklauw 1, Genemuiden

Wat: Kerstconcert m.m.v. reformatorisch jongerenkoor 
‘Omnia cum Deo’ uit Kampen en christelijk mannen-
koor ‘Siloam’ uit Urk o.l.v. Harry Dekker en Psalm-
zangjeugdkoor ‘Laus Deo’ uit IJsselmuiden/Grafhorst 
o.l.v. Corné Visscher. Organisten: H.F. Strijkert en H.J. 
van der Sluis. Algehele leiding: Ds. W.M. van der 
Linden. Toegang vrij, collecte voor Stéphanos.
Wanneer: Zaterdag 21 december, 19:30 uur
Waar: IJsselmuiden, Kerkgebouw De Hoeksteen

Wat: Lentefair 
Wanneer: Zaterdag 21 maart 09:00 tot 15:00 uur. 
Waar: Kleyburg winkelplein in Nieuw-Lekkerland

Wat: Oranjezangavond - 75 jaar bevrijding. M.m.v. 
Groot Samengesteld Gemengd Koor o.l.v. Arie van der 
Vlist, Chr. Jong Mannenkoor Jubilate o.l.v. Lennert 
Knops, Bovenstemgroep Bommelerwaard, Vereniging 
Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel. Organisten: 
Lennert Knops en Arie van der Vlist. Gratis entree, de 
collecte is t.b.v. Stéphanos. Meer info volgt. 
Wanneer: Zaterdag 25 april
Waar: St. Maartenskerk te Zaltbommel

Wat: Psalmzangavond met bovenstem m.m.v. 
vereniging Bovenstem uit Ouderkerk aan den IJssel
Wanneer: Zaterdag 29 februari, 19:30 uur
Waar: Grote of Sint-Janskerk te Montfoort

AGENDA

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor 
meer activiteiten.
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Veel Malawianen, maar met name kinderen, kijken 
ook uit naar Kerst omdat er dan cadeaus uitgewisseld 
worden. Maar het uitwisselen van cadeaus is niet de 
kern van het kerstfeest. De kern is dat Jezus is geboren, 
heeft geleden, is gestorven maar ook weer opgestaan 
uit de dood. Dát is de boodschap van Kerst, dát is de 
kern van het Evangelie. Wanneer we stilstaan bij Zijn 
komst op deze aarde, bepaalt dat ons tegelijk bij Zijn 
wederkomst. Christus is gekomen “opdat een ieder die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe.” Alleen door Zijn bloed kunnen onze zonden 

UIT HET VELD

Uitzien naar Kerst
Zowel christenen als niet-christenen kijken uit naar Kerst. 25 december is een nationale 
feestdag waarop iedereen vrij heeft. Met Kerst vieren en herdenken we de geboorte van 
Jezus Christus, de Zoon van God. Met Kerst komen families en vrienden bij elkaar en 
mogen we stilstaan bij de vele zegeningen die we hebben ontvangen. 

vergeven worden. Alleen uit genade kunnen we zalig 
worden, door het geloof. Gelooft u in Hem?
Ook bij Stéphanos vieren we Kerst. We houden een 
kerstbijeenkomst met alle kinderen en al het personeel. 
Dit is tegelijk de jaarsluiting, waarna de vakantie be-
gint. Zowel de kinderen als het personeel brengen de 
kerstvakantie door met familie. Genieten van elkaars 
nabijheid. Maar ook gedenken én vieren ze dat Jezus 
Christus naar deze aarde gekomen is. 
Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde.
Clifford Kuyokwa – General Manager Malawi
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UIT HET VELD

Kerst is hier in zicht als de eerste regens de mensen uit 
de hutten heeft gelokt om het land te bewerken. Kerst 
is in zicht als er met de hak van de voet kuiltjes in het 
land worden gemaakt en er handmatig één tot drie 
maïszaadjes in worden gestopt. Kerst is in zicht als er 
lange rijen mensen staan te wachten bij het depot voor 
de aankoop van gesubsidieerde kunstmest. Kerst is in 
zicht als het kerkkoor dagen achtereen het ‘Stille 
Nacht’ onder de mangoboom oefent. Kerst in Malawi, 
zoveel anders dan in Nederland?!

In de dorpen rondom Khombwe Primary School wordt 
in deze laatste weken voor Kerst extra aandacht ge-
schonken aan de aanwezigheid van de kinderen in de 
klas. Het dorpshoofd heeft in overleg met het comité 
voor de bescherming van de kinderrechten een ‘back 
to school’ campagne opgezet. De comitéleden gaan 
alle huizen langs en als een kind zonder geldige reden 
thuis wordt gehouden van school, volgt er een boete 
die betaald moet worden aan het dorpshoofd. Je zou 
denken dat deze man uit eigen belang handelt. Maar 
het geld wordt gebruikt voor het onderhoud van de 
vele vervallen buitentoiletten in de dorpen. Het dorps-
hoofd wil alle kinderen terug naar school te hebben 
voor de Kerst. En omdat niemand een boete van 
Mk10,000 (zo’n € 12,-) kan betalen, staat de volgen-
de dag het schoolplein overvol met kinderen. Meer 
dan de leerkracht eigenlijk aan kan. 315 kinderen in 

Kerst 
zonder 
ansichtkaarten 
Het einde van het jaar is in zicht. Ook de kerstdagen komen dichterbij. Al zou je daar niet 
meteen aan denken als je over de onverharde wegen in de dorpen rijdt en een enorme 
stofwolk getuigt dat jij daar net voorbijkwam.

de laagste klassen is verre van ideaal. De leerkrachten 
zijn vervolgens superdruk om met de kinderen te wer-
ken aan de laatste toetsen voor het kerstrapport. 

De kinderen kijken ondertussen uit naar de kerstvakan-
tie en dat kan ik wel begrijpen. Met dagelijks 36 graden 
is het veel te warm om je te concentreren in de klas of 
onder de boom. Op 25 december is er ‘s ochtends een 
kerkdienst, vaak met doopdienst. Het kerstevangelie 
klinkt van de preekstoel. Het is voor de kinderen goed 
voor te stellen hoe de herders hun schapen achter zich 
lieten om met haast naar de stad Davids te gaan, om 
met eigen ogen te zien hetgeen hen door de engel werd 
verteld. Herders die er niet bij hoorden, zoals ook veel 
kinderen in Malawi er eigenlijk niet bij horen. Zij wer-
den en worden niet gekend en erkend. Juist voor hen is 
het Evangelie en daar mogen we ons voor inzetten. Om 
op eenvoudige wijze juist hén te bereiken die er voor de 
mensen niet bij horen. Groot en klein, onderwijzende 
alle volken, opdat Zijn Huis vol worde!

Zo mag het kerstevangelie opnieuw klinken in Malawi 
en is het ons gebed dat de kinderen die het gehoord én 
geloofd hebben, zelf ook met haast zullen uitgaan om 
anderen het Goede Nieuws te vertellen!

Paul & Thea Mawaya
Joel, Joshah, Josephine
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Gezinsadoptie

SPONSORING

Er zijn in de afgelopen weken veel nieuwe kinderen opgenomen in het Gezinsadoptieprogramma. Deze 
kinderen wonen bij hun familie/ verzorgster in een gebied wat te ver bij het Stéphanosterrein vandaan is 
om daar naar school te kunnen gaan. 

Zij mogen op kosten van Stéphanos naar school in hun eigen dorp, krijgen kleding, een schooluniform, 
schoenen en schoolmaterialen. Daarnaast worden de ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen geholpen 
d.m.v. het geitenproject, hulp bij het conserveren van voedsel, het optimaliseren van de ‘kleine landbouw’ 
en het opzetten van kleinschalige bedrijfjes. Dit alles om de leefomstandigheden te verbeteren en 
zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook de schooltjes in de dorpen waar deze kinderen wonen worden 
opgeknapt en van goede lesmaterialen voorzien. 

Chisomo, Dalitso, Devi, Mervis, Takondwa en Watson komen uit Khoko. Dat is een dorpje in het zuiden 
van Malawi, dicht bij de grens met Mozambique. Dit gebied wordt ook wel Low-Shire genoemd. Het is een 
erg droog gebied, men is afhankelijk van een goed regenseizoen voor de oogst.
U wordt sponsor van een van deze kinderen voor € 20,- per maand.

Chisomo Edward is zes jaar. 
Zijn vader leeft niet meer en zijn 
moeder woont ergens anders. Hij 
woont bij een oom en tante in een 

huis met een grasdak. Zijn verzor-
gers hebben geen baan, maar probe-

ren in hun onderhoud te voorzien door katoen te 
verbouwen op hun stukje grond. 

Watson Jona�an is zes jaar. 
Hij is een wees en woont bij zijn 
oma met een broer van acht jaar 
en een broertje van twee jaar. 

Oma heeft geen baan en de familie 
leeft van wat de tuin opbrengt.  

Ze wonen in een huis met een grasdak.

Dalitso Laiton is bijna zes jaar. 
Zij is wees en woont bij haar oma. 
Ze is erg verlegen en het was dus 
niet eenvoudig om haar op de 

foto te krijgen. Oma zorgt voor zes 
kinderen: drie eigen kinderen en Da-

litso met haar broer en zus. Ze wonen in een huis 
met een grasdak. Oma heeft geen baan, maar doet 
af en toe klusjes voor anderen mensen, waardoor 
er wat geld binnenkomt. Dit is niet genoeg om 
rond te komen. 

Devi Haton is zeven jaar. Hij 
heeft geen vader meer en woont 
bij zijn moeder. Hij heeft nog een 
broer en een klein zusje. Hij is ge-

zond. Devi’s moeder heeft geen 
baan, maar verbouwt sorghum en 

millet voor de verkoop. Ook verkoopt ze brand-
hout. Ze wonen in een huisje met een grasdak.
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De kinderen uit het dagopvangprogamma zijn 
meestal (half-)wezen en wonen daarom bij 
familie. Vijf dagen per week komen ze naar het 
dagopvangcentrum. Ook gaan ze naar school  
en krijgen ze kleding. Na schooltijd krijgen ze  
te eten. Sponsor Martin uit de dagopvang voor  
€ 17,50 per maand. 

Dagopvang

SPONSORING

Martin Chizango is vier jaar 
en woont samen met zijn broertje 
bij zijn moeder. Hij is gezond en 
gaat naar de kleuterklas bij Stép-

hanos. Martins moeder heeft geen 
baan, maar probeert door klussen te 

doen in hun onderhoud te voorzien. Ze wonen in 
een klein driekamerhuisje met een grasdak. Wordt 
u voor € 17,50 per maand de sponsor van Martin?

Post voor de sponsorkinderen
Post voor de sponsorkinderen kunt u het hele jaar 
door naar onderstaand adres sturen. Het wordt dan 
zo snel mogelijk meegegeven. Denkt u eraan om de 
naam en het nummer van uw adoptiekind in de 
linkerbovenhoek van de envelop te vermelden? 
Wilt u geen cadeautjes meesturen? Envelop liefst 
maximaal A5. Vindt u het lastig om post te sturen  
in het Engels? Graag sturen wij u een lijst met 
voorbeeldzinnen toe.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt 
u contact opnemen met mw. H. Westho¥- Lier, 
Karel Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, 
tel. 038-3857966, email adoptie@stephanos.nl

Mervis Baton Zabuya is vijf 
jaar. Haar vader is gestorven. 
Mervis woont met haar moeder, 
haar zus en drie broers in een huis 

met een grasdak. Moeder heeft 
geen baan en het gezin leeft van wat 

de tuin opbrengt. Dit is meestal niet genoeg.

Takondwa Simati is zeven jaar 
en heeft geen vader meer. Ze woont 
bij haar moeder met drie zussen in 
een huis met een grasdak. Takond-

wa’s moeder heeft geen baan en ze 
leven van wat de tuin opbrengt. 
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FINANCIEËL

Begroot 2019: 
€ 990.000

Ontvangen: 
€ 818.000
Totaal is er 82% van het begrote 
bedrag ontvangen dit jaar

Zoals u kunt zien komen we financieel nog niet helemaal uit. We hopen dat u ook in deze 
maand met uw (extra) gift uiting geeft aan uw betrokkenheid bij Stéphanos. De vele kinde-
ren en gezinnen die we mogen helpen kunnen niet zonder uw gebed. Denkt u ook daar aan?
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UIT HET VELD

Liefde
Liefde is een belangrijk onderdeel van Kerst. In Mala-
wi is Kerst een familiefeest. We starten de dag in de 
kerk, waar we kerstliederen zingen en het kerstevange-
lie horen: Jezus Christus is naar deze aarde gekomen 
om zondaren zalig te maken. 

Na de kerk eten we met de hele familie. Er staat een 
luxe maaltijd van rijst, kip en frisdrank op het menu. 
Zelfs voor de armste families. Het geeft een gevoel van 
saamhorigheid, want ook de eerste discipelen kwamen 
samen om het brood te breken. 

Familie
Kerst is het feest dat je met familie viert. Veel mensen 
zoeken hun familie op, ook als ze ver bij elkaar van-
daan wonen. Kerst is hét moment om familiebanden 
aan te halen en familiezaken te bespreken als iedereen 
bij elkaar is. Ook staat gastvrijheid hoog in het vaan-
del: gasten kunnen altijd aanschuiven voor de kerst-
maaltijd. Delen van wat je hebt verrijkt je leven. Dege-
nen die het kunnen betalen delen met Kerst cadeaus 
uit, de armere mensen delen liefde en de maaltijd. 

Kerst in Malawi
Kerstfeest – het is niet voor niets een feest. Ook hier in Malawi vieren we Kerst. We mogen 
vieren dat de Vader Zijn Zoon gegeven heeft. Al zijn er verschillende manieren om invul-
ling te geven aan de kerstviering, de boodschap blijft overal hetzelfde.

Saamhorigheid
Kerst in Malawi is voor jong en oud, rijk en arm. Het 
is dé periode van het jaar waarin je ervaart dat je er-
gens thuis hoort. Het gevoel ergens bij te horen is voor 
ieder mens belangrijk. Zeker voor wees- en kwetsbare 
kinderen is dat belangrijk aangezien er zoveel in hun 
leven onzeker is. Ook in gevangenissen en ziekenhui-
zen wordt uitgezien naar Kerst. Het kerstfeest bepaalt 
ons er bij dat Jezus Christus gekomen is om het gezin 
van Zijn Vader bij elkaar te brengen. Wat is het groot 
als we bij Hem mogen horen.
De kinderen zien ook uit naar Kerst omdat ze dan nieu-
we kleren en een overvloed aan snoepjes, taart en fris-
drank krijgen. Maar christenen wereldwijd moeten zor-
gen dat de échte boodschap van Kerst niet verloren gaat 
in alle gezelligheid en romantiek. We moeten allemaal 
beseffen dat Kerst niet alleen eten, drinken en samen-
zijn betekent, maar dat Kerst gaat over de Bron van 
vreugde. Jezus Christus is gekomen om vrede op aarde 
te brengen, in de harten van mensen. Hij is gekomen 
om harten te vervullen met Zijn liefde. Ere zij God! 
Ik wens u een gezegend kerstfeest.
Massy Banda, Afdelingshoofd - Malawi
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Vrijdagavond 7 september hebben we op de 
Molenmarkt in Kinderdijk gestaan. Dat bracht maar 
liefst € 553,45 op. Zaterdag 8 september stonden 
we met een  kraam op de braderie van het Kley-
burgplein. Helaas was het weer niet al te best en 
daardoor was het niet zo druk. De opbrengst was € 
302,70. De open dag van OTT op 5 oktober was erg 
gezellig en leverde € 76,10 op. 

De kinderen van de Ds. Pieter van Dijkeschool in 
Bruinisse hebben zich de afgelopen weken ingezet 
om zoveel mogelijk geld op te halen voor hulp aan 
de weeskinderen in Afrika. En niet zonder resultaat; 
de actie heeft het prachtige bedrag van € 3667,75 
opgeleverd. Kinderen, meesters, ju±en, familie, 
allen hartelijk dank voor jullie bijdrage! 

De afgelopen maanden zijn er veel vrijwilligers op 
pad gegaan om amaryllisbollen te verkopen t.b.v. 
Stéphanos. En het is niet voor niets geweest! Want 
deze keer heeft de actie meer dan € 11.000,- opge-
leverd! Allen die meegewerkt hebben aan deze 
actie, heel hartelijk dank! Ook willen we de 
coördinator Hans van Vliet uit Katwijk bedanken 
voor de jaren dat hij deze actie heeft gecoördi-
neerd. We zijn blij te kunnen melden dat we een 
nieuwe coördinator hebben gevonden.

Een groep enthousiaste puzzelaars heeft opnieuw 
spontaan geld opgehaald voor Stéphanos. Er 
werden het afgelopen jaar opnieuw veel legpuz-
zels ingeleverd, gelegd, tentoongesteld en ver-
kocht. Dit gebeurde o.a. tijdens de Puzzelmarkt in 
Leerdam. Puzzelend Nederland was dit jaar goed 
voor € 6147,-! Blij en verrast waren we toen we 
hoorden dat de ‘Puzzelmarkt Leerdam’ zich 
komend jaar wéér in gaat zetten voor Stéphanos. 
Team van Puzzelmarkt Leerdam, bedankt voor 
jullie geweldige inzet.

Zaterdagavond 12 oktober was het Jubileumcon-
cert in Nieuw-Lekkerland met Christelijk Mannen-
koor Alblasserwaard en kinderkoor De Jonge 
Lofstem. De opkomst was mooi en we hebben 
tijdens de collecte het mooie bedrag van € 1275,- 
opgehaald. Alle reden tot dankbaarheid.

Op zaterdag 16 november is in Staphorst de 
Stéphanos Gezinsdag gehouden. Samen met veel 
bekende standhouders mochten we veel mensen 
verwelkomen. Bezoekers konden meedoen aan 
prijsvragen, meebouwen aan het project ‘geef 
jongeren een toekomst’ en inkopen doen in kleding 
en etenswaren. Voor de kinderen was er een 
springkussen, een workshop glas graveren en ze 
konden een vogelhuisje of vliegtuig maken. De 
opbrengst was zo’n €21.500,-! Als werkgroep 
Staphorst willen we een ieder danken voor zijn of 
haar inbreng, van vrijwilliger tot bezoeker. Laten 
we de HEERE dankbaar zijn voor deze mooie dag.

Werkgroep Genemuiden zit niet stil: de kledingver-
koop in september heeft € 1852,- opgebracht en de 
Biestenmerk in oktober zorgde voor € 1194,- voor 
Stéphanos. 

BEDANKT
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Stéphanos was met een stand aanwezig op de 
Terdege Zomerfair in Barneveld. Het was een 
gezellige en mooi opgezette fair. Met een totale 
omzet van € 6178,20 mogen we dankbaar zijn voor 
dit mooie resultaat. Allen dank voor de hulp en 
sponsoring!

Op camping de Vijverhof in Ommeren is door 
campinghouders en campinggasten een seizoen 
lang actiegevoerd het Stéphanos Outreach Pro-
gramma in Malawi. Er was een uitgebreide zomer-
markt, een pannenkoekenfeest, een barbecue en 
nog veel meer activiteiten. Zo brachten bingo, het 
ruilspel appel en ei en collecten tijdens de 
zondagzang avonden geld in het laatje. De recrea-
tiedames hadden een leuk spel waarbij kinderen 
kleine opdrachtjes moesten doen voor de camping-
gasten voor een kleine vergoeding, zoals helpen 
afwassen, rommel opruimen, krant halen enz.  
Dit mooie actieseizoen heeft bij elkaar maar liefst  
€ 1619,87 opgebracht. Allen die meegewerkt 
hebben, op welke wijze dan ook, heel hartelijk dank.

Stéphanos stond op de Familiedagen in Gorinchem. 
We mogen terugkijken op een drukke en geslaagde 
beurs: € 7242,35 omzet. Allen heel hartelijk dank 
voor de hulp.

Cas Speksnijder en Herbert Hovestadt hebben voor 
hun maatschappelijke stage oliebollen verkocht bij 
de Albert Heijn in Werkendam. In drie uur tijd 
waren ze 450 oliebollen kwijt. Ze hebben € 256,95 
voor Stéphanos opgehaald.

De jongelui van het vmbo van de Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap in Apeldoorn hebben het 
afgelopen schooljaar zendingsgeld ingezameld 
voor het Groepssponsorprogramma. De jongeren 
hebben dit geld ingezameld door middel van 
‘zendingsgeld’, een sponsorloop en activiteiten 
tijdens een innovatieweek. Totaal hebben zij ruim 
€ 5000,- opgeleverd (en niet € 3020,- zoals zicht-
baar op de foto). Jongelui, leerkrachten en teamlei-
ders, heel hartelijk dank voor jullie geweldige 
inzet!

Werkgroep Werkendam heeft op 12 november  een 
workshop festoen maken gehouden. De workshop 
was erg geslaagd en leverde positieve reacties op. 
De opbrengst voor Stéphanos is € 384,-.

Leerlingen van groep 5/6 van de Groen van 
Prinstererschool te Scherpenisse hebben zich 
ingezet voor hulp aan de getro±en gebieden n.a.v. 
de overstromingen eerder dit jaar. Hiermee hebben 
ze het bedrag van € 357,54 opgehaald. Leerlingen 
en leerkrachten heel hartelijk dank.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten
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Stichting Stéphanos is een reformatorische organisatie die hulp geeft 
aan (wees)kinderen en hun omgeving. In Malawi ligt de focus op 
diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia zijn de 
werkzaamheden gericht op evangelisatie.

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

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

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

verbinden, waarbij de condities op maat kunnen  
worden toegesneden

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

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

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

Stichting Stéphanos is op zoek naar een

Veldwerker  
voor Zambia (m/v)

www.stephanos.nl

Jongeren opgelet
Van D.V. 10 tot 31 juli 2020 zal een groep jongeren op werkvakantie gaan naar Malawi. Wil jij ook je arme medemens 
helpen én het prachtige Malawi ontdekken? Kijk voor meer informatie op stephanos.nl/werkvakantie. 
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Meld jij je ook aan voor deze onvergetelijke vakantie? 

Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, voorlichting@stephanos.nl.

Werkvakantie 2020
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VAN DE
DIRECTIE

Zo zijn we door het jaar 2019 heen gevlogen. En bid-
den we: Blijf bij mij Heer. En de Heere is bij ons ge-
weest, heeft het werk van Stéphanos niet ongezegend 
gelaten. In dit nummer maakt u kennis met Jos en Ca-
roline, een jong echtpaar dat we mochten aannemen 
en dat zich nu voorbereidt op uitzending naar Malawi 
medio 2020, bij leven en welzijn.

Voor Zambia zijn we ook naarstig op zoek naar aan-
vulling en versterking van het team. We bevelen deze 
vacature van harte in uw gebed aan. We hopen dat de 
Heere de gevoerde en geplande gesprekken wil zege-
nen en we ook op deze post iemand kunnen benoe-
men.

Ook op kantoor is er wat veranderd, want Corrie gaat 
ons na heel wat jaren verlaten om zich geheel op on-
derwijs te richten. Tot ieders vreugde konden we snel 

Werk in uitvoering
Het jaar onzes Heeren 2019 is al grotendeels voorbij. Er rest nog een klein stukje op de 
kalender tot aan de jaarwisseling. De tijd vliegt, zeggen we dan. Maar Mozes leert het ons 
anders. Niet de tijd vliegt, maar wij. Want '...wij vliegen daarheen' (Psalm 90:10). En dat zien 
we om ons heen waar worden. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Iedereen 
kent dit vanuit eigen levenservaring.

in de vacature voorzien, en ook daarover wordt u ver-
der geïnformeerd in ons magazine.

Door een kleine windhoos is een stuk van het dak van 
onze lagere school in Malawi verwoest. Dat ging ge-
lukkig niet gepaard met gewonden en ook dat mogen 
we opmerken.

Het is mijn wens en gebed - en dat kan ik met een ge-
rust hart namens alle betrokkenen bij onze organisatie 
zeggen - dat de Heere ons werk in Malawi en Zambia 
wil blijven zegenen. Hij is aan tijd noch plaats gebon-
den. Hij doet wonderen, Hij alleen. Dat geeft uitzicht, 
ook voor 2020.

Johan van der Ham
directeur/bestuurder
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Bijna acht jaar ben ik intensief bij Stéphanos betrok-
ken geweest, zowel in Malawi als in Nederland. Daar 
komt bijna een einde aan. Vanaf januari hoop ik full-
time Nederlandse les aan buitenlanders te gaan geven. 
Aan vluchtelingen, maar ook aan andere mensen van 
niet-Nederlandse afkomst. Dit werk doe ik nu al part-
time naast mijn werk voor Stéphanos. Wellicht weet u 
dat deze doelgroep ook de liefde van mijn hart heeft. 
Net als de weeskinderen in Afrika. Afgelopen zomer 

Wisseling van de wacht

ben ik een maand in Malawi geweest en toen merkte ik 
weer dat ik in het kinderwerk op mijn plaats ben. 
Maar in Nederland bestaat mijn werk voor Stéphanos 
uit kantoorwerk. Het is belangrijk en nodig dat dit 
werk gebeurt, ten dienste van het veldwerk in Malawi 
en Zambia, maar ik vind er minder arbeidsvreugde in 
dan wanneer ik lesgeef. 

Het is een bezinningsproces geweest dat er uiteindelijk 
toe heeft geleidt dat ik bij Stéphanos stop en fulltime ga 
lesgeven in Rotterdam. Alle mooie herinneringen aan 
het werk zal ik koesteren in mijn hart. Het was niet 
makkelijk, met name door de eenzaamheid. Maar het 
was was een voorrecht om drie jaar in Malawi gewerkt 
te hebben. Het geven van Bijbelles aan de kinderen was 
het mooiste onderdeel van het werk. Het zingen van 
bijvoorbeeld het lied ‘Chisomo chodabwitsacho’ 
(‘Amazing grace’) raakte me altijd. Wonderlijke genade 
voor een zondaar, dat is wat we nodig hebben, in Ma-
lawi, Zambia, Nederland en waar dan ook. En het is 
niet alleen wat we nodig hebben, maar de Heere be-
looft ook om dat te werken, waar Zijn Woord uitgaat. 
Het is mijn verlangen om samen eenmaal voor de troon 
te staan. (Openbaringen 7: 9 en 10).

Het wonen en werken in een andere cultuur hebben 
me veranderd. Het is moeilijk om dat uit te leggen. Jos 
Joosse sprak altijd over ‘je eigen geheim’. En zo is het. 
Zoveel leed, weeskinderen, armoede, ziekte, honger, 
gebrekkige toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
de positie van vrouwen, meisjes en gehandicapten. Al 
die dingen deden pijn en je voelde je vaak zo machte-
loos om iets te doen. Je proefde zo de gebrokenheid 

Weemoed is droefheid vermengd met dankbaarheid, las ik eens ergens. Droefheid omdat 
iets voorbij is, dankbaarheid voor alle mooie herinneringen. Het is met weemoed dat ik dit 
stukje schrijf.
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Ik ben Martine Bijkerk-Smit (39), getrouwd met Ben-
ny (37). We hebben 2 zoons: Niels (11) en Jon (6). We 
wonen in Sleeuwijk en zijn lid van de Gereformeerde 
Gemeenten in Werkendam. Vanaf de MEAO ben ik als 
directiesecretaresse werkzaam geweest bij een beleg-
gings- en investeringsbedrijf. Toen we kinderen kre-
gen, ben ik gestopt met werken en bij de kinderen 
thuis gebleven. Ik houd van koken en bakken, lezen en 
reizen maken met het gezin.

Via een gemeenschappelijke vriendin hoorde ik dat 
Corrie als bureaumedewerker zou stoppen bij Stép-
hanos. Via haar ben ik in gesprek gekomen met Corrie 
en Johan van der Ham. Nu mag ik mij voorstellen als 
de nieuwe management assistente van de stichting. 

Ik verheug me erop om bij Stéphanos nieuwe mensen 
te ontmoeten, mee te kunnen helpen en mee te denken. 
Zo hoop ik op mijn eigen manier een stukje bij te kun-
nen dragen aan het verspreiden van Gods Woord.

van het leven. Aan de andere kant waren er de lieve en 
aanhankelijke kinderen, de kracht, het doorzettings-
vermogen, het prachtige land met de mooie natuur, de 
openheid die er was om over de Bijbel te praten en 
mensen die leefden in  afhankelijkheid van de Heere. 
Dat zijn dingen om nooit meer te vergeten. Terwijl ik 
heimwee naar Nederland had toen ik in Malawi werk-
te, heb ik nu nog regelmatig heimwee naar Malawi. Ik 
hoop er ook zeker nog af en toe heen te gaan. 

In de afgelopen jaren heb ik de warmte, bewogenheid 
en inzet van veel betrokkenen geproefd in alle contac-
ten die er zijn geweest. En daar ben ik jullie dankbaar 
voor. Stéphanos is een organisatie, die prachtig werk 

mag doen in Malawi en Zambia. Hartelijk bedankt 
voor jullie bijdrage hierin en voor alle fijne contacten 
die er waren. 

Gelukkig hebben we snel een opvolgster mogen vin-
den: Martine Bijkerk. Ze is enthousiast en ziet er naar 
uit om het werk over te nemen. We zijn al begonnen 
met de overdracht. 

In Malawi zeggen ze: “Amoyo salekana” (Levenden 
nemen geen afscheid) en zo hoop ik jullie D.V. nog 
eens te ontmoeten. “Mulungu akudalitseni”, moge de 
Heere jullie zegenen. 
Corrie de Jong
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De nieuwste cd van The Musix
Een afwisselende cd met prachtige instrumentale 
muziek, uitgevoerd door zes enthousiaste musici. 
The Musix bestaat uit: Maria Knops - harp, 
Corrie Wielink - viool, Martha van 
Gent - fluit, Arie van der Vlist en 
Lennert Knops - piano en orgel

• 3-gangen menu in Kasteel Vanenburg
• Concert met The Musix in de Orangerie

€ 89,- per persoon 80 kaarten beschikbaar,
dus wacht niet te lang - vol=vol

Meer informatie en kaarten bestellen: www.themusix.nl

>> cd’s verkrijgbaar via bestelmuziek.nu

Interludio en
Synfonia
ook nog
verkrijgbaar!

14,95

•  T H E  M U S I X  •

S YN FON I A

14,95

• Concert met The Musix in de Orangerie

 89,- per persoon 80 kaarten beschikbaar,
dus wacht niet te lang - vol=vol

Exclusief nieuwjaarsconcert met diner
in de Vanenburg in Putten

Meer informatie en kaarten bestellen: www.themusix.nl

in de Vanenburg in Putten
80

KAARTEN

NIEUW!

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

Kies voor de
GezinsGids
Gratis tas*
bij een jaarabonnement

ACTIE

Gratis ZEBRA 
tas t.w.v.

€  39,95

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

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

Zie website voor tasdetails.
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IN GESPREK MET

Al heel wat jaar terug lazen we in het RD een schakel-
tje over het werk van Stéphanos onder weeskinderen. 
Het was toen net Wegwijsbeurs en we spraken met el-
kaar af om een sponsorkindje te nemen. Daar hingen 
toen zoveel foto’s dat het moeilijk kiezen was. Op den 
duur gingen we met twee jongens en twee meiden naar 
huis. Het begin van ons gezin. Uiteindelijk bracht dat 
ons zelfs in Malawi. Nu zijn wij niet zulke reizigers 
van huis uit: de Veluwe of Duitsland, dat was het wel. 
En daar gingen we dan: op naar Afrika! Nu begeleiden 
we al meerdere jaren de werkvakantie. De aankomst 
op het weesterrein vergeet je je hele leven niet. Zingen-
de, springende weeskinderen bij de toegangspoort. 
Wat een warm welkom! 

Als je in het Stéphanosdorp bent, leef en werk je dicht 
bij de Malawiër en dat maakt het zo waardevol. Door 
de jaren heen leer je steeds meer van hun cultuur en 
dan ga je toch anders naar ons jachtige, ongeduldige 
Westerse leventje kijken. We vergeten nooit dat we een 
mooi gesprek hadden met een van de weesmeisjes. Op 
onze voorzichtige vraag hoe het is om in een weeshuis 
op te groeien, wees ze naar een klein baby’tje en vertel-
de: ‘Toen ik zó klein was en nog niet voor mezelf kon 
zorgen, zorgde de Heere al voor mij door me bij Stép-
hanos te brengen’. Dan moet je wel even slikken, hoor!

Hier op Yerseke krijgen we veel support voor de werk-
projecten. Afgelopen jaar gaf een ouder echtpaar ons 
hun verjaardagspotje om het in Malawi goed te beste-
den. Op een gegeven moment hielden we in een arm 
dorpje zondagsschool, al was het helemaal geen zon-
dag. We zaten onder een mangoboom, letterlijk tussen 

de geitenkeutels. En daar ging het Woord open. Corrie 
de Jong vertelde de geschiedenis van het offer van 
Abraham. Het viel haar op dat de kinderen weinig Bij-
belkennis hadden. Toen ze het navroeg, bleken er in 
het hele dorpje maar twee Bijbels te zijn: één in de kerk 
en één op school. In overleg met de veldwerkers heb-
ben we toen alle gezinnen een Bijbel gegeven van het 
geld uit dat verjaardagspotje. De mensen waren er zo 
blij mee. Je zag overal lezende mensen: onder bomen, 
op een hoop stenen, zelfs tijdens het lopen. Je krijgt 
dan gelijk de spiegel voor: hoe is mijn persoonlijk Bij-
bellezen?

Als we met de werkvakantie in Malawi zijn, organise-
ren we meestal een kampvuur en nodigen we de wees-
kinderen ook uit. Je zit dan met elkaar in het donker 
van de Afrikaanse nacht, rondom het vuur. De kinde-
ren kruipen tegen je aan, op je schoot, hunkerend naar 
een beetje liefde en aandacht. Het is voor de werk-
groep een samenbindend moment, als je met elkaar zo 
intens de kwetsbaarheid van deze kinderen voelt. 

Het is waardevol om te zien hoe de weeskinderen bij 
Gods Woord opgevoed worden. Hoe er na de avond-
maaltijd alle tijd is voor huisgodsdienst: Bijbellezen, 
Bijbelse vragen, bidden en zingen. Weer een les voor 
ons. Aan de ene kant is het onvoorstelbaar dat er in 
2019 nog weeshuizen nodig zijn: wát een nood onder 
de kinderen daar. Aan de andere kant doet het ontzet-
tend goed dat de kinderen bij Stéphanos de boodschap 
horen van zonde en genade, van dood en leven, van 
Adam en Christus. We hopen dat Stéphanos vast op 
dat fundament blijft staan!

Job en Marita Oostdijk
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In de nieuwe rubriek ‘Uit het leven van’ nemen 
we elk kwartaal een kijkje in het leven van een 
(oud-)sponsorkind. Zo zien we van dichtbij hoe 
het werk van Stéphanos in Malawi, Zambia én 
Nederland impact heeft. 
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UIT HET 
LEVEN VAN...

Uit het leven van...

Altijd een lach en groet. Dat is typerend voor Symon Michael (32). Dagelijks kun je hem 
vinden op het Stéphanosterrein. Rijdend op de trekker of sleutelend aan auto’s. 

Symon Michael
Symon woonde bij zijn moeder. Zijn ouders waren ge-
scheiden. Waar zijn vader nu is weet hij niet. Men zegt 
dat hij is overleden. Zijn moeder overleed in 2002 en 
zo kwam Symon samen met een broertje en zusje bij 
zijn tante te wonen. Twee andere zussen en een broer 
werden ergens anders opgevangen. De leefomstandig-
heden waren slecht en zijn tante klopte aan bij de 
hoofdman van het dorp. Deze schreef een brief aan 
Stéphanos voor hulp. 

Symon was 15 jaar toen hij in het daycare-programma 
opgenomen werd. Hij kwam bij Stéphanos op school 
in het vierde leerjaar (groep 4). Hij kon goed leren en 
ging moeiteloos van klas naar klas. Hij volgde voort-
gezet onderwijs en kreeg vervolgens de gelegenheid om 
zijn rijbewijs te halen. Van zijn eigen verdiende geld 
volgde hij een opleiding tot monteur.

Toen hij klaar was met zijn studie werd hij benaderd 
door Stéphanos. Hij kreeg een baan als chauffeur en 
tot op heden mag hij in het dorp werken. 

Voor hij in het programma kwam, ging hij vaak met een 
lege maag naar bed. Hij had nauwelijks kleding en geen 
geld voor schoolmaterialen. Wat was Symon dan ook 
blij dat hij op school iedere dag twee maaltijden kreeg. 
Ging hij in het dorp maar zo nu en dan naar de kerk, 
sinds hij bij Stéphanos kwam ging hij wekelijks en volg-
de de catechismuslessen. Hij leerde veel over de Bijbel. 

Op zijn 24e trad hij in het huwelijk en kreeg drie kin-
deren. De oudste twee (8 en 5 jaar) gaan naar school 
bij Stéphanos. De jongste telg is 6 maanden. 
In zijn vrije tijd gaat hij regelmatig hardlopen of voet-
ballen.
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WINTERREIZEN

BUSEXCURSIEREIZEN

FIETSVAKANTIES

VLIEGREIZEN

CRUISES

WINTERREIZEN

BUSEXCURSIEREIZEN

Margrietstraat 30, 4401 EZ  Yerseke  |  Tel.: 0113-573681
Mob.: 06-22296733  |  info@burgtours.nl  |  www.burgtours.nl

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

CONTACT: 085 - 732 57 35 |  WWW.GEZINSENERGIE.NL

DOE EEN GRATIS ENERGIECHECK!

WWW.GEZINSENERGIE.NL

Stroom uit eigen bronnen, 
een helder energiecontract, 
zonder kleine lettertjes.

Kom erbij! Hoe meer mensen, 
hoe meer impact. Samen op weg 
naar een duurzame toekomst.

28



Stéphanos, en hoe is dat begon-
nen?

Al vroeg in onze verkeringsperiode ontdekten we bij 
elkaar een verlangen om in het buitenland te werken, 
met name in Afrika. Na verloop van tijd kwam Stép-
hanos op ons pad. Met hen zijn we in gesprek zijn ge-
gaan. We merkten dat we ons aangetrokken voelden 
tot het mooie werk van deze stichting. Nadat we meer-
dere gesprekken hadden gevoerd, wilden we met eigen 
ogen in Malawi kijken. In mei konden we anderhalve 
week vrijmaken om een bezoek te brengen aan het 
project in Chilangoma. Wat we toen zagen liet ons niet 
meer los. Wat een bijzonder werk wordt daar verricht! 
Na veel gebed besloten we ons beschikbaar te stellen 
voor dit werk. In oktober zijn we aangenomen. Nu 

begint een intensieve periode van voorbereiding, onder 
andere taal- en cultuurstudie en het opzetten van een 
TFC.
Jos hoopt zich vooral op de teelt van groente te richten 
en Caroline gaat als verpleegkundige werken onder 
weeskinderen en kwetsbare kinderen.
In mei verwachten we ons eerste kindje waarna we, als 
alles goed gaat, enkele maanden later naar Malawi 
vertrekken.
Het is ons gebed dat de Heere onze voorbereidingstijd 
wil zegenen en ons voor wil gaan in deze spannende 
periode. 
We hopen snel kennis met u te maken. Graag tot ziens.

Even voorsteen...
Wij zijn Jos (28) en Caroline (26) Nieuwenhuijse-Van der Stelt. Wij wonen in Rotterdam- 
Zuid, waar we ook lid zijn van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuidwijk. 
We zijn ruim een jaar getrouwd. Jos werkt bij Van Oers United in Ridderkerk, waar hij 
betrokken is bij de teelt van groenten in Nederland en Noord-Afrika. Caroline werkt als 
verpleegkundige in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.

EVEN
VOORSTELLEN
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Het jaar zit er alweer bijna op.  Dat betekent ook dat het bijna 

Kerst is. We mogen stil staan bij de geboorte van de Heere Jezus. 

Hij kwam als mens om voor ons te sterven. Hij kwam uit de he-

mel waar alles goed was, naar een wereld vol zonden. Hij had 

alles voor ons over, zelfs Zijn leven. 

En wij? Wij hebben het heel goed. Wij hebben te eten en te drin-

ken. Wij hebben de Bijbel. Wij gaan met Kerst naar de kerk. We 

mogen naar school en als we vakantie hebben, kunnen we leuke 

dingen doen. Denk jij deze kerstdagen ook aan al die mensen die 

het zoveel minder goed hebben dan wij? En bid jij voor ze? Er zijn 

nog zoveel mensen die nog nooit over de geboorte van de Heere 

Jezus gehoord hebben of de verhalen niet begrijpen. Laten we 

bidden voor het werk in Zambia en Malawi, dat het ook daar in 

de harten echt Kerst mag worden. 

Succes met de kleurplaat en de puzzels. We hopen dat er veel 

kinderen meedoen.

Hartelijke groeten, juf Elsbe� en juf Cora

Beste jongens en meisjes,
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 februari 2020.
•  Schrijf je naam, adres, postcode en geboorte-

datum 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.

Kleurplaat
Naam:

Adres:
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Kids

KIDS

9-11 jaar
Ook voor jullie een puzzel bij 
het thema Kerst. Veel kraambe-
zoek is er niet geweest toen de 
Heere Jezus geboren werd. Toch 
lezen we van verschillende 
mensen dat ze op bezoek 
kwamen of Hem in de tempel 
zochten. 
Kun jij deze puzzel oplossen?

Inzenden: De ingevulde puzzel

KIDS7-9 jaar
In de Bijbel kun je lezen over 

de wijzen uit het oosten. Zij 

zagen een ster en gingen op 

zoek naar de geboren Koning. 

God wees hen de weg 
door middel van de ster. 
Ook in ons leven is het 
soms zoeken welke weg 
God met ons wil gaan. 
Hiernaast zie je een doolhof 

door een ster. Kun jij de weg 

vinden?

Inzenden:
De juiste weg door het doolhof

Horizontaal (van links naar rechts) 2. Oude vrouw in de tempel, 4. Vertrek waar Jezus werd geboren, 
7. Vader van Johannes, 10. Zwaar geschenk van een wijze, 11. Oude man die Jezus wilde zien, 
12. Zij zongen in de kerstnacht, 13. Stralend hemellichaam, 14. Zoon van God
Verticaal (van boven naar beneden) 1. Moeder van Jezus, 2. Keizer en maand, 3. Zij kwamen uit het Oosten, 5. Moeder van Johannes, 6. Voederbak, 8. Zij hielden getrouw de wacht, 9. Man van Maria

 1

 3  4

 5

 6

 7  8  9

 10

 11

 12

 13

 14

 2
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Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 7.300 stuks.

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

Directeur / bestuurder
J. van der Ham

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

Secretariaat: 
Martine Bijkerk, 
Postbus 148, 4250 DC  Werkendam. 
E: secretariaat@stephanos.nl

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

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

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

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

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

Ontwerp & drukwerk
Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

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.




