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Coverfoto:  Charles gaat sinds drie jaar naar school. Voor die tijd 

was er geen geld om naar school te gaan. Er was ook niet altijd 

genoeg geld voor eten. Charles is blij dat hij nu door Stéphanos 

naar school kan en dat zijn oma ook geholpen wordt. 
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MEDITATIE

Wat kent het leven veel onmogelijkheden. Dingen die 
voor ons eigenlijk te zwaar zijn. Leven met kinderloos-
heid, moeiten in de opvoeding, leven met een onge-
neeslijke ziekte of verslavingen die u maar niet door-
broken krijgt.
In Lukas gaat het ook over iemand in een onmogelijke 
situatie: Maria. Als deze geschiedenis niet in de Bijbel 
had gestaan, zou u het bijna niet geloven. Het leven 
van een jonge vrouw, een meisje eigenlijk nog, komt 
van het ene op het andere moment op zijn kop te staan. 
Zo ben je nog aan het werk in huis en zo krijg je te 
horen dat je zwanger wordt. Terwijl je nog niet eens 
getrouwd bent. Hoe moet je dat gaan vertellen, wie 
gaat dat geloven? Dat is toch onmogelijk?! 
Echter, Maria zegt: ‘Zie, de dienstmaagd des Heeren, 
mij geschiede naar Uw woord.’ Dat betekent drie din-
gen. Allereerst dat ze zich beschikbaar stelt; ‘Zie, de 
dienstmaagd des Heeren’, hier ben ik. Ten tweede aan-
vaart ze haar roeping, hoe zwaar, hoe moeilijk het ook 
zal zijn en wat de mensen ook zullen zeggen en den-
ken. Ze is bereid deze weg te gaan. Waarom? Ze ge-
looft, ten derde, het woord des Heeren. ‘Mij geschiede 
naar Uw woord.’ Het is geen mensenwoord, het is het 
woord van God. Dat móet ze wel geloven. Ze kan niet 
anders en ze wil niet anders. 
Deze woorden zijn toepasbaar op elke situatie die voor 
ons te zwaar lijkt, elke roeping, elke taak die voor ons 
onmogelijk lijkt. Wat is uw onmogelijkheid? Uw harde 
hart? Uw onbekeerlijkheid, uw kruis, de zware weg 
die u gaat? Heeft u het al bij God gebracht? Geen ding, 
geen nood, geen situatie, geen taak, geen roeping is 
onmogelijk voor wie het van Hem verwacht. Want 

geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Alles is moge-
lijk, zegt Jezus, voor wie gelooft. Toen Corrie ten 
Boom in Ravensbrück zat, ontdekte ze dat God ook in 
het concentratiekamp was. ‘Er is geen put zo diep of 
Gods liefde gaat altijd dieper.’ Zijn armen reiken die-
per dan de diepste diepten en in het donkerste dal wil 
Hij ons leiden.
Wat doen we vaak onszelf en de Heere tekort door ons 
ongeloof. We blijven maar staren op onszelf, onze pro-
blemen en onmogelijkheden. We onderwerpen ons 
niet aan de Heere, maar zijn opstandig en houden geen 
rekening met de macht van God. Maria leert ons om 
beschikbaar te zijn als God een moeilijke weg met ons 
gaat. Om ons te onderwerpen aan Hem, de weg te 
aanvaarden die Hij met ons gaat. Omdat voor Hem 
geen ding onmogelijk is, al is het nog zo onmogelijk 
voor ons. 
U zegt: ‘Ja, maar dat moet je wel geloven’. Dat is waar. 
Maar zelfs dat geloof, dat vertrouwen wil de Heere 
geven. Blijf toch niet steken in uw onmogelijkheden, 
maar geloof dat uw onmogelijkheid – wat het dan ook 
is – Gods mogelijkheid is. Waarom? Omdat Hij het 
zegt. En Hij kan niet liegen. Geen ding zal voor God 
onmogelijk zijn. ‘Ik vermag alle dingen’ – zegt Paulus 
– ‘door Christus die mij kracht geeft’. 
Als u zich, net als Maria, onderwerpt aan de Heere, 
Hem gehoorzaamt, het woord vertrouwt van Hem 
voor wie geen ding onmogelijk is, dan zult u ervaren 
dat ook voor u alle dingen zullen meewerken ten goe-
de. Hij zal maken dat u zich verwonderen moet. 

Ds. M. Klaassen

‘Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des 
Heeren; mij geschiede naar Uw woord’ 
Lukas 1: 37-38

3



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. 

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

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

4



UIT HET VELD

‘Met de kerst zitten we er wel hoor’ antwoordden we 
eerder dit jaar nog enthousiast toen er weer eens werd 
gevraagd naar onze vertrekplannen. Het is echter an-
ders gelopen. Hoe graag we ook naar Malawi willen, 
deze kerst- en feestdagen zullen we nog in Nederland 
doorbrengen. Onder andere door de coronapandemie 
is ons vertrek verschillende keren uitgesteld. Eerst 
werd het september. Toen november. Toen voor de 
kerst. En nu blijkt ook dat niet haalbaar. Jammer, ver-
velend, soms moeilijk. 

Maar waar we bij de eerste keer uitstel van slag waren, 
merken we nu dat ons verlangen alleen maar groter 
wordt. Iemand zei tegen ons: ‘Alles ligt in Gods Hand, 
jullie hoeven alleen maar toe te kijken’. Dat ervaren 
we nu. Wij hadden het misschien graag anders gezien 
of anders gedaan, maar God regeert alle dingen. ‘Mijn 

Geen kerst in Malawi
tijden zijn in Uw hand’, staat in Psalm 31. Dat geldt 
voor alles wat we doen of meemaken. Ook de tijden 
van vertrek zijn in Gods hand.

Ondertussen bereiden we ons zoveel mogelijk voor op 
ons verblijf in Malawi. We hebben de taalstudie weer 
opgepakt en proberen zoveel mogelijk dingen te rege-
len. Gelukkig loopt de TFC al goed en helpen ze ons 
enorm. Begin oktober is een container geladen met 
hulpgoederen voor Malawi. Van die gelegenheid heb-
ben we dankbaar gebruik gemaakt om nog wat meer 
spullen alvast te laten verschepen. Omdat we onze 
bank met de container hebben meegegeven, staat in 
onze woonkamer nu een stel tuinstoelen. Hopelijk 
kunnen we snel achter onze bank aan en zitten we bij 
het verschijnen van het volgende magazine in Malawi.
Jos en Caroline Nieuwenhuijse - Nederland
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UIT HET VELD

Moeders zijn belangrijk. Moederschap wordt wereld-
wijd bijzonder gewaardeerd. Er zijn dan ook bijna 
geen landen waar geen Moederdag wordt gevierd. 
Sinds 2008 vieren we in Malawi elk jaar op 15 okto-
ber Moederdag. Deze dag valt samen met de internati-
onale dag voor plattelandsvrouwen. In veel gevallen 
zijn deze vrouwen ook moeder. Donderdag 15 oktober 
is voor iedere Malawiaan een vrije dag. Dat is zo inge-
steld door de president. 

De president houdt jaarlijks een toespraak over moe-
ders en het moederschap, waarin hij de belangrijke rol 
van moeders in het land onder de aandacht brengt. Op 
Moederdag staan we ook stil bij de vele problemen 
waar moeders en vrouwen dagelijks tegenaan lopen: 
ongelijke rechten voor vrouwen, geweld in de familie 
en misbruik door mannen. Het zijn zaken waar vrou-

wen in Malawi dagelijks mee te maken hebben. Tradi-
tiegetrouw wordt er ook op school aandacht aan Moe-
derdag besteed. Er worden activiteiten georganiseerd 
en kinderen leren hun moeder lief te hebben en te res-
pecteren. 

Bij Stéphanos vieren we ook Moederdag, om moe-
ders waardering te geven. De moeders van de wees-
huisjes vieren samen hún dag en krijgen een cadeau 
van Stéphanos. We vertellen de kinderen hun ouders 
te respecteren, zoals we leren uit Exodus 20. In hun 
geval gaat het dan om de moeders die bij hen in de 
huisjes wonen. Op deze manier draagt Moederdag 
op een mooie manier bij aan de opvoeding van de 
kinderen. 

Clifford Kuyokwa – General Manager - Malawi

Moederdag in Malawi
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UIT HET VELD

Vanwege de wereldwijde gevolgen van het coronavirus 
waren wij als veldwerkers in Zambia ook beperkt in 
onze werkzaamheden. Dit bood de mogelijkheid om 
na te denken over één van de problemen waar Stép-
hanos Zambia tegenaan loopt; er zijn maar weinig 
mensen die met enige regelmaat de Bijbel lezen. Dit 
heeft er onder andere mee te maken dat mensen moei-
te hebben met begrijpend lezen. De mensen hebben 
hierdoor weinig Bijbelkennis. Om de mensen te helpen 
elke dag een aantal verzen uit de Bijbel te lezen, is een 
Bijbels dagboek ontwikkeld in zowel Engels als in het 
Cinyanja, de lokale taal.
In het dagboekje, dat de vorm heeft van een weekka-
lender, staat voor elke dag welke Bijbelverzen gelezen 
moeten worden. Daarbij staat een korte, eenvoudige 
toelichting en toepassing. Elke week heeft een ander 
thema. Het dagboek begint met de verhalen over de 
schepping en zondeval en volgt de lijn van de geschie-

Bijbelse dagboekjes voor Zambia
denissen in de Bijbel. Zo komen in het eerste deel on-
der andere het leven van de aartsvaders aan bod, de 
woestijnreis van de Israëlieten en de geschiedenissen 
van verschillende richters, koningen en profeten. Het 
tweede deel bevat met name de geschiedenissen rond 
de geboorte, het leven, lijden, sterven en de opstanding 
van de Heere Jezus en ook het leven van Paulus. Er zijn 
Bijbelse kernbegrippen en thema’s in het dagboek ver-
werkt: gebed, geloof, rechtvaardigheid, bekering, ge-
nade, heiligheid en liefde. 

De dagboeken zijn uitgedeeld aan verschillende kerk-
leiders, aan de oudere kinderen in het schoolsponsor-
programma en vrijwilligers die betrokken zijn bij het 
werk van Stéphanos Zambia. Bidt u mee dat het boek-
je velen helpt om elke dag de Bijbel te lezen?

Irene Swets - Zambia
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Lees nu de
GezinsGids

met korting én 
welkomstgeschenk

Inclusief WinterNummer

IDENTITEIT VOOR NU

www.gezinsgids.nl  |  030 230 35 00

Neem nu een jaarabonnement op de GezinsGids en 
ontvang de Elke Dag Nieuw Agenda 2021 van Elise Pater, 
inclusief mooie, bijpassende pen (alléén bij GezinsGids 
verkrijgbaar) cadeau! En niet te vergeten: het eerste jaar 
betaalt u slechts €86,- U leest dus de eerste maand gratis!
Wanneer u zich tijdig aanmeldt, ontvangt u bovendien het 
populaire WinterPuzzelNummer t.w.v. €8,95 en ±300 pagina’s 
dik. Een unieke actie waarmee we u graag als abonnee 
verwelkomen! Sluit heel eenvoudig een jaarabonnement 
af via www.gezinsgids.nl

Ontdek het
Israël van
toen en nu.

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

Meer informatie op telisraeltravel.nl

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

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

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

programma te brengen.

Telefoon:  088 - 011 88 44

Email:  info@telisraeltravel.nl

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

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit
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Corona heeft grote gevolgen voor Stéphanos. Dit is het 
derde kwartaal op rij waarop verschillende presenta-
ties en acties, zoals de grote verkoopdag van werk-
groep Staphorst en verschillende Psalmzangvonden, 
niet konden doorgaan. Gelukkig hebben wij in u een 
trouwe achterban en zijn er alternatieve acties opge-
start. Bijvoorbeeld een landelijke amaryllisbollen-ac-
tie, kiprollade-actie, huis-aan-huiscollecte, pop-up-
winkel en een fietstocht door onze directeur. Ook 
loopt er op dit moment een grote actie op het Hoorn-
beeck College te Kampen.

Dank aan vrijwilligers
We realiseren ons dat de werkdruk bij de werkgroepen 
en andere vrijwilligers de afgelopen tijd hoog is ge-
weest. Dank voor jullie inzet. Er zijn nog een paar 
ideeën die verder uitgewerkt moeten worden, we ho-
pen ook hiervoor op jullie inzet. 
In het bijzonder willen we hier noemen dat er nieuwe 
coördinatoren zijn gevonden voor de landelijke amary-
llisbollenactie, geweldig. We hopen dat ze dit lange tijd 
met plezier en succes mogen doen. 

Fotokaarten webshop
Mooi nieuws is ook te melden vanuit werkgroep Ge-
nemuiden. Ze verkopen al jaren prachtige fotokaar-
ten, de laatste jaren zo’n 30.000 per jaar. De wens be-
stond al langer om een eigen webshop met fotokaarten 
te runnen. Door de coronamaatregelen liggen veel ac-
tiviteiten stil, waardoor er tijd vrijkwam om hier mee 
aan de slag te gaan. In november is de fotokaarten 

webshop online gegaan. Op www.fotokaarten-step-
hanos.nl staat een uitgebreid assortiment van meer 
dan achthonderd fotokaarten voor u klaar. U kunt de 
kaarten ook via de originele verkooppunten krijgen. 
De opbrengst is volledig voor Stéphanos. Van harte 
aanbevolen.

Werkvakantie D.V. 2021
Als de omstandigheden het toelaten, zal volgend jaar 
weer een werkvakantie plaatsvinden. De voorgeno-
men werkvakantie staat gepland van 16 juli t/m 7 au-
gustus. Lijkt het je wat om je in te zetten voor je arme 
medemens én het mooie Malawi te ontdekken? Neem 
dan contact op via 06-30167172 of voorlichting@
stephanos.nl. 

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

Ondanks alle omstandigheden, zorgen en verwarring 
gezegende dagen toegewenst.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

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

VAN DE 
VOORLICHTER

Als dit magazine uitkomt is het jaar 2020 alweer bijna verleden tijd. Wat is het jaar voorbij-
gevlogen en wat is het allemaal anders gegaan dan we hadden gehoopt en gedacht. Wat 
worden wij in coronatijd bepaald bij de broosheid en eindigheid van dit leven. Velen zijn 
weggenomen dit jaar en dat geeft verdriet en pijn. Bereid uw huis… Toch zijn ook veel 
mensen gespaard. Ook dat heeft ons wat te zeggen. Het zijn de goedertierenheden des 
Heeren die tot bekering moeten leiden.

VAN DE 
VOORLICHTER
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Wilt u ook aan de slag 
voor Stéphanos?

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

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

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

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

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

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

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

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

Wenskaarten
Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. 
Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.
Alblasserdam  Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnemuiden  Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle  Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland  Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet  Mw. Van Asselt, Van Slotenerf 18
 Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 
 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46
 Robuust , Langestraat 37
 Fam. Verhoek, Oranjestraat 16
 Fam. Sterk, Kabel 49, Genemuiden
 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49,
 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
 Fam. Boender, Ratelaar 29
Grafhorst Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt Rosedale Collections, Hoogstraat 26
 Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, 
 fotokaarten@stephanos.nl
IJsselmuiden Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
Katwijk Mariet Design, Sluisweg 6F, 2225 XL KATWIJK
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nunspeet  Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk  Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle  Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst   Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 

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

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



FINANCIEËL

Graag zet ik de dankbaarheid voorop. Want die over-
heerst. Op het moment van schrijven liepen we, gecor-
rigeerd voor incidentele en/of bijzondere éénmalige 
giften, ongeveer €50.000,- achter op de begroting. We 
hebben onze reserves aan moeten spreken om toch ons 
personeel door te betalen, terwijl de scholen gesloten 
waren en we dus geen schoolgeld binnen kregen. Ook 
hebben we corona-noodhulp verstrekt toen dat hard 
nodig was. Tegelijk zijn we dankbaar dat u ons bent 
blijven steunen, ook al was het wat minder.

We zijn hoopvol dat de decembermaand weer de 'ge-
bruikelijke' geefmaand wordt. Er is -op het moment 
van schrijven- nog €250.000,- nodig. In het verleden 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de meeste goede doelen meer moeite hebben om in dit 
coronajaar hun inkomsten op peil te houden. Daarop is Stéphanos geen uitzondering.

zijn we vaker in de decembermaand verblijd met vele 
en soms ook grote giften. Van kerken, ondernemers en 
particulieren. We hopen én bidden dat ook nu vele 
harten worden geneigd om het mooie werk te kunnen 
continueren. Uw gebed is nodig, want zonder Gods 
zegen zijn we heel druk, maar niet op de juiste wijze.

Uw gift is heel dringend nodig. Als u een extra gift 
kunt missen, mogen wij daar dan op rekenen? Graag 
willen wij u, namens degenen die van onze hulp afhan-
kelijk zijn, hartelijk bedanken voor uw eindejaarsbij-
drage.

Johan van der Ham - directeur/bestuurder
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 Happy en Jolly
Toen ik een poosje geleden bij de bank was en de jongeman die mij hielp zijn naam en 
telefoonnummer gaf, was ik verrast. Happy heette hij. Wat een positieve naam. Meneer 
‘Blijheid’ bracht mij naar zijn collega die de zaak verder moest uitzoeken. Ook deze gaf me 
zijn naam en nummer: Jolly! Ik keek meneer ‘Vrolijk’ even aan of hij soms een grapje 
maakte. Maar nee hoor, hij ging serieus verder met z’n taak.

Of het nu dankzij Happy of Jolly is gekomen, blij wa-
ren we in ieder geval wel toen we begin augustus weer 
de dorpen in mochten. Kinderen kwamen blij naar de 
auto rennen en het was goed om bekenden weer te 
ontmoeten. Door de coronamaatregelen waren kerken 
en scholen lange tijd dicht en lagen alle programma’s 
in de dorpen stil. Sommige mensen in de dorpen heb-
ben een telefoon, dus we hadden geprobeerd zo con-
tact te houden. Zo konden we hen aanmoedigen om 
thuis door te gaan met Bijbellessen voor kinderen en 
jongeren. Na alle maanden was het bijzonder om el-
kaar weer te ontmoeten. Vanzelfsprekendheden wer-
den speciaal, ontmoetingen bijzonder. Het was alsof 
we iets te vieren hadden. We mochten weer met de 
Bijbelverhalen de dorpen in. 
Dat was natuurlijk ook speciaal. Hier kregen we een 
zak pinda’s mee, daar een zak groente, gedroogde 
pompoenbladeren en in weer een ander dorp werd 
maispap klaargemaakt. De mensen vroegen wanneer 
we weer zouden beginnen. Op veel plekken hadden 
alle activiteiten stilgelegen. Daar schrokken wel een 
beetje van. Het bleek dat wanneer wij er niet waren, de 
mensen hun Bijbel in de hoek van hun hut lieten liggen 
en wachtten tot we weer zouden komen. Dit bracht 
een belangrijk punt naar boven. Als alles om je heen 
stopt en je nergens meer naar toe mag, waar hoor je 
dan Gods Woord? Uiteraard hebben we in de trainin-
gen aandacht gegeven aan de verantwoordelijkheid 
van ouders en verzorgers. Door deze periode is duide-
lijk geworden dat we daar best wat extra aandacht aan 
kunnen geven tijdens de lessen. 

Het idee van leesgroepen werd enthousiast ontvangen. 
In de dorpen waar we al mensen kennen, konden we 
groepjes vormen. Degene die wilden meedoen en kon-
den lezen, lazen met elkaar een Bijbelverhaal uit de 
vertaalde Van Dam kinderbijbel en spraken er met el-
kaar over. Vervolgens konden zij dit thuis aan hun kin-
deren en buurkinderen voorlezen en uitleggen. Op 
deze manier werd toch overal het Woord verspreid. 
Na een tijdje zakte het enthousiasme voor de leesgroe-
pen wat af en slonk het aantal deelnemers. Maar toch 
zijn er nog steeds mensen die ermee doorgaan. 

We zien in al onze programma’s terug dat je begint met 
veel enthousiaste mensen en dat dit aantal na verloop 
van tijd nogal inkrimpt. Als we voor honderd procent 
gaan, komen we meestal teleurgesteld terug, maar als 
we met nul procent aan verwachtingen gaan, dan mag 
het resultaat nog wel eens verassend zijn. Ik denk aan 
die ene jongeman. Hij stond ons aan de kant van de 
weg al enthousiast op te wachten. Vorig jaar had hij 
het eerste jaar van de zondagschooltraining gevolgd. 
Hij vertelde stralend dat hij ondanks corona alle men-
sen in zijn kerk had aangesproken en zelf een klas was 
gestart. Hij wilde dat zijn leerlingen alles leerden wat 
hij geleerd had. Nu wilde hij graag een vervolgtrai-
ning, want hij wil nog veel meer leren. Hopelijk kun-
nen we volgend jaar bij leven en welzijn, na het regen-
seizoen, aan zijn wens voldoen en alle programma’s 
weer draaien.

Anneke van Asselt - Zambia
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IN GESPREK MET

Mevrouw Van Rijn zwaait na 31 trouwe dienstjaren af 
bij Stéphanos' werkgroep Katwijk. Een terugblik. 

Hoe bent u betrokken geraakt bij Stéphanos?
‘Ik ben 31 jaar achtief geweest in de werkgroep Kat-
wijk. Dat is dus al vanaf de oprichting van stichting 
Stéphanos. De Katwijkse dominee C. van den Berg 
heeft de stichting samen met dominee K. Veldman op-
gericht. Ze vroegen mij voor de werkgroep Katwijk. 
Een dag voor ons huwelijk, op 6 april 1989, hielden 
we onze eerste bespreking. Op onze laatste vergade-
ring heb ik aangegeven te gaan stoppen. Ik word een 
jaartje ouder en ons gezinsleven wordt steeds drukker. 
En nieuwe, jonge leden hebben ook weer nieuwe idee-
en. Nieuwe bezems vegen het schoonst, dus ik ben aan 
het afronden. Wel hoop ik het magazine van Stéphanos 
nog te blijven rondbrengen.’

Wat spreekt u aan in Stéphanos?
‘Stéphanos helpt vooral arme (wees-)kinderen aan een 
toekomst. De stichting heeft dat altijd willen doen met 
de insteek om dicht bij de cultuur en gewoontes van 
het land te blijven. 

En naast deze zorg krijgen ze ook over het Ene nodige 
te horen. Dat we geschapen zijn om onze Schepper 
groot te maken en tot Zijn eer te leven. Dat we geval-
len zijn en er een Weg tot behoud is. Niet om en uit 
onszelf maar door het bloed van de Heere Jezus Chris-
tus. Alleen uit genade.’

Wat is uw mooiste herinnering aan uw werk 
voor de stichting?
‘De herinneringen aan de eerste jaren zijn toch wel 
heel bijzonder. De magazines werden vanuit Katwijk 
verstuurd. Bij dominee Van den Berg thuis in de ach-
terkamer stonden dozen vol met boekjes en envelop-
pen. Daar moesten etiketten op geplakt worden. Daar-
na werden de stapeltjes gesorteerd op postcode voor 
de verzending. Er moest nog systeem in komen, zodat 
we een paar avonden zoet waren. Zelf ging ik dan op 
tijd naar huis omdat we oppas hadden, maar mijn man 
bleef langer. De dominee ging dan laat op de avond 
nog om een snackje.’

Wat is uw wens voor Stéphanos?
‘Dat Stéphanos voor velen tot zegen mag zijn.’

Mevrouw Van Rijn
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 Feest in Michiru
Het is een kleurrijk geheel in het Michiru-gebergte. Het hele dorp loopt uit en komt samen 
bij de basisschool van Namitalala. Vlaggen en ballonnen zijn niet het enige dat de dorre 
omgeving kleur geeft. Kinderen zitten in hun groene schooluniform en met vrolijk gekleur-
de mondmaskers vol spanning te wachten op de auto’s uit de stad. Een zeldzaamheid in dit 
gebied waar een fiets het meest luxueuze vervoermiddel is.

Regeringsambtenaren en personeel van Stéphanos 
worden met gezang ontvangen voor de officiële ope-
ning van het outreachprogramma in deze regio. Het 
is een bijzondere dag voor de gemeenschap, want dit 
is de eerste keer dat een organisatie in dit achterge-
bleven gebied een programma voor wezen introdu-
ceert.

In de achterliggende maanden is hard gewerkt om alle 
noden en gedachten van deze gemeenschap op papier 
te krijgen. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt en 
kan het vijfjarenproject gelanceerd worden. De ge-
meenschap en de regering dragen hun steentje bij. Zo 
worden de krachten gebundeld en worden de kinderen 
gedragen door de zorg van velen. Hierdoor hopen we 
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de levensomstandigheden van de kinderen te verbete-
ren, met als doel dat zowel kinderen als ouderen zelf-
standig het Woord van God zullen lezen en er naar 
mogen leven. 

Inmiddels hebben heel wat activiteiten plaatsgevon-
den. Naast het outreachprogramma verzorg ik de trai-
ningen die in de dorpen gegeven worden op gebied van 
gezondheid, onderwijs, landbouw en kinderbescher-
ming. Ieder dorp heeft zijn eigen comité en is verant-
woordelijk voor specifieke activiteiten. Zo wordt er 
kennis overgedragen en leert men op eigen niveau en 
met eigen middelen. Door deze lessen ontdekken 
dorpsbewoners dat wat voor de hen eerst normaal 
was, niet altijd in overeenstemming is met de Bijbel of 
de lokale regelgeving. Het is mooi om daarbij de regels 
van de Koning der Koningen hand in hand te laten 
gaan met de regels van de aardse regeerders. Na de 
lessen wordt een actieplan gemaakt om de problemen 
verder aan te pakken. Het mooie van deze trainingen 

is dat mensen zelf ontdekken wat wel en niet kan en 
daardoor dus veel gemotiveerder aan de slag gaan. 

Zo hebben kinderen in dit gebied op dertienjarige leef-
tijd al seksuele relaties. Het is heel gewoon dat een 
jonge vrouw van 22 vijf kinderen heeft. Door de trai-
ningen ontdekken de dorpelingen dat de Bijbel hier 
anders over spreekt en de regering een minimumleef-
tijd van 18 jaar heeft gesteld. Hieruit worden lessen 
getrokken en op dorpsniveau actieplannen gemaakt 
om deze praktijken in de toekomst te voorkomen. Zo 
komen de moedergroepen in actie met betrekking tot 
de zorg rondom de pubertijd en stellen de chiefs in het 
dorp duidelijke regels over het waarborgen van het hu-
welijk. Dat is niet eenvoudig, omdat hier een jarenlan-
ge traditie aan vooraf gaat. Toch is het waardevol, 
want ook deze kinderen dienen beschermd te worden.

Paul & Thea Mawaya - Malawi
Joel, Joshah, Josephine
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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 moge-
lijk is, een kaart zo'n groot gebaar zijn! Koop uw 
fotokaarten bij één van verkoopadressen, via 
fotokaarten@stephanos.nl, én kijk ook eens op 
de nieuwe fotokaarten webshop: 
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 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 speciaal een pagina ingericht: 
www.stephanos.nl/webshop.

Cadeauartikelen, nieuwe boeken 
en fotokaarten 
Bent u op zoek naar een cadeautje of wilt een kaartje 
sturen naar zieken en eenzame ouderen uit de gemeen-
te? Wilt u als kerkenraad iets geven aan ouderen, of 
wilt u als ondernemer uw personeel of klanten een ver-
rassingstas aanbieden? De opbrengst is 100% voor 
Stéphanos! Juist nu van harte aanbevolen!

Bruine poppen
Diverse bruine poppen variërend in prijs van 
19,95 tot 43,95 euro. Één van de beste merken.

Blanke poppen
Diverse blanke poppen variërend in prijs van 
19,95 tot 43,95 euro. Één van de beste merken.  

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

Stéphanos webshop

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

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

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

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

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

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

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

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

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

WEBSHOP

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

Sponsor een kind 
uit een arm gezin

Eind oktober zijn in Kuntaja, een erg arm berg-
achtig gebied in Malawi, nieuwe kinderen 
opgenomen in het Gezinsadoptieprogramma. De 
kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/verzor-
ger(s). Zij gaan naar de plaatselijke school, waar 
ze tussen de middag ook een maaltijd krijgen. 
Vanuit het programma ontvangt een kind per 
gezin onderwijs en daarvoor alle benodigdhe-
den en kleding. Het gezin kan verder meedoen 
aan het geitenproject of onze landbouwtraining 
volgen. Ook kan Stéphanos hulp bieden bij het 
opzetten van een handeltje, zodat het gezin kan 
proberen om in het eigen onderhoud te voor-
zien. Indien nodig wordt de school in het gebied 
opgeknapt. 
U helpt een kind én zijn of haar gezin al voor € 
20,- per maand. 
 
Het is mogelijk om zelf een kind uit te kiezen. 
Wij sturen u dan per mail een aantal voorstellen, 
zodat u een keuze kunt maken. Het is niet 
verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook 
aan ons overlaten. 
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Post van en voor de sponsorkinderen
In Malawi is men druk bezig om zoveel mogelijk 
kinderen post te laten maken voor de sponsors. Door 
de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelo-
pen. We hopen op uw begrip wanneer het langer 
duurt voordat u post krijgt van uw sponsorkind.
Wilt u post sturen aan uw sponsorkind? Dat kan het 
gehele jaar door via onderstaand adres. Uw bericht 
wordt dan zo snel mogelijk meegegeven naar 
Malawi of Zambia. Denkt u eraan om de naam en 
het nummer van uw adoptiekind in de linkerboven-

Wie wordt mijn sponsor?

Boniface George is zeven jaar. 
Hij heeft zijn beide ouders nog. Zij 
hebben geen baan, maar helpen 
andere mensen op hun land. De 

oogst van het afgelopen jaar is op en 
het duurt nog lang tot de volgende oogst klaar is. 
Helpt u hen de komende periode overbruggen?

Esnart Simenti is zeven jaar. 
Haar vader leeft niet meer. Ze 
woont bij haar moeder, die niet 
kan lezen en schrijven. Er zijn vijf 

kinderen in het gezin. Ze wonen in 
een eenvoudig huisje met een grasdak. 

Water halen ze bij de dorpspomp of uit de rivier. 
Ze hebben een kleine tuin waar mais, groenten en 
kikkererwten verbouwd worden. Moeder heeft 
geen baan, maar doet klusjes voor andere mensen 
en probeert zo in het levensonderhoud te voor-
zien. Helpt u Esnart en haar broertjes en zusjes?

Angela Charles is tien jaar. Ze 
komt uit een gezin van vijf kinde-
ren. Ze wonen bij moeder en een 
stiefvader. Moeder is gehandicapt, 

zodat de zorg voor de kinderen bij 
de stiefvader ligt. Hij heeft geen baan, maar wel 
een klein winkeltje dat voor een beetje inkomen 
zorgt. Er was maar een kleine oogst van hun tuin 
in het afgelopen jaar. Er is nu niets meer van over. 
Helpt u hen de komende periode overbruggen?

Aubrey Henry is zeven jaar. Hij 
heeft geen vader meer en zijn moeder 
is naar de stad vertrokken om daar 
werk te vinden. Hij woont bij zijn 

grootmoeder. Ze heeft geen baan en 
moet toch zien dat het gezin verzorgd 

kan worden. Dit gezin kan maar één keer per dag 
eten. Geeft u Aubrey en zijn oma nog een maaltijd?

Chisomo Chifundo is acht jaar. 
Zijn ouders leven nog wel, maar 
hij woont niet bij hen. Zijn groot-
ouders zorgen voor hem. Zij kun-

nen niet lezen of schrijven. Afgelo-
pen jaar bestond hun oogst uit maar 

twee zakken mais. Dit is niet genoeg voor het hele 
jaar. Steunt u Chisomo?

Agnes Stephano is tien jaar. Ze 
woont met haar broertje bij een tan-
te. Hun vader is gestorven. Agnes 
heeft soms last van epilepsie. Tante 

heeft geen baan, maar probeert klus-
sen te doen voor andere mensen. Dit le-

vert te weinig op. Helpt u hen rondkomen?

hoek van de envelop te vermelden? Wilt u geen 
cadeautjes meesturen? Envelop maximaal A5. Vindt 
u het lastig om post te sturen in het Engels? Graag 
sturen wij u een lijst met voorbeeldzinnen toe.
Houd het eenvoudig, een leuke kaart of foto van u 
als sponsor wordt ook erg gewaardeerd door de 
kinderen.
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u 
contact opnemen met mw. H. Westhoff- Lier, Karel 
Doormanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel. 
038-3857966, email adoptie@stephanos.nl
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PIONIERSWEG 84-86  •  DRONTEN  •  WWW.VETCOLLECTE.NL

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

wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. 

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de wees-

kinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert. 

Mail naar voorlichting@stephanos.nl 

of bel: (06) 30 16 71 72
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Bij de Malawi Assemblies of God begint de kerstvie-
ring op de avond van 24 december met een kerstnacht-
dienst. De hele nacht wordt er gezongen en gebeden. 
Op 25 december is het daadwerkelijke kerstfeest. Bij 
de RKK en de CCAP is er geen kerstnachtdienst, maar 
alleen de viering op Eerste Kerstdag. Tijdens de kerst-
dienst wordt er gebeden, gezongen, gedanst, gedichten 
voorgedragen en kerstscenes nagespeeld. Bij de RKK 
wordt er ook een mis gewijd aan de hele geschiedenis 
van Jozef, Maria en Jezus. De kerk wordt dan versierd 
met bloemen om te laten zien dat de geboorte van Je-
zus Christus belangrijker is dan elke andere viering of 
verjaardag. 

Na de kerkdienst gaan de mensen naar huis om samen 
met vrienden en familie kerst te vieren. Iedereen heeft 
nieuwe kleren aan en de tafel is rijkelijk gedekt. Er 
komt eten op tafel waar normaal gesproken geen geld 
voor is, zoals rijst met vlees. Ook wordt er frisdrank 
gedronken in plaats van water of thee. Er worden ca-

Kerstvieringen in Malawi

UIT HET VELD

In Malawi zijn verschillende christelijke denominaties, die allemaal kerst vieren. Allemaal 
herdenken ze de geboorte van Jezus Christus, zoals beschreven in Mattheüs 1. Er zijn 
verschillen in de manier waarop kerst wordt gevierd. Lees en kijk mee bij de Church of 
Central African Presbyterian (CCAP), de rooms-katholieke kerk (RKK) en de Malawi 
Assemblies of God.

deautjes uitgewisseld -meestal geld of kleding- en de 
mensen zingen samen.  
In de RKK wordt een kinderkerstfeest gehouden, waar 
de kinderen samen nadenken over de Bijbel, samen 
eten en levenslessen krijgen van hun ouders. 
Rondom het kerstfeest wordt er niet alleen genoten en 
gedeeld met familie, maar ook met mensen in nood. Er 
worden bezoeken afgelegd in ziekenhuizen en gevan-
genissen om ook daar de Goede Boodschap te vertel-
len. 

In een Afrikaanse kerk gaat het er meestal iets anders 
aan toe dan in een Nederlandse kerk. De verschillen in 
cultuur en temperament zijn ook in de kerk zichtbaar. 
En ook binnen hetzelfde land zijn er verschillen, zoals 
u hebt kunnen lezen. Ondanks de uiterlijke verschillen 
gaat het maar om één ding: het leven vinden in Chris-
tus, de Zoon van God. Dat wens ik u allen toe. 

Stéphanos Primary School Teachers - Malawi
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De effecten van deze pandemie zijn ook voor Stép-
hanos merkbaar. We hebben minder inkomsten door-
dat we minder activiteiten kunnen ontplooien. Wel 
zien we mooie initiatieven van de grond komen die 
toch voor inkomsten zorgen. Daarover leest u meer 
elders in dit magazine. Van al die creatieve vormen 
kunnen we ook zeggen: het einde is nog niet in zicht.
Eén van die bijzondere acties was de sponsortocht 
waarvoor ik mezelf heb ingespannen. Perfect voorbe-
reid door vele creatieve mensen en gesteund door vele 
ondernemers, werkgroepen en particulieren. Na 260 
kilometer fietsen langs diverse bij Stéphanos betrok-
ken plaatsen, kwam de finish 's avonds laat in Stap-
horst in zicht. Met een prachtig resultaat van ruim  
€20.000,-, dat onze verwachtingen overtrof. Allen 
heel hartelijk bedankt.

Het einde van 2020 komt in zicht. De Heere heeft ons 
erdoor gedragen, wij vlogen daarheen, leren we van 
Mozes. Er is zoveel gebeurd. Ook in Zambia en Mala-
wi, waar ik op moment van schrijven net van ben te-

De finish in zicht?!
Ons vorige nummer gaf, hoe kan het ook anders, de nodige aandacht aan de gevolgen van 
de wereldwijde pandemie. Er wordt gesproken over 'het virus eronder krijgen', maar dat 
lijkt toch niet helemaal binnen het bereik van beleidsmakers en bevolking te liggen. De 
finish is nog niet in zicht, dat lijkt wel helder. Het virus verspreidt zich niet, dat doet de 
mens zelf. Het gedrag aanpassen blijkt uiterst weerbarstig. Nog altijd zien we te weinig 
afstand, te weinig mondkapjes en teveel mensen bij elkaar.

ruggekeerd. Gelukkig gaat het goed met onze mensen 
ter plaatse. Jos en Caroline Nieuwenhuijse bereiden 
zich, met de kleine David, voor op vertrek naar Afrika. 
Wij allen, hoe we ook betrokken zijn bij Stéphanos, 
hebben Gods bescherming nodig.
Naast het meest noodzakelijke, het gebed, is ook fi-
nanciële steun onmisbaar om het werk voort te zetten. 
U leest elders wat we nog hopen binnen te krijgen. 
Mocht deze oproep om een extra bijdrage uw hart ra-
ken en u kunt het missen, zou u ons dan willen helpen 
om de jaarinkomsten ook in 2020 op peil te houden? 
Namens onze Afrikaanse medemens wil ik u zeer har-
telijk danken voor uw betrokkenheid bij ons werk.
In het toeleven naar de 'finish van 2020' wens ik u alle 
goeds en ons allen de blijvende gezondheid en liefde 
voor ons werk dat al meer dan dertig jaar mag be-
staan. Van ons werk is helaas de finish niet in zicht. 

Ontvang allen een hartelijke groet.
Johan van der Ham
directeur/bestuurder
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Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 
zijn/haar steun, in welke vorm dan ook. Zeer velen 
hebben geld overgemaakt, zowel bedrijven als parti-
culieren. Dank ook aan de velen die vanuit Stéphanos 
hebben meegewerkt aan het mogelijk maken van 
deze tocht. Alle voorbereidingen, het meerijden met 
de volgauto's, mij van eten/drinken voorzien gedu-
rende de dag, foto’s, film- en zelfs dronebeelden! 
Dank aan de fietsenzaak in Ouddorp voor het be-
schikbaar stellen van de fiets en aan een ander bedrijf 
voor het live-tracking device. De steunende onderne-
mers vind u hiernaast en op www.stephanos.nl/actie-
pagina. Dank aan de vele werkgroepen en tfc’s die 
betrokken waren. Ik noem de plaatsen Ouddorp, 
Montfoort, Houten, Uddel, Genemuiden en Stap-
horst. Zelfs de werkgroep Rijssen was aanwezig in 
Genemuiden, hartverwarmend.

De lunch in Montfoort en de warme maaltijd in Ud-
del: het moest vanwege het krappe schema helaas 
snel, maar het was heerlijk. Op alle andere stopplaat-

BEDANKT

De sponsorfietstocht van bestuurder Johan van der Ham heeft € 20.414,55 opgeleverd. 
Hij heeft hiervoor op 2 oktober 255 km afgelegd. Startend ’s morgens om 7:00 uur in 
Ouddorp, op de route diverse plaatsen van werkgroepen en TFC’s aangedaan en ’s 
avonds om 22:30 uur aangekomen in Staphorst.

sen waren koffie, snacks, repen, fruit, koeken, etc, 
altijd meer dan voldoende. Spandoeken, banners, 
ballonnen: geweldige steun in de rug voor deze bijna 
260 km tegen de stevige oostenwind in. Het was een 
lange dag van inspanning (van 7.00 tot 22.30, ~ 
6000 kcal energieverbruik) maar vooral van een 
groot Stéphanos-familiegevoel.

Dank ook aan de meefietsers in Rotterdam, Krimpe-
nerwaard, op de Utrechtse Heuvelrug, over de Velu-
we en van Genemuiden naar Staphorst. Dat is als 
zeer motiverend ervaren.
 
De Heere heeft ons gespaard voor ongelukken en 
pechsituaties. Hij heeft de gezondheid en kracht ge-
geven. Mocht Hij ook de opgehaalde middelen willen 
zegenen.
 
Hartelijke groet,
Johan van der Ham
Directeur/bestuurder Stéphanos
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BEDANKT

De tfc van Karin van Meeuwen heeft een zeer 
succesvolle amaryllisbollenactie gehouden. Ook de 
kiprollade actie heeft fondsen voor het werk in 
Malawi opgeleverd. Bedankt.

Mevrouw Van Rooijen uit Oosterwolde (Gld) haakt 
samen met een club vrijwilligers dekens voor 
Malawi. Via dit magazine willen wij -namens de 
weeskinderen in Malawi- alle creatievelingen 
bedanken voor hun inzet.

Werkgroep Genemuiden heeft in week 43 -met 
inachtneming van de RIVM-maatregelen- een 
huis-aan-huis collecte gehouden. Ruim zestig 
vrijwilligers gingen Genemuiden rond met 
collectebussen. Dat heeft, ondanks de 
omstandigheden, een hoger bedrag dan vorig jaar 
opgeleverd; maar liefst € 3700,-! Regelaars, lopers 
en gevers hartelijk dank. Ook zijn er door de 
werkgroep 1100 amaryllissen en 100 kiprollades 
verkocht. 

Rosianne Dalm heeft haar spreekbeurt gehouden 
over Stéphanos. Na de spreekbeurt heeft ze 
kraskaarten uitgedeeld én heeft ze samen met haar 
vriendin lege flessen verzameld. Ook verkocht ze 
samen met Thirsa Voets 150 zakken snoep. Met 
elkaar hebben ze € 271,75 opgehaald. Bedankt 
meiden! Fijn dat jullie je al zo jong inzetten voor de 
naasten in Malawi en Zambia.

Vrijwilligers en medewerkers hebben opnieuw een 
container met (gedoneerde) spullen geladen. Onder 
andere schoolmaterialen en -meubels, stapelbedden, 
matrassen en (gehaakte) dekens zijn op weg naar 
Malawi.
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BEDANKT

Op de Obadja- en Eliëzerschool in Zwolle is 
zendingsgeld opgehaald voor Stéphanos. Dit heeft 
het mooie bedrag van € 1213,- opgeleverd. 
Kinderen, heel hartelijk dank.

De landelijke amaryllisbollenactie - dit jaar 
georganiseerd door werkgroep Katwijk - heeft een 
omzet van € 10.566,30 opgeleverd! Een prachtig 
bedrag. Coördinatoren, verkopers en kopers, 
hartelijk dank voor jullie steun. De vrouw van onze 
directeur/bestuurder J. van der Ham en haar zus 
hopen deze mooie actie in het vervolg op te pakken.

De landelijke kiprolladeactie - in samenwerking met 
Slagerij Markus uit Gouderak - heeft een omzet van 
€ 7973,- opgeleverd. Zowel bedrijven als 
particulieren hebben hier aan bij gedragen. Bedankt.

De jaarlijkse Puzzelmarkt in Leerdam zal in de 
toekomst georganiseerd worden door de 
werkgroepen Montfoort en Werkendam. Zie ook 
www.stephanos.nl/puzzelmarkt. Organisatoren, 
hartelijk dank voor de fijne samenwerking de 
afgelopen drie jaar en voor de € 3000,- die we van 
jullie ontvingen. 

In week 39 heeft werkgroep Nieuw-Lekkerland vier 
dagen lang een pop-up winkel gerund op het 
Kleyburgplein. Ze verkochten onder andere bruine 
poppen, boeken, legpuzzels, advocaat, ondergoed, 
speelgoed, snoep en poffertjes. Er is circa € 6250,- 
opgehaald. Vrijwilligers en kopers, heel hartelijk 
dank. Jullie actie verdient navolging. Lezers, staat er 
nog een winkel leeg bij u in de buurt?

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

Bedankt voor uw aankopen in onze webshop. De 
winkel (www.stephanos.nl/webshop) blijft open. 
Koopt u uw cadeauartikelen en nieuwe boeken bij 
Stéphanos? Bedankt voor uw steun.
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Ophalen in Nieuw-lekkerland of laten verzenden voor € 3,60.

Gevaar!

Bestellen via: tfcvoorzambia@gmail.com

Ga mee op reis naar Zambia 
en lees de grappige, 
spannende en gevaarlijke 
avonturen die Saulos, 
Loveness en Davy beleven.

Anita de With-Hak
92 pagina’s

€8,50
Bestel voor:

Leestip!

NIEUW

Als de coronamaatregelen het toestaan hoopt Stéphanos Deo volente 2021 opnieuw een werkvakantie te 
organiseren. Deze staat gepland van D.V. 16 juli tot 7 augustus. 

Neem voor meer informatie een kijkje op www.stephanos.nl/werkvakantie. Help je arme medemens en ontdek 
het prachtige Malawi. Meld jij je aan voor deze onvergetelijke werkvakantie? 

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

Werkvakantie 2021



UIT HET 
LEVEN VAN...

De tafel waar hij aan zit is eigenlijk veel te groot voor 
hem. Maar daar maalt Charles (9) niet om. Hij is al 
blij dat er tafels staan in zijn klaslokaal. In meerdere 
lokalen zitten de kinderen nog op de grond.

Charles Mitende woont zo’n dertig kilometer bij Stép-
hanos vandaan. Ook met de auto is het nog best een 
pittige rit. Het is een weg vol bochten, rotsblokken en 
soms ook een afgrond naast de weg. Maar de natuur is 
mooi. Bergachtig. Charles is nieuw in het Stéphanos-
programma. De stichting is in oktober een project ge-
start in het gebied waar deze jongen woont. Een groep 
kinderen werd opgenomen in het sponsorprogramma. 
Charles is een van hen.

Charles woont bij zijn oma. Hij is wees en heeft geen 
broertjes of zusjes. Er wonen nog twee neefjes bij zijn 
oma, zo is het net of hij broertjes heeft. Charles zit nog 

maar een paar jaar op school. Hij was zes jaar oud 
toen hij voor het eerst naar school ging. In Malawi 
praat je niet over in welke groep je zit, maar in welke 
standaard je zit. Als er een nursery -een soort peuter-
speelzaal- is, ga je daar eerst naartoe. En dan ga je acht 
jaar naar de lagere school. Alleen gaat de school van 
Charles niet verder dan standaard 5. Als hij dan toch 
de lagere school wil afmaken, moet hij vijf kilometer 
lopen naar het volgende dorp.

Weet je waarom het zo fijn is dat Charles nu wordt 
gesponsord? Zijn schooluniform en andere schoolma-
terialen worden betaald. En zijn oma leert hoe ze de 
opbrengst van de tuin kan vergroten. Want ieder jaar 
is de mais al op voordat ze nieuwe kunnen oogsten. 
Dan eet Charles geen twee keer per dag, maar nog 
maar een keer. En met een lege maag naar bed gaan is 
niet fijn.
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Beste jongens en meisjes,
Het jaar zit er alweer bijna op. Een bijzonder jaar ligt achter ons. Een jaar waarin veel dingen anders waren. Een jaar waarin 
feesten niet altijd doorgingen. Koningsdag was dit jaar heel anders. Misschien kon je je verjaardag ook niet vieren zoals je dat 
altijd deed. Veel feestdagen zijn anders en ook de kerstdagen zullen anders zijn dit jaar. Misschien kun je met kerst dit jaar 
niet naar de kerk. Toch mogen we de boodschap van kerst gedenken: God gaf Zijn Zoon voor ons. Als we daarbij stil staan, 
mag het toch feest zijn. Denk jij deze kerstdagen ook aan de mensen die het zoveel minder goed hebben dan wij? En bid jij 
voor ze? Er zijn veel mensen die nooit over de geboorte van de Heere Jezus hebben gehoord. 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 weer veel kinderen meedoen.

Hartelijke groeten, juf Elsbeth en juf Cora

7-9 jaar

9-11 jaar

Soms gaan dingen anders dan wij 
verwachten of willen. We snap-
pen niet altijd wat Gods plan met 
ons en de wereld is. Soms lijkt het 

of dingen helemaal fout gaat. In het Oude Testament 
werd beloofd dat de Heere Jezus geboren zou worden. 
Toch duurde het heel lang en het leek alsof God 
vergeten was wat hij beloofd had, maar dat was niet zo! 
God gaf Zijn Zoon voor ons. In de puzzel hieronder 
staan heel veel letters. Kleur de letters met een stip, dan 
lees je dat God niets vergeet en betrouwbaar is.
 
Inzenden: 
De zin die je leest als je de letters met een stip kleurt.

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. Wat ons ook overkomt, we mogen net als de wijzen 
altijd omhoog kijken en God om hulp vragen. De pijl in de puzzel wijst 
daarom ook naar boven. 
Hiernaast zie je een doolhof naar een ster. Kun jij de weg vinden?
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KIDS

SPELREGELS 
•  Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
•  Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs. 
•  Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je twee keer niets 

opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt. 
•  Opsturen vóór 1 januari 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.

Kleurplaat
Naam:
Adres: 
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Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 7.300 stuks.

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

Directeur / bestuurder
J. van der Ham

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

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

Comité van aanbeveling:
Ds. A.A. Brugge, 
Ds. D.J. Budding, 
Ds. G. Clements, 
Ds. A.A. Egas, 
Ds. L. Groenenberg, 
Ds. A. den Hartog, 
Ds. L.M. Jongejan, 
Ds. J. Joppe, 
Ds. G. Kater, 
Ds. M. Klaassen, 
Ds. W.M. van der Linden, 
Ds. G. van Manen, 
Ds. 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.


