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Coverfoto: Als je je ogen er voor opent, is er zó veel om je over te 

verwonderen. Dat we elke morgen weer wakker worden. Elke 

ademteug die we krijgen. Een zonnestraal op een grauwe dag. 

Prachtige herfstkleuren om ons heen. De lach van een kind. Een 

pasgeboren baby. 

Het helpt ons herinneren: De Heere gaat door. Hij regeert. Hij heeft 

een plan voor deze wereld, voor jouw en mijn leven. Hij heeft Zijn 

Zoon gegeven. Niet alleen met kerst, maar elke dag weer staat Hij 

voor ons klaar. Wat een wonder! Verwondert dat u en jou ook?
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WELKOM

  Verwonderd
Voor u ligt het laatste magazine van 2021. Zoals u inmiddels gewend bent, wor-
den de bijdragen geschreven vanuit een centraal thema. Deze keer is het thema 
"verwonderd".

En reden tot verwondering is er zeker, ook in dit voor velen moeilijke coronajaar. 
Maar meer nog dan een coronajaar is dit een jaar onzes Heeren. Want het is de 
Heere die ons allen heeft gespaard. Hij is het Die het werk dat door zovelen bin-
nen Stéphanos mocht worden verzet, heeft willen zegenen. Dat is al reden te over 
om verwonderd te zijn. 

Het is bijna Kerst. God geopenbaard in het vlees. Is er een groter wonder? De 
reden van Zijn menswording is allesbehalve verheffend. Maar Gode zij dank voor 
Zijn onuitsprekelijke liefde. 

Veel scribenten zullen u hun redenen geven tot verwondering. Mooi is dat. En u 
zult hun ervaringen herkennen, hoewel misschien niet letterlijk. Maar met elkaar 
kunnen we ons verwonderen over zoveel blijken van Gods goedheid en geduld. 
We mogen ons verwonderen over het werk dat zovelen van ons op uiteenlopende 
wijzen mogen verrichten.

Namens Stéphanos wens ik u veel leesgenoegen en een goede 
tijd van bezinning op Het Wonder aller wonderen. 

Ontvang allen een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder
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Wilt u ook aan de slag 
voor Stéphanos?

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

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

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

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

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

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

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

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

Wenskaarten
Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. 
Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.
Alblasserdam  Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnemuiden  Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle  Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland  Simons Kleding, Voorstraat 52
Elspeet  Simons Kleding, Staverdenseweg 16a
Genemuiden Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 
 Woonwinkel Jan Pleijsier, Klaas Fuitestraat 46
 Robuust , Langestraat 37
 Fam. Verhoek, Oranjestraat 9
 Fam. Sterk, Kabel 49
 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49
 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
 Fam. Boender, Ratelaar 29
 Fam v/d Kamp, Kievit 26
Grafhorst Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt Rosedale Collections, Hoogstraat 26
 Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, 
 fotokaarten@stephanos.nl
IJsselmuiden Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
Katwijk Mariet Design, Sluisweg 6F
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela  Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet  Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sint Maartensdijk  Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle  Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst   Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 

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

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

Het gaat hier over een schaap dat verloren was. Het 
doolt rond in de woestijn, totdat het jammerlijk en eeu-
wig omkomt. Dat is nu het beeld van elk mens. U bent, 
jij bent dat verloren schaap. Hebt u het weleens gezien 
en gevoeld? Buiten het paradijs. Van God weggelopen. 
Je gaat je eigen weg. Die loopt dood, eeuwig dood.

Maar nu is daar die Herder. Die goede Herder, de Heere 
Jezus. Hij stelde Zijn leven voor de schapen. Hij verliet 
de hemel, de engelen, de plaats van reinheid en heerlijk-
heid. En Hij kwam naar deze huilende wildernis die 
“wereld” heet. Waarom? Om te zoeken en zalig te ma-
ken wat verloren is. Hij zoekt net zolang tot Hij Zijn 
verloren schaap vindt. Hij brengt Zijn Woord naar u 
toe. Wat doet Hij? Hij raapt u op. Hij legt u op Zijn 
schouders en Hij brengt u Thuis. Daar zit natuurlijk 
alles bij inbegrepen. Hij reinigt u van uw zonden. Hij 
maakt u schoon en klaar en geschikt om eeuwig bij God 
te wonen. Hij brengt u in de gemeenschap met de Vader, 
in de gemeenschap met Gods kinderen. Hij draagt u 
door de woestijn van dit leven heen. Door alle nood en 
dood, door alle moeite en verdriet. En Hij brengt u 
Thuis in het Vaderhuis met zijn vele woningen. 

Wat een wonderlijk en heerlijk werk doet Hij. Zoeken 
en zalig maken wat verloren is. Dit werk van Christus 
veroorzaakt grote blijdschap.

Blijdschap in de hemel. De Vader verblijdt Zich in het 
werk van Zijn Zoon. Onuitsprekelijk blij is Hij als de 
Zoon weer met een verloren schaap Thuiskomt. Een 
mensenkind door Hem opgezocht, gereinigd en gehei-
ligd. Een mensenkind dat alleen met God te vervullen 
en te bevredigen is. Wat een wonder van vrije genade. 
Er is blijdschap bij de engelen Gods. Zij verheugen 
zich zeer in uw bekering. Er is blijdschap bij de verlos-
ten in de hemel. Er is een onvoorstelbare heerlijke 
blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich be-
keert. Uw bekering is Gods lust. Dat mag u bemoedi-
gen. De goede Herder roept u door middel van Zijn 
Woord tot Zijn gemeenschap. Hij zoekt het verlorene. 
Hoe slecht en verloren u ook bent. U bent welkom bij 
Hem. Er is ook blijdschap op aarde. Gods gemeente 
verheugt zich als een zondaar tot bekering komt. 
Maar er komt ook een grote blijdschap in uw eigen 
hart. Als God uw zonden wegkust in het bloed van 
Christus. Als Hij u aanneemt tot Zijn kind. Als Hij u 
dat doet weten door Zijn Geest. Als de voorsmaak 
van de eeuwige vreugde in uw hart komt. Die blijd-
schap is er niet over degenen die denken dat ze de be-
kering niet nodig hebben. Want elk mens heeft waar-
achtige bekering nodig. Zonder ware bekering eindigt 
uw leven in eeuwige droefheid. Als u Hem nog niet 
kent, laat u dan toch bewegen tot het geloof. Zoek 
deze Zaligmaker, Die zondaren zoekt. En zoek werk-
zaam te zijn tot de bekering van anderen. Want denk 
erom dat elke bekering blijdschap in de hemel geeft, 
eeuwige blijdschap.

Nunspeet, Ds D.J.Budding

Blijdschap in de hemel
“Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap  zal zijn in de hemel over één zondaar die zich 

bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen die de bekering niet van node 

hebben.” Lukas 15 vers 7
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Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? Waar 

vindt u houvast en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse

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

artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages bieden we u 

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

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

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

Verdieping en 
ontspanning in 

een vluchtige tijd
GezinsGids biedt houvast voor het gezin

WORDT
FRITUURVET 
INZAMELPUNT

OPROEP

PIONIERSWEG 84-86  •  DRONTEN  •  WWW.VETCOLLECTE.NL

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

wordt binnen 2 dagen vervangen voor een lege. 

En Stéphanos krijgt een goede prijs, zodat de wees-

kinderen in Malawi en Zambia er mee geholpen worden.

Doet u mee? Neem contact op met Harry Droppert. 

Mail naar voorlichting@stephanos.nl 

of bel: (06) 30 16 71 72

Ontdek het
Israël van
toen en nu.

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

Meer informatie op telisraeltravel.nl

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

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

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

programma te brengen.

Telefoon:  088 - 011 88 44

Email:  info@telisraeltravel.nl
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Verwondert het u ook, terugkijkend op 2021? Ver-
wondert het u dat de Heere dit jaar weer doorgehol-
pen heeft? Hij gaf kracht in alle omstandigheden van 
het leven. Onze kinderen ontvingen (Bijbels) onder-
wijs, wij hebben een woning, er waren inkomsten om 
vaste lasten te kunnen betalen en ga zo maar door. Wat 
een zegen om dan tevreden te zijn en genoeg te hebben. 
Dat het gebed van Agur in Spreuken 30: 8 en 9 de onze 
maar mocht zijn: „Armoede of rijkdom geef mij niet, 
voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, 
Opdat ik zat zijnde, U dan niet verloochene en zegge: 
Wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde, dan niet 
stele, en de Naam mijns Gods aantaste.” Als de mens 
dan op zijn plek is, blijft er verwondering over. Dan zal 
er ook nog wat over zijn om van het vele dat ontvan-
gen is te delen met onze arme medemens in Afrika.

Als stichting mogen we zeggen dat we verwonderd zijn 
dat in deze verwarrende coronatijd het werk zijn 
voortgang mocht hebben. Soms in aangepast vorm, 
maar toch: het mocht doorgaan. Ook in Nederland 
konden diverse activiteiten dit jaar, in tegenstelling tot 
vorig jaar, doorgaan. Zo hebben vrijwilligers diverse 
activiteiten kunnen organiseren, loopt de fotokaarten-
webshop goed en konden verschillende scholenacties 
plaatsvinden. Er waren onder andere op de School met 
de Bijbel in Langbroek, de Johannes Calvijnschool in 
Genemuiden, de Groen van Prinstererschool in Klaas-
waal en op het Hoornbeeck College in Kampen mooie 
acties. Diverse acties zitten nog in het vat. Daarover 
meer in het volgende magazine.

Tweede Stéphanos fietstour
Vanwege het succes van de fietstour van dit jaar hopen 
wij in 2022 een tweede Stéphanos fietstour te organi-

seren. Er zijn prachtige nieuwe routes uitgestippeld. 
Meer informatie en mogelijkheid voor inschrijven 
kunt u vinden op www.stephanos.nl/fietstour. Zie ook 
de advertentie elders in dit magazine. Op dezelfde dag 
als de fietstour plaatsvindt zal voor gezinnen en andere 
recreatieve fietsers een mooie fietstocht in de omgeving 
van Montfoort worden georganiseerd.

Werkvakantie 
We proberen voorzichtig, en met inachtneming van 
wat er staat in Jakobus 4:15, wat plannen te maken 
voor de werkvakantie. De voorgenomen werkvakantie 
van 2022 staat gepland van 15 juli t/m 6 augustus. 
Mocht je je willen inzetten voor je arme medemens én 
het mooie Malawi willen ontdekken, neem dan con-
tact op via 06-30167172 of voorlichting@stephanos.
nl. 

Advent- en Kerstconcert
Op 4 december hoopt Arie van der Vlist met man-
nenensemble Ethan vanuit de Hervormde Kerk te 
Noordeloos een online Adventconcert uit te zenden. 
Op 18 december geeft hij een online Kerstconcert.  
Rebecca Rozendaal (viool) en Jan Rozendaal (orgel) 
leveren ook hun bijdrage. Stéphanos directeur J. van 
der Ham zal het werk van Stéphanos toelichten. Houd 
www.stephanos.nl/agenda in de gaten.

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

Verwondering
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Het VTC managen is een hele uitdaging, maar het is 
ook zó mooi om als christen in een christelijke omge-
ving te mogen werken. We leren met en van elkaar 
steeds meer Wie God is en dat we op Hem kunnen 
vertrouwen, ook in moeilijke tijden. 

Ook op het VTC ging corona niet ongemerkt voorbij. 
Alle scholen werden gesloten, dus ook onze school. 
Dit bracht grote zorgen met zich mee. Want geen 
school betekent geen studenten. Geen studenten bete-
kent geen inkomsten. Geen inkomsten betekent geen 
salaris voor onze 23 medewerkers. Maar hoe meer wij 
keken op de omstandigheden en wij ons zorgen maak-

Groot is Uw trouw, o Heere
Ik ben Chimwemwe Durban Nyirenda, manager van het Stéphanos Vocational Training 

Centre (VTC, vergelijkbaar met MBO). Graag neem ik u mee naar het VTC, waar jonge 

Malawianen een praktijkopleiding krijgen. Door hen toe te rusten en op te leiden hebben 

zij meer kans op een baan waarmee zij zichzelf en hun familie kunnen onderhouden. Ook 

krijgen zij Bijbels onderwijs. Niet alleen de kennis, maar ook handvatten om Bijbelse prin-

cipes toe te passen in hun dagelijks leven. 

ten, hoe meer Gods trouw bleek. Door Zijn trouwe 
zorg kregen we tóch inkomsten. 
Allereerst door het GIZ Aquaculture training pro-
gramma. Al vanaf 2019 zijn we bezig geweest met 
voorbereidingen en aanvragen voor dit programma. 
We waren blij en verwonderd dat we in januari 2021 
te horen kregen dat we in mei zouden kunnen starten. 
Binnen dit project, met een budget van ruim 25.000 
euro hebben we een meertje aan kunnen leggen –als 
groot waterreservoir– en een waterput kunnen slaan 
en een pomp installeren. Toen was er zelfs nog geld 
over waarmee we nog een aantal kleinere zaken kon-
den oppakken. 
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UIT HET VELD

Maar dat was niet het enige, de Heere had nog een 
verrassing voor ons in petto. Een samenwerking met 
SOS Children’s Home –een partij die al lang bij Stép-
hanos betrokken is– zorgde voor inkomsten van ruim 
10.000 euro. Ziet u ook Gods wonderlijke genade?
Wij hebben al eerder studenten gehad via deze partner, 
maar dat was al een tijd geleden. Dit jaar vroegen zij 
opnieuw of wij een groep studenten konden plaatsen 
voor vier verschillende opleidingen. Na het uitbrengen 
van een offerte moesten we een poos wachten, maar 
het wachten werd beloond. Zelfs zonder onderhande-
len wilden ze alle studenten plaatsen en wel zo snel 
mogelijk. En wat het nóg wonderlijker maakte: ze wil-
den 70 procent vooruit betalen. Hiermee konden we 
de salarissen betalen. Hoe groot is Gods trouw! 
Wat een wonder om te zien hoe gemotiveerd de docen-
ten zijn. En hoe heerlijk dat er studenten rondlopen die 
zich ontwikkelen. Een nieuwe lading elektriciens, 
loodgieters, metselaars en coupeuses bereid zich voor 
op hun toekomst. 

En alsof dat nog niet genoeg was, gaf God nóg een 
opening. Opnieuw bij een GIZ project, dit keer een 
project om zowel volwassenen als jongeren te trainen 
in agrarisch ondernemerschap. In Malawi zijn we gro-
tendeels afhankelijk van de landbouw, dus naar deze 

training is altijd vraag. Het inschrijfproces was ver-
moeiend, bureaucratisch en bijzonder technisch, maar 
uiteindelijk kwam het verlossende antwoord: we kre-
gen ruim 25.000 euro om deze prachtige training uit te 
kunnen voeren. 

Heeft u nog meer bewijs nodig dat de Heere wonder-
lijk, verbazingwekkend en onbeschrijfelijk goed is? 
Zijn trouw is overvloedig gebleken in het afgelopen 
jaar. Hij voorzag, wanneer wij dat het minst verwacht-
ten. Hij zorgt voor Zijn kinderen. Niet altijd zoals zij 
het willen of verwachten, maar altijd volgens Zijn wil 
en de rijkdom van Zijn genade. 

Chimwemwe Durban Nyirenda
Manager VTC - Malawi

Zingt den HEERE een nieuw lied; 

zingt den HEERE, gij ganse aarde! 

Zingt den HEERE, looft Zijn Naam.

Psalm 96
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VOOR ELKE GROENE KLUS
TUINGEREEDSCHAP
Graven, spitten, bestraten, vegen, 

harken, aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. 

Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus. 

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

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

De doelen van veel mensen zijn rijkdom, macht en aanzien. 

Zij zetten alles op het hier en nu. Wat betekent deze houding voor 

een christen? Wat is principe en wat traditie? Het RD wil helpen bij 

de meningsvorming hierover. We duiden het nieuws vanuit een 

christelijk perspectief, in interessante, evenwichtige en betrouwbare 

artikelen. Het gaat immers om het hele verhaal. En dat reikt verder 

dan alleen het aardse. RD. Geloofwaardig.

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

Scan mij

RD. Voor het hele verhaal

Christen 
zijn in deze  
samenleving

10



Stroomstoring? Lekke gieter? Schilderij dat 

een plek op de muur moet krijgen? Je kunt 

het niet zo gek bedenken of Elias Kaziputa 

(46) klaart de klussen. Een man met gouden 

handen. 

Elias volgde de vakopleiding tot elektricien aan het 
VTC op de compound van Stéphanos. Hij liep stage 
bij een thee-estate in Thyolo. Hier deed hij de nodige 
ervaring op. Zijn kundigheid bleef niet onopgemerkt. 
Een aannemer waar hij wel eens mee samenwerkte 
kwam hem tegen en vroeg wat hij deed nu zijn oplei-
ding was afgerond. Helaas moest Elias zeggen dat hij 
vooral bezig was in de tuin, een vaste baan had hij 
niet. De aannemer vertelde hem dat op Stéphanos een 
vacature was. De brief werd geschreven, een uitnodi-
ging volgde en van het resultaat heeft Stéphanos nog 
dagelijks profijt. Elias werd aangenomen vanwege zijn 
kundigheid op allerlei gebied. Moet er iets gelast wor-

den, vraag Elias. Een timmerklus is bij hem ook in goe-
de handen.
Een 8 tot 5 mentaliteit heeft hij niet. Moet een klus 
dezelfde dag nog af dan gaat hij door. Bij een stroom-
probleem in het weekend of ’s avonds is Elias present. 
Doordat hij dicht bij de compound een huis huurt, kan 
hij snel aanwezig zijn. Elias zou het liefst een eigen 
huis en tuin hebben, maar eerst wil hij zijn drie doch-
ters een opleiding geven. De oudste twee hebben hun 
opleiding achter de rug. De oudste is lerares en de 
tweede is kleermaker. Beiden zijn getrouwd en hebben 
een kind. De jongste dochter gaat nog naar het voort-
gezet onderwijs. Ieder jaar is het een puzzel om het 
schoolgeld betaald te krijgen. 

Ondanks het altijd moeten passen en meten om rond 
te komen is Elias een dankbaar mens. Hij is christen en 
wil dat ook vermeld hebben. „De Heere draagt zorg 
voor mij, daardoor heb ik werk en kon ik mijn doch-
ters laten studeren.”

UIT HET 
LEVEN VAN...

Elias
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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 beurzen in deze coronaperiode niet door kunnen gaan, zoeken we 

naar 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 gemeente? Wilt u als kerkenraad iets geven aan 
ouderen, of wilt u als ondernemer uw personeel of 
klanten een verrassingstas aanbieden? De opbrengst 
is 100% voor Stéphanos! Juist nu van harte aanbevo-
len! Hieronder kunt u de Stéphanos producten 
vinden:

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

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

Stéphanos webshop

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen
Via www.stephanos.nl/boekenhoek kunt u uw boeken bestellen (van alle christelijke uitgeverijen). Als u via 
de zoekbalk naar de webshop van CLC Nederland gaat, wordt 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: Te zingen op de 
wijs van ‘Ik ga slapen, ik ben 
moe’. Mooi kraamcadeau. € 10,-

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

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

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

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

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

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

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

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

WEBSHOP

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

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

Sponsor een kind uit een arm gezin

Wie wordt mijn sponsor?

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

Deze kinderen wonen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan naar de plaatselijke school, waar ze 
tussen de middag ook een maaltijd krijgen. Vanuit het programma ontvangt één kind per gezin onderwijs 
en daarvoor alle benodigdheden. Het gezin kan verder meedoen aan het geitenproject of onze land-
bouwtraining volgen. Ook kan Stéphanos hulp bieden bij het opzetten van een handeltje, zodat het gezin 
in hun eigen onderhoud kan gaan voorzien. De school in het gebied wordt opgeknapt als dat nodig is. 
U geeft een kind uit dit programma deze kansen voor € 22,50 per maand. 
Het is mogelijk om een kind uit te kiezen dat u wilt sponsoren. Wij sturen u per mail een aantal voorstel-
len, zodat u een keuze kunt maken. Het is niet verplicht om zelf te kiezen, u kunt de keus ook aan ons 
overlaten. 

Love Owen is vijf jaar. Haar moeder is gestorven 
tijdens de geboorte van Love. Haar vader vertrok 
naar Zuid-Afrika om daar werk te zoeken. Love 
woont bij een oom en tante. Zij hebben geen baan 
maar proberen in hun onderhoud te voorzien door 
klussen te doen voor andere mensen en door wat 
ze verbouwen in hun tuin. Ze wonen in een huisje 
met een grasdak. Geeft u Love liefde?

Post van en voor de sponsorkinderen
Alle post die u gestuurd hebt aan uw sponsor-
kind vanaf eind december tot en met begin april 
is ondertussen aangekomen in Malawi. De kids 
waren blij!

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

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

Yakobo Belo is zeven jaar. Toen hij nog maar 
twee jaar was stierven zijn beide ouders. Hij woont 
nu bij een oom en tante. Hij is enig kind. Oom en 
tante hebben zelf ook twee kinderen. Ze leven van 
wat hun tuin opbrengt. Geeft u Yakobo weer 
hoop?

Hope Chigwankhu is acht jaar. Hij is wees en 
woont bij zijn oma van 81 jaar, samen met een 
broer en een zus. Oma en de kinderen hebben een 
stukje grond. Ze leven van de opbrengst. Helpt u 
hen naar een betere toekomst?

Takondwa Gerad is zeven jaar. Haar vader 
leeft niet meer en haar moeder is vertrokken. Tak-
ondwa woont bij haar oma. Er wonen nog twee 
andere kinderen bij oma. Takondwa heeft ook nog 
een klein broertje, maar hij woont niet bij hen in 
huis. Helpt u oma om voor deze kinderen te zor-
gen?

Prisca Samson is bijna vijf. Haar ouders zijn 
gescheiden. Ze woont bij haar moeder, samen met 
twee zussen. Moeder heeft geen baan, ze moeten 
leven van de opbrengst van hun stukje grond. 
Helpt u Prisca en haar zusjes?

15



Als we 2021 vergelijken met 2020 zijn we blij en verwonderd dat de Heere Stéphanos 

Malawi gezegend heeft. Ook –of misschien juist– in moeilijke omstandigheden. In 2020 

waren alle scholen in Malawi dicht als onderdeel van de coronamaatregelen. Zo ook onze 

Stéphanosscholen.

Verwondering 
over Gods trouw

Dit zorgde niet alleen voor een leerachterstand, maar 
de kinderen kwamen ook (weer) terecht in hun moei-
lijke, kwetsbare thuissituatie. Dit heeft er helaas voor 
gezorgd dat verschillende kinderen zijn gestopt met 
school. Verschillende meisjes zijn al heel jong uitgehu-
welijkt, zodat de ‘lasten’ en kosten niet meer op de 
familie van het meisje drukken. Ook zijn er meer jonge 
meisjes zwanger geworden dan gemiddeld. 
Begin 2021 mochten de scholen gelukkig weer open. 
We wisten niet hoe het zou gaan, maar de Heere heeft 
onze gebeden verhoord. We zijn nu bijna aan het einde 
van het jaar en de scholen zijn steeds opengebleven. 
Ook al is de pandemie niet voorbij en zijn de gevolgen 
ook in Malawi duidelijk merkbaar, het Bijbels onder-
wijs mocht doorgaan. Onder onze docenten en leerlin-
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UIT HET VELD

gen zijn veel besmettingen geweest, maar Gode zij 
dank zijn ze allemaal genezen. Ons gebed is steeds ge-
weest dat Zijn wil zou geschieden voor Stéphanos en 
we zijn verwonderd dat het Zijn wil was dat alle do-
centen en leerlingen gespaard zouden blijven. 

Tel je zegeningen
Als we aan het einde van het jaar terugkijken, kunnen 
we niet anders dan onze zegeningen tellen. We zijn ver-
wonderd dat God ons heeft willen sparen tijdens de 
pandemie. We zijn verwonderd hoe God de verschil-
lende programma’s heeft willen zegenen. We zijn ver-
wonderd dat zoveel sponsors en donateurs zijn blijven 
steunen, zodat de zorg voor de kinderen kon door-
gaan. We zijn verwonderd dat de Heere het afgelopen 
jaar zoveel mensen op ons pad gebracht heeft die Zijn 
Woord met ons deelden. Aan Hem zij alle dank en eer 
voor Zijn trouw, ook aan ons, ook in 2021. 

Onze God is altijd Dezelfde, ook al wisselen de tonelen 
op aarde. Het afgelopen jaar, vol zorgen en uitdagin-
gen, heeft ons geleerd meer op de Heere te vertrouwen. 
We zien uit naar 2022, in het volle vertrouwen dat Hij 
machtig is meer te doen dan wij kunnen bidden of den-
ken (Efeze 3). We zullen ons in Hem blijven verwonde-
ren. In Malawi, Zambia, Nederland of waar Hij ons 
ook geplaatst heeft.

Clifford Kuyokwa
General Manager Stéphanos Malawi

HEERE, Uw goedertierenheid 

reikt tot in de hemel, 

Uw trouw tot de wolken. 

Uw gerechtigheid is als 

de machtige bergen. 

Uw oordelen zijn als 

de grote watervloed; 

mensen en dieren 

verlost U, HEERE. 

Hoe kostbaar is 

Uw goedertierenheid, o God! 

Daarom nemen de 

mensenkinderen de toevlucht 

onder de schaduw van Uw vleugels. 

Zij worden verzadigd 

met de overvloed van Uw huis. 

U laat hen drinken uit Uw beek 

vol verrukkelijke gaven. 

Want bij U is de bron 

van het leven; 

in Uw licht 

zien wij het licht.
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De beste wensen

 

Voorspoedig Nieuwjaar
 

Gods Zegen in het nieuwe jaar
 

Sterkte in het nieuwe jaar
 

Gezegend Nieuwjaar
 

Winter

Bestel nu onze

Nieuwjaars

fotokaarten!

www.fotokaarten-stéphanos.nl
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UIT HET VELD

Zodabwitsa!
Het outreachprogramma (dorpsontwikkelingsprogramma) wordt uitgevoerd in de meest 

afgelegen gebieden van Malawi. Stéphanos werkt vooral in het zuiden, waar het meren-

deel van de bevolking moet rondkomen van minder dan een dollar per dag. Om op die 

plaatsen te komen, moeten we een uur met de auto of motor rijden. Soms is er geen brug 

en moeten we het vervoermiddel laten staan om toch op de plaats van bestemming te 

komen. 

De eerste keer dat wij regeringsambtenaren hadden 
uitgenodigd, was bijzonder. „Waarom werkt Stép-
hanos in deze afgelegen gebieden?” werd mij gevraagd. 
„Het is hier heet, droog en afgelegen. Je kunt toch be-
ter dichterbij de stad hulp bieden?” Ik antwoordde: 
„Hier leven ook mensen die noden hebben. Hier zijn 
ook kinderen die ondervoed zijn en hulp nodig heb-
ben.” Hij gooide zijn armen in de lucht en zei: „Zo-
dabwitsa!”

Inderdaad, het is verbazend. Wij zijn verwonderd. In 
het gebied Namitalala waar we nu werken, zijn nog 
steeds ondervoede kinderen. In 2021 zijn er nog steeds 
gezinnen die maar één maaltijd per dag hebben. Zijn 
er nog steeds kinderen die niet naar school kunnen 
omdat ze geen schooluniform hebben. Zijn er nog 
steeds moeders die uren door de bergen lopen met hun 
kindje op de rug om naar het consultatiebureau te 
gaan. Zijn er nog steeds baby’s die onderweg geboren 
worden. Zodabwitsa! Maar we zijn ook verwonderd 
als we zien wat we in 2021, met de hulp van de Heere 
en uw giften, konden doen.

In 2021 verloor het outreachteam een 38-jarige colle-
ga aan slokdarmkanker. Dit was een moeilijke periode 
voor het team van vier. Toch hebben we er met elkaar 
de schouders onder gezet en zijn we verder gegaan met 
alle activiteiten. 

We kijken met een dankbaar hart naar boven nu we 
zoveel positieve veranderingen zien in de levens van de 
kinderen in Namitalala. Thuiszorgcomités zijn ge-

traind om consultatiebureauhandelingen te verrichten 
in de dorpen. Kinderen worden nu iedere maand ge-
wogen en zodoende worden de kinderen die niet goed 
groeien er makkelijk uitgepikt. Eerder moesten de 
moeders hiervoor negen kilometer door de bergen 
naar de kliniek lopen. Vaak gingen ze niet. Nu gebeurt 
het gewoon in het eigen dorp. 

Het thuiszorgcomité doet ook huisbezoeken om te 
zien of er gebruik gemaakt wordt van klamboes, hoe 
het eten wordt klaargemaakt en waar men het water 
vandaan haalt. Mensen hebben in de outreach ook ge-
leerd hoe ze met lokaal aanwezige gewassen een ge-
zondere maaltijd kunnen bereiden. En waar men eer-
der hun behoefte deed in de bush, is nu een buitentoilet 
aanwezig. 

Helaas zijn er in deze bergdorpen weinig waterputten. 
Kinderen die water moeten halen bij de enige waterput, 
vinden vaak een lange rij vrouwen die ook staan te 
wachten met hun emmer. Veel mensen zijn aangewezen 
op de rivier. Maar die brengt veel ziekten met zich mee. 

Er is nog veel werk te doen voor Stéphanos, omdat in 
dit afgelegen gebied ook mensen wonen.  En kinderen 
die heel weinig of niets over de Heere Jezus weten. 
Wilt u ons daarom blijven steunen zodat ook zij ver-
wonderd zullen zijn over de liefde die er is in Jezus 
Christus, onze Heere?

Paul & Thea Mawaya
Joel, Joshah, Josephine 
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Ga jij
de uitdaging

aan?

270 km

100 km

167 km

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

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit

20



UIT HET VELD

dat doe ik niet hier voorin de kerk, waar de ogen van 
veel jongeren in mijn rug prikken.
Ik ga naar de auto om een plan te maken. Eerst maar 
eens het blauwe plastic tasje van de beker halen. Als ik 
dat doe, kan ik mijn lachen niet inhouden. Ik zie een 
groene plastic beker, afgedekt met een groot dubbelge-
vouwen blad van een boom. Als ik het blad er af haal, 
zie ik de verse pindakaas en bovenop ligt een afgebro-
ken houten ijslollystokje. Dat stokje kan ik gebruiken 
om de pindakaas ergens anders in te scheppen. Maar 
waarin?
In de auto vind ik een schone plastic tas. De enige op-
lossing lijkt me om de pindakaas daarin te doen. Beet-
je bij beetje schep ik met het stokje de pindakaas uit de 
plastic beker in de plastic tas. Het gaat niet zo snel. Als 
er wat pindakaas aan mijn vingers plakt, vind ik het 
mooi geweest. Ik heb niets om het mee schoon te ma-
ken, dus ik lik de pindakaas af. De smaak is goed. 
De plastic beker gaat weer, met blad, in het blauwe zak-
je en geef ik terug aan amai Kazembe. Ik bedank haar 
hartelijk voor haar geschenk. Amai Kazembe kijkt in de 
plastic beker en ziet dat er nog restjes pindakaas in zit-
ten. Ze schraapt die eruit met het stokje en geeft het aan 
een medestudent. De les kan beginnen terwijl ik me ver-
wonder over de Zambiaanse vrijgevigheid.
Irene Swets - Zambia

Voordat de les begint, komt er een wat oudere mevrouw 
naar mij toe: amai Kazembe. Zij heeft alle lessen bijge-
woond, ook al is ze duidelijk ouder dan de jongeren in 
de groep. Een paar weken geleden heeft ze me pinda’s 
gegeven om haar waardering te laten merken. Vorige 
week zei ze dat ze pindakaas voor mij zou maken. 
Amai Kazembe gaat uit respect een beetje door haar 
knieën als ze me haar cadeau aanreikt. Het is een plas-
tic beker met daaromheen een blauw plastic zakje ge-
knoopt. Als ik het aanpak, zie ik dat het krioelt van de 
mieren. Amai Kazembe ziet het ook, verontschuldigt 
zich, gaat naar buiten en even later krijg ik het cadeau 
zonder mieren terug. Ik vermoed dat de pindakaas in 
de beker zit. Maar het lijkt me niet de bedoeling dat ik 
de beker meeneem en Mr. Mugwai, die vandaag zal 
lesgeven, zegt dat het inderdaad de bedoeling is dat ik 
de pindakaas ergens anders in doe. Er schiet van alles 
door mijn hoofd: hoe los ik dit op? Ik ben in een loka-
le kerk en heb geen bakje bij me waar ik de pindakaas 
in kan doen. Daarnaast: hoe krijg ik het uit die beker 
ergens anders in? Mr. Mugwai heeft een lege yoghurt-
pot met daarin krijtjes en oppert om de pindakaas 
daar in te doen. Aan de binnenkant van de pot zie ik 
allemaal krijt zitten. Als ik daar de pindakaas bij doe, 
komen er ongetwijfeld krijtrestjes in de pindakaas. Ik 
zeg dat ik wel een andere oplossing zal zoeken. Maar 

Een bijzonder cadeau
Vanmiddag is de laatste les van de jongerentraining. Zes weken lang hebben deze jonge-

ren les gekregen over keuzes maken, vriendschap, huwelijk en omgaan met verleidingen. 

Ik ben dankbaar dat we deze lessen weer konden geven nadat het aantal coronabesmet-

tingen snel afnam. Ik ben verwonderd dat de jongeren trouw kwamen en goed meededen. 

Vandaag zullen ze een examen maken om te zien hoeveel ze hebben onthouden van de 

lessen. 
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BEDANKT

In Montfoort werd 2 oktober een fietstocht en 
puzzelmarkt georganiseerd. Er waren drie 
verschillende routes en meer dan 400 legpuzzels 
te koop. De opbrengst bedroeg €385,-.  
De puzzelmarkt die gehouden werd op 19 en 20 
november had een opbrengst van €634,-.

Op de Johannes Calvijnschool te Genemuiden 
hebben de leerlingen hun armen uit de mouwen 
gestoken voor Stéphanos. Ze verkochten Wilhel-
mina Pepermunt en probeerden geld te verdie-
nen door met producten te handelen. De kleu-
ters zijn aan de slag gegaan met kraskaarten. 
Deze mooie actie heeft ruim €3600,- opgeleverd. 
Kinderen, meesters en juffen, allen bedankt voor 
deze geweldige inzet.

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool 
in Klaaswaal hebben voor de herfstvakantie 
gewerkt aan het project ”Wat je worden wil". 
Tijdens dit project en tijdens de kijkmiddag- en 
avond zijn er allerlei activiteiten geweest. Zo 
gaven de kleuters een concert en zijn er veel 
rondjes gerend tijdens de sponsorloop. In totaal 
heeft dit alles het prachtige bedrag opgeleverd 
van €5755,24. Dat geld is voor Stéphanos. De 
leerlingen van groep 2a mochten dit geld 
symbolisch overhandigen. Kinderen, meesters en 
juffen, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

De leerlingen van de School met den Bijbel in 
Langbroek hebben zich de afgelopen weken 
ingezet voor Stéphanos. Een deel van de kinde-
ren heeft een sponsorloop gedaan. Een ander 
deel heeft Wilhelmina Pepermunt verkocht of is 
aan de slag gegaan met een eigen minionderne-
ming. De kleuters hebben statiegeld ingezameld. 
Deze mooie actie heeft het prachtige bedrag 
van €4265,41 opgeleverd. Kinderen, meesters en 
juffen, heel hartelijk dank hiervoor.

Kijk op www.stephanos.nl/nieuws voor meer activiteiten
22



Via Werkgroep Werkendam is er voor €621,40 aan Amaryllisbol-
len besteld.  Op deze manier konden zij een bijdrage leveren 
aan de landelijke actie. Verschillende mensen lieten de bollen 
verwerken in een prachtig bloemstuk, gemaakt door Marjanne. 
Dat leverde nog eens €192,50 aan winst op.

De nieuwe coördinatoren van de landelijke 
Stéphanos amaryllisbollenactie zijn voortvarend 
aan de slag gegaan. Er zijn dit jaar namelijk 
zeven nieuwe verkooppunten bijgekomen. Door 
de verkoop van heel veel bollen, creatieve inzet 
(zoals het maken van decoratieve stukjes) en 
extra giften komt de totale opbrengst van deze 
prachtige actie bruto uit op meer dan 18.000 
euro. Vrijwilligers door het hele land, heel 
hartelijk dank. Zonder jullie hulp was de actie 
niet zo succesvol geworden.

Mevrouw Huisman - Van Asselt uit Barneveld, 
een tante van Anneke, breidt al jaren sokken 
voor Zambia. Bedankt voor al uw werk. We 
hopen dat u het nog lang vol kunt houden. 

23



Voorzichtig proberen we -met inachtneming van wat er staat in Jakobus 4:15- in coronatijd toch wat plannen te 
maken voor D.V. 2022. In de zomer van 2022 hoopt Stéphanos weer een werkvakantie te organiseren.
De voorgenomen werkvakantie staat gepland van D.V. 15 juli tot 6 augustus. Neem voor meer informatie eens 
een kijkje op www.stephanos.nl/werkvakantie. 

Meld jij je aan voor deze onvergetelijke werkvakantie? Help je arme medemens en ontdek het prachtige 
Malawi! 
Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, voorlichting@stephanos.nl / 06-30167172. 

Jongeren opgelet!!
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IN GESPREK MET

Anja is getrouwd met Co en samen ontvingen ze vier 
kinderen, waarvan er een is getrouwd. 
Ik vraag Anja naar het begin van haar vrijwilligers-
werk bij Stéphanos. Anja vertelt dat, toen er in 2008 
een oproep voor vrijwilligers stond in het magazine, 
haar dat trof. Ze stelde zich haar eigen kinderen voor 
zonder dat er voor hen werd gezorgd. Zonder eten, 
zonder liefde én zonder Gods Woord. Wat zou het dan 
een zegen zijn als er voor hen werd gebeden en dat er 
geld zou zijn voor eten, een dak boven hun hoofd en 
een school met Bijbels onderwijs. Ze belde met Stép-
hanos en niet veel later vond er een voorlichting bij 
hen thuis plaats in het bijzijn van familie, vrienden en 
bekenden die wellicht ook interesse hadden. Aan het 
einde van de avond waren er precies genoeg aanmel-
dingen, waardoor werkgroep Ouddorp een feit was.
Door de jaren heen heeft de werkgroep veel activitei-
ten georganiseerd. Anja benadrukt dat de groep het 
met elkaar deed, want alleen ben je niets en kun je 
niets. Er werden acties gehouden waarbij oliebollen, 
kibbeling, krentenbrood, aardbeienvlaai en cake werd 
verkocht. Wat haar goed is bijgebleven is een tuinver-
koopdag bij Stéphanosvrienden voor een schooltje. Er 
was 4000 euro nodig voor nodig en eventueel nog een 
extra 3000 voor verdere uitbreiding. Tot hun grote 
verwondering en blijdschap bleef er aan het eind van 
de dag netto 8.000 euro over. De werkgroep verkoopt 
aardig wat fotokaarten. Ze hebben een enthousiast 

plak- en inpakteam. De kaarten worden verkocht bij 
Simons Kleding in Dirksland, bij Kaaswinkel Van 
Schaik in Stellendam, bij Hoedenhuys Josephine in 
Middelharnis en bij mensen thuis aan familie en vrien-
den.
Naast de verkoop van fotokaarten ontvangt de werk-
groep geregeld zelf-gestekte planten van de plaatselijke 
marktman. Met de Boerenlanddag ontvingen ze veel 
gesponsorde bloemen om met de kinderen bloemstuk-
jes te kunnen maken. Ook heeft de werkgroep aan De 
Molenblok in Ouddorp een kraam bij Jouw Markt-
kraam. Hier verkopen ze de fotokaarten, houtsnijwerk 
en poppen. Iedereen is van harte welkom in kraampje 
nummer 148.
Bij het thema „verwonderd” voelt Anja direct verwon-
dering dat de werkgroep nog bestaat. Er zijn zoveel 
persoonlijke omstandigheden en tóch mogen ze met 
elkaar nog wat betekenen voor de Stéphanoskinderen. 
Ook zouden ze verwonderd en blij zijn als er mensen 
zijn die zich bij de werkgroep willen voegen om iets te 
betekenen voor de (wees)kinderen. Verwonderd ook 
dat er vele mensen in haar dorp zijn die een kindje 
sponsoren, hen opdragen in gebed en hen financieel 
willen ondersteunen. Verwonderd dat zoveel mensen 
vrijwillig iets willen betekenen voor de naaste veraf. 
Verwonderd dat God daarvoor de liefde geeft en dat 
Stéphanos dit mooie werk in Malawi en Zambia mag 
doen. Hem alleen de eer.

Anja Melissant
Deze keer gaan we in gesprek met Anja Melissant (52) uit Ouddorp. Zij is dertien jaar 

betrokken bij Stéphanos. 
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Landbouwtraining
In dorpjes rondom Kalulu –in de buurt van de hoofd-
stad Lilongwe– geven we landbouwtraining aan kleine 
lokale boeren. Naast het Evangelie wordt er kennis 
doorgegeven om zo in de eigen levensbehoefte te kun-
nen voorzien. We leren de mensen op Bijbelse manie-
ren omgaan met de schepping, als rentmeester. 
We beginnen met een inventarisatie van de problemen 
in het dorp. Daarna leren we de mensen hoe ze de 
grond klaarmaken voor het zaaien, hoe ze compost 
maken met eigen middelen en een ‘deken’ maken van 
oude bladeren en ander organisch materiaal. Dat laat-
ste zorgt ervoor dat de zon de grond niet uitdroogt en 
de regen de aarde niet wegspoelt. Verder leren ze hoe 
ze zorgdragen voor de oogst, zodat er ook in de hon-
gertijd nog eten is én zaad voor het nieuwe seizoen. 
Er wordt op houtvuur gekookt. We leren de mensen 
een soort stoof te maken zodat ze minder hout nodig 
hebben om hun maaltijd te bereiden. Daarnaast plan-
ten we nieuwe bomen om bodemerosie tegen te gaan 
en houtkap in de regio te compenseren.
Het programma duurt ongeveer een jaar. De werkbe-
zoeken in de dorpen en de begeleiding gaan ook na dit 
jaar gewoon door. Door dit programma heen lopen 
verschillende Bijbelse en praktische thema´s. Het gaat 
bijvoorbeeld over Wie God is, wat de Bijbel leert over 
zonde en genade, hoe je trouw je werk doet en hoe je 

omgaat met wat God je geeft. Ook besteden we aan-
dacht aan karaktervorming. Denk aan initiatief ne-
men, elkaar helpen en vooruitdenken. Een praktisch 
thema wordt altijd gekoppeld aan een thema voor Bij-
belstudie.

Bijbelse toerusting
In Lilongwe geven we Bijbelse toerusting aan de stu-
denten van Logos Ministries, een theologische school 
midden in de stad. Het doel is dat de studenten na af-
ronding in staat zijn zelf deze training te geven in hun 
lokale kerk en/of omgeving. Deze training staat op vier 
pijlers.
1.  Het Woord: Regelmatig Bijbellezen, Bijbelstudie 

doen, verzen uit het hoofd leren en de Bijbel toepas-
sen in het dagelijks leven.

2.  Gebed: Onderwijs over de waarde en functie van 
het gebed en hoe je dat vormgeeft.

3.  Gemeente-zijn: Luisteren naar wat de Bijbel leert 
over hoe je omgaat met medechristenen.

4.  Getuige-zijn in deze wereld: Over hoe je een getuige 
kunt zijn in de omgang met niet-christenen.

Karin wordt bij de uitvoering van dit programma on-
dersteund met schenkingen van moringa-bomen door 
de Stichting ‘Vlotter naar een betere wereld’. 
Zie ook www.vlotternaareenbeterewereld.nl.

UIT HET VELD

Karin, een van onze veldwerkers in Malawi, is voor haar onderhoud en een deel van de 

projecten afhankelijk van de fondsen die haar thuisfrontcommissie (TFC) werft. Een van de 

manieren waarop de TFC fondsen werft, is door sponsors te zoeken voor bepaalde (deel-)

projecten. Veldwerker, TFC en sponsor leveren ieder hun eigen bijdrage aan Bijbelonder-

wijs en landbouwtraining. Een traject dat levens veranderd. Karins TFC vertelt ons meer 

over hoe dat in zijn werk gaat. Leest u mee?
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KIDS

Beste jongens en meisjes,
In de Bijbel staan veel wonderen. Alle wonderen die de Heere Jezus deed, deed Hij niet voor Zichzelf, maar voor iemand 

anders. Bijvoorbeeld om iemand te genezen of eten te geven. Weet je wat het grootste wonder is? Dat Hij naar de aarde 

kwam en wilde sterven voor zondaren. Dat Hij is opgestaan, zodat wij een nieuw hart kunnen krijgen en altijd bij Hem 

mogen horen. Dat is een groot wonder! Bid jij ook om een nieuw hart?

Met Kerst denken we eraan dat de Heere Jezus is geboren. Dat Hij naar de aarde kwam om te zorgen dat Zijn kinderen 

weer in de hemel kunnen komen. Het wonder van Kerst noemen we dat. 

Misschien ken je de Bijbeltekst wel die we vaak rondom de Kerstdagen horen: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 

ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst. De Heere is wonderlijk. Hij is onze sterke God. Hij is de Vredevorst. Zul je dat onthouden?

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

Hartelijke groeten, juf Elsbeth en juf Cora

9-11 jaar

In Lukas 5: 17–26 staat het verhaal van een man die door zijn vrienden bij de Heere Jezus wordt gebracht. 
De Heere Jezus doet twee wonderen. Weet jij welke? Verbind de cijfers in de tekening en ontdek wat er 
gebeurt. Daarna kun je de tekening mooi inkleuren.
Inzenden: 
De tekening en het antwoord op de vraag welke twee wonderen de Heere Jezus deed bij deze man?
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De Heere Jezus heeft veel wonderen gedaan toen Hij op aarde was. Veel van die wonderen staan in 
de Bijbel, zodat wij ons ook kunnen verwonderen. De Heere is zo machtig! In deze woordzoeker vind 
je allemaal woorden die met Jezus’ wonderen te maken hebben. Kun jij ze vinden? 

• Bartimeus
• Genezen
• Kana
• Spijziging
• Verlamd
• Water

• Blindgeborene
• Hoofdman
• Melaats
• Storm
• Vijgenboom
• Wonder

• Discipelen
• Jairus
• Netten
• Tollenaar
• Vissen

Inzenden: De ingevulde puzzel, Vertel welk wonder jij bijzonder vindt en waarom.

7-9 jaar



SPELREGELS 
•  Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede inzending tien punten.  

Bij zestig punten krijg je een boekenbon.
•  Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs. 
•  Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je je punten doorgeven aan je broertje of zusje. Als je 

twee keer niets opstuurt, gaan we er vanuit dat je stopt. 
•  Opsturen vóór 1 februari 2022.
•  Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing. 
•  Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of 

stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

3-6 jaar
KIDS

Kleurpuzzel
Knip de puzzelstukjes netjes uit of vraag of iemand je hierbij helpt. Maak de puzzel en plak het netjes op 
een vel papier. Kleur deze kleurpuzzel zo mooi als je kunt. 
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Colofon

WERK IN
UITVOERING

Dankzij heel veel enthousiaste vrijwilligers, 

gedreven en gemotiveerde veldwerkers en 

een kleine hardwerkende staf mocht er 

veel werk worden verzet in het vierde 

kwartaal, en eigenlijk in heel 2021.

Dat het 'gewone werk' voortgang mocht hebben, is re-
den tot dankbaarheid. Dat we ook nog een nieuwe col-
lega voor Zambia mochten benoemen in de persoon van 
Sanne Wittingen, is reden tot verwondering. Na een lan-
ge periode waarin deze plek in Zambia vacant was, 
voelden we dit als team als gebedsverhoring. We wensen 
Sanne een goede voorbereiding op haar uitzending. Zij 
hoopt zich in het volgende magazine aan u voor te stel-
len en iets te vertellen over het voorbereidingstraject. 
Financieel gezien gaat het tot op heden zoals we had-
den gehoopt. Vanaf deze plaats, namens ons allen, 

mijn hartelijke dank aan onze trouwe en groeiende 
achterban. De Heere neigde harten. Als de laatste peri-
ode ook zo gaat, halen we onze begrotingsdoelstelling. 
Dat is fijn en nodig om de gemaakte plannen te reali-
seren. Zoals u van ons gewend bent, krijgt u daarover 
begin volgend jaar een uitgebreide toelichting.

Plannen maken voor de toekomst is belangrijk en 
hoort ook bij hoe we als mensen en organisaties 
werken. Corona laat ons extra beseffen dat onze 
plannenmakerij maar relatieve waarde heeft. En 
toch is het onze roeping om dat te doen. Biddend 
kijken we met elkaar vooruit naar het jaar onzes 
Heeren 2022.

Een hartelijke groet,

Johan van der Ham
directeur/bestuurder


