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Dit is Precious, hij is negen jaar oud. Zijn moeder noemde hem 
Precious, kostbaar. Maar ze was pas veertien jaar en zat nog op 
school toen hij geboren werd. Zijn vader heeft hij nooit gekend. 
Precious ging bij zijn opa wonen, maar daar was te weinig eten. 
Uiteindelijk kwam hij daarom voor hulp bij Stéphanos terecht. In 
Malawi zijn er enorm veel kinderen die, net als Precious, zonder 
hun ouders opgroeien. Stéphanos is een nieuwe advertentiecam-
pagne gestart voor kinderen als Precious. Samen met u kunnen 
we (wees)kinderen als Precious en kwetsbare gezinnen de hulp 
bieden die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld met onderdak, voedsel, 
kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs. Dank u wel!
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WELKOM

Alweer het laatste kwartaalmagazine van Stéphanos in het voorbijgevlogen,  
veelbewogen jaar onzes Heeren 2022.

Het kwartaalthema is 'overzicht'. Het hebben en houden van overzicht is iets wat 
de meesten van ons waarschijnlijk nastreven. En daar is op zichzelf niets mis mee. 
Zeker dicht bij het jaareinde willen we het jaar vatten in overzichten. Dat geeft 
ons inzicht in het verloop ervan. In het kerkelijk jaar, het jaar van uw bedrijf of 
van onze Stéphanos activiteiten. Uiteindelijk willen we door middel van deze in- 
en overzichten uitzicht creëren op de nabije toekomst. Maar dat is ons mensen 
niet zonder meer gegeven.

Het is God, onze Schepper, Die alles wél overziet. God de HEERE regeert. Het is 
zelfs Zijn genade dat we niet het overzicht krijgen over de (nabije) toekomst. Als 
we zouden weten dat we getroffen zouden worden door rouw, verdriet of een 
ernstige kwaal, we zouden het heden niet meer kunnen dragen. Maar God is het 
Die het heden kent, de toekomst overziet. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet. 
Nooit.

Alle scribenten hebben hun uiterste best gedaan om u inzicht te geven in het werk 
dat zij mogen verrichten als onderdeel van de Stéphanos familie. Dat geeft u enig 
overzicht over wat er gebeurt in Afrika, maar ook hier in Nederland.

Veel leesplezier gewenst.

Ontvang allen een hartelijke groet,

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

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

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

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

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

Werkgroepen
Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en zeven thuisfrontcomi-
tés. 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. Riezebos, Oostermaat 50
 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49
 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20
 Fam. Boender, Ratelaar 29
 Fam v/d Kamp, Kievit 26
Grafhorst Fam. De Vries, Jan van Dieststraat 10
Hardinxveld-Giessendam Mw. Groothedde, Wisboomhof 13
Hasselt Rosedale Collections, Hoogstraat 26
 Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, 
 fotokaarten@stephanos.nl
 Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3
IJsselmuiden Gentle Kids, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9
 Fam. Van Duivenvoorde, Tijmstraat 28
Middelharnis  Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland  Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nieuwe Pekela  Fam. Brouwer, Onstwedderweg 5
Nunspeet  Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Ouddorp  Jouw Marktkraam nr. 148, Molenblok 6-8
Sint Maartensdijk  Mw. Den Hartog, Bleekveldstraat 13
Sprang-Capelle  Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst   Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 

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

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



MEDITATIE

David moet vluchten voor zijn zoon Absalom. Zijn 
beste vrienden zijn veranderd in bittere vijanden. Er 
staat: Het hart van een iegelijk in Israël volgt Absalom 
na. David is bang. Hij weet de oorzaak. Hij heeft ge-
zondigd. David is echter schuldenaar mogen worden 
voor God. Dan heeft een ander het niet meer gedaan. 
Het is geen slechte tijd voor David. Hij zegt: Ik zal in 
vrede tezamen nederliggen en slapen; want Gij, o 
HEERE, alleen zult mij doen zeker wonen. 

Maar velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 
Davids helden zien het somber in. Als de avond valt en 
ze horen dat Absalom met een leger tegen hen optrekt, 
dan luidt de bange vraag van velen: Wie zal ons het 
goede doen zien? Dat komt omdat ze de God van Da-
vid niet kennen. Dan is het beklemmend en benauwd. 

Het wordt in onze tijd ook veel gevraagd. Velen zien 
op omstandigheden. De ene crisis na de andere. Ande-
ren willen het goede genieten, maar de zonde niet la-
ten. Men vraagt wel naar het goede, maar niet naar 
God. Wat is voor u het goede? Gezondheid, aardse 
bezittingen of eer van mensen? Of is het voor u en jou 
het Goed dat nimmermeer vergaat?

Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEE-
RE! David ontkent niet dat de toestand gevaarlijk is, 
maar hij mag naar Boven zien. Hij kent het beste mid-
del tegen moedeloosheid en ongeloof: het gebed. De 
geest van het gebed sluit het hart en het oog voor al de 
moed benemende omstandigheden, opent het oog en 
maakt de ziel vrijmoedig om God te smeken om het 
licht van Zijn aangezicht.

Het verheffen van Gods aangezicht wil zeggen dat Hij 
ons Zijn bijzondere aandacht schenkt en daadwerke-

lijk hulp bewijst. Dat Hij Zijn genade, zegen en welda-
den bewijst. De verheffing van Gods aangezicht ver-
drijft de vrees, geeft het geloof nieuwe kracht, versterkt 
het vertrouwen en vervult het hart met geestelijke 
vreugde in God door Christus. 

Het staat tegenover het verbergen van Gods aange-
zicht, als teken van Zijn ongenoegen. God is vertoornd 
wegens onze zonden. Het is nodig daar iets van te le-
ren verstaan door het werk van de Heilige Geest. Hoe 
kan die God, Die een verterend Vuur en een eeuwige 
Gloed is, bij Wie niemand wonen kan, Zijn aangezicht 
verheffen over een doodschuldige? Dat kan alleen in 
Christus. Daartoe moest én wilde Christus Zich diep 
vernederen, op deze vervloekte aarde komen, hangen 
onder de verberging van Gods aangezicht in een diepe 
duisternis. In die weg is Gods toorn gestild. De heerlij-
ke vrucht is dat God Zijn aangezicht weer in gunst kan 
verheffen over schuldige zondaren. 

Verhef Gij. Het is een gebed om Gods aangezicht in 
Christus te mogen aanschouwen. Het is de vervulling 
van de priesterlijke zegen: De HEERE zegene u en be-
hoede u; De HEERE doe Zijn aangezicht over u lich-
ten en zij u genadig; De HEERE verheffe Zijn aange-
zicht over u en geve u vrede. 

Over ons. David bidt niet alleen voor zichzelf, maar 
ook voor zijn mannen. Hij is daarin een type van 
Christus, Die altijd leeft om voor Zijn volk te bidden. 
Het is een les voor ons allen om elkaar steeds weer 
voor Gods aangezicht te brengen. 

Ds. Van Manen

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

Psalm 4:7

Davids vertrouwen op de HEERE
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Groepsfoto bij een 
kerkje in Zambia

Bijbels onderwijs aan evangelisten 
en voorgangers in Zambia

Irrigatieproject in Chikhwawa. 
De eerstelingen worden geschonken 

aan Stéphanos

Nsima eten in een dorpje in een door 
Stéphanos gebouwd schooltje

De officiële start van de bouw
van het schooltje

Uitdelen schoolmaterialen
 aan sponsorkinderen

We bekijken het landbouwproject 
van Jos op de compound

De met behulp van Stéphanos 
opgezette bedrijfjes in een dorpje

Met de ondernemers op de foto bij 
een irrigatieprject in Chikhwawa
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VAN DE 
VOORLICHTER

Het wordt wat te veel om in dit laatste nummer van 
2022 een overzicht te geven van alles wat er heeft 
plaatsgevonden met betrekking tot Stéphanos. We ho-
pen dat u zich goed geïnformeerd voelt door middel 
van onze magazines in 2022. Graag licht ik er nog wel 
iets uit.

Op bezoek bij projecten in Malawi en Zambia
Samen met onze directeur/bestuurder was ik van 3 tot 
15 oktober op bezoek in Malawi en Zambia. Indruk-
wekkend was het weer om de projecten te zien. We 
ontmoetten volwassen mensen -onkerkelijk of vanuit 
diverse kerken tot de roomse toe- die niet konden lezen 
en die in een periode van veertig weken leerden lezen. 
Op de dag dat wij er waren was de laatste les. En wat 
is het dan bijzonder als je deze mensen een gedeelte uit 
de Bijbel hoort lezen. 
Een ander mooi project in Zambia: We ontmoetten 
voorgangers en evangelisten -vanuit allerlei kerken, 
ook tot de roomse kerk toe- die van onze veldwerkers 
Bijbels onderwijs ontvangen omdat er zo weinig ken-
nis is. Ze worden aangemoedigd om dit onderwijs ook 
weer door te geven aan dorpsgenoten en gemeentele-
den. Bijzonder dat op deze wijze het Reformatorische 
gedachtengoed verspreid mag worden. 

De week daarna hebben we samen met zeven onderne-
mers uit Nederland diverse projecten in Malawi be-
zocht. We hebben onder andere de dagopvang, scho-
len, de vakopleiding en het landbouwproject op de 
Stéphanos compound bezocht. Bij een van de kind-
sponsor projecten mochten we schooltassen en school-
materialen uitdelen. Bij de landbouwprojecten moch-
ten we positieve resultaten zien van werken met 
irrigatie. We hebben de officiële start meegemaakt 
voor de bouw van een schoolgebouw, met alle rituelen 
die daarbij horen. We zagen succesvolle bedrijfjes die 
met hulp van Stéphanos werden opgezet, zoals een 
kleermakerszaakje, motortaxibedrijfje, groentezaak, 
etc. We werden met dat alles ondergedompeld in het 
Malawische dorpsleven. Ook hebben we genoten van 
de ongereptheid en het wild life in Malawi. Samenge-
vat mogen we zeggen dat het voor zowel de onderne-
mers als voor ons een onvergetelijke en indrukwekken-
de reis is geweest. Er zou nog veel over de reis en 

projecten te zeggen zijn, maar de ruimte is beperkt. 
Meer weten? Neem gerust contact op. 

De les van de wel toebereide aarde
Toen we in Malawi en Zambia waren, lagen alle ak-
kers er prachtig en wel toebereid bij. Klaar om de re-
gen van het regenseizoen te ontvangen. Dat gebeurde 
niet zomaar: eerst moest de ‘hak’ de harde aarde open-
werken. Anders zou het zaad op de harde aarde vallen 
en nooit vrucht kunnen voortbrengen. Ik moest er 
vaak aan denken tijdens de reis. Zo is het nu ook met 
onze harten: de ploeg van de wet moet er doorheen; 
dat is pijnlijk, maar noodzakelijk. Alleen dan kan het 
Zaad door de Heilige Geest in wel toebereide aarde 
vallen én door het water van de Geest ontkiemen én 
wortelschieten én vrucht dragen. Wat een lessen! ’Die 
nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het 
Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en 
voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de 
ander dertigvoud.’ (Matth. 13:23). Wat zou het een 
wonder zijn als het werk dat in Afrika gedaan mag 
worden zó een schakeltje mag zijn in dat grote werk 
tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Frituurvet inzamelpunten
Er is weer een nieuw frituurvet inzamelpunt bijgeko-
men. Dit keer in Nieuwleusen:
• Zorglocatie De Meeleander
Meeleweg 57
7711 EK Nieuwleusen
Kijk eens op de website voor een frituurvet inzamel-
punt bij u in de buurt. Het is de moeite waard om ook 
op deze wijze Stéphanos te steunen. En straks na de 
oliebollen moet het vet weer ververst worden. Denkt u 
aan Stéphanos?

Kerst- nieuwjaars,- en winter fotokaarten
In onze webshop www.fotokaarten-stephanos.nl is de 
voorraad Kerst- nieuwjaars,- en winterkaarten hele-
maal up-to-date gemaakt. Zoekt u ook weer wat mooie 
kaarten uit? Zie ook de advertentie op pagina 28.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert
Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
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Donkere wolken pakken zich samen boven Petauke. Het is drukkend warm: er is regen in 

aantocht. Dat betekent dat het einde van het kalenderjaar dichtbij komt, evenals de afron-

ding van het werk. Voor het eind van het jaar moet onder andere een overzicht, een jaar-

verslag, gemaakt worden. Een moment om dankbaar terug te blikken en te tellen…

dere dan die van de meeste mensen. We maken regel-
matig een praatje en ze vindt het fijn om wat flyers te 
krijgen. 

Tijdens een van de Bijbelstudies vertelde een deelneem-
ster wat ze zo fijn vindt aan de Bijbelstudies: we gaan 
op volgorde de Bijbelverhalen langs en lezen veel uit de 
Bijbel. Dat gebeurt in de kerk waar zij naar toe gaat 
niet, waardoor ze nauwelijks Bijbelverhalen kent. 

Verder denk ik aan de buurvrouw, die pas een ver-
frommeld papier tevoorschijn haalde: een van de flyers 
die ze ooit heeft gekregen. Ze vertelde hoe bemoedigd 
ze was door wat ze las. 

Van sommige mensen weet ik minder of helemaal 
niets. Maar ik zag wel hoe ze elke les naar de training 
kwamen en aandachtig luisterden. Hoe stil ze waren 
toen het Evangelie klonk. Hoe ze spaarden om een Bij-
bel te kunnen kopen. Dat ze vroegen of de training 
verlengd kon worden.

Het zijn vele ontmoetingen geweest, met mensen die 
allemaal hun eigen zorgen en vreugden kennen. Som-
migen hebben te maken met eenzaamheid, anderen 
met onrecht, ziekte en angst voor duistere machten. 
Sommigen struikelden en stonden weer op, terwijl an-
deren bleven liggen.

Het is ons gebed dat al deze mensen getuigen zullen 
zijn in hun eigen omgeving, zoals staat in Psalm 9: ‘Ik  
zal den HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al 
Uw wonderen vertellen’.

Irene Swets - Zambia

Welke trainingen zijn gegeven en hoeveel tieners, jon-
geren en volwassenen zijn daardoor bereikt? Welk 
leesmateriaal is er ontwikkeld? Hoeveel kerken heb-
ben tassen met leesmateriaal ontvangen? Welke scho-
len hebben kinderbijbels gekregen? Hoeveel mensen 
hebben leren lezen en schrijven? Hoe staan de zon-
dagsscholen er voor? Bij het maken van een dergelijk 
overzicht is het makkelijk om de mensen waarmee ge-
werkt is uit het oog te verliezen. Achter elk getal zit 
een persoon die we ontmoet hebben. Ik wil daarom 
iets delen van ontmoetingen in het afgelopen jaar. 

Mr. Chisanga geeft zondagsschool. Hoewel er weinig 
kinderen komen, zegt hij: ‘Ik blijf lesgeven, want als ik 
de les voorbereid, leer ik zelf veel’. Als we eens in de 
zoveel tijd afspreken om even te praten over hoe alles 
loopt, heeft hij altijd zijn rugtas bij zich met daarin zijn 
dagboek, Bijbelstudies en ander leesmateriaal uit de 
leestassen. 
Mr. Banda gaf les aan mensen die wilden leren lezen en 
schrijven. Voorafgaand aan die lessen zei Mr. Banda 
vaak dat hij het werk van Stéphanos waardeert, omdat 
het focust op kennisoverdracht en groei van lokale 
mensen. Toen we een keer spraken over ontwikke-
lingshulp, zei hij heel resoluut, ondanks zijn eigen fi-
nanciële problemen op dat moment: ‘Wij hebben het 
in Zambia heel goed! Er is hier geen oorlog, dus wat 
willen we nog meer. En we hebben elke dag wel wat te 
eten’. Mevrouw Chulu was een van de vrouwen die les 
kreeg van Mr. Banda. Ze was zeer gemotiveerd om te 
leren lezen en schrijven. Onlangs vertelde ze trots dat 
ze nu zo ver is dat ze op zondag de afkondigingen mag 
voorlezen in de kerk.
Verder denk ik aan Mariya, die elke dag in Petauke 
rondloopt. Ze leeft in haar eigen wereld, een heel an-

Jaarverslag: 
nummers of zielen?
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UIT HET VELD
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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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Ik herinner mij de dag dat Godfrey opgenomen werd. 
Het was januari 2022. Onbevangen keek hij mij met 
zijn grote ogen aan. Bang leek hij niet te zijn. Zijn 
moeder was net een paar dagen daarvoor overleden. 
Zijn oudere broer en twee zussen waren te jong om de 
zorg voor de jongste twee op zich te nemen. Godfrey 
kwam niet alleen, ook broer Kingsley kwam in het 
weeshuis.

Godfrey past zich gemakkelijk aan. Het liefst speelt hij 
met Blessings, maar hij heeft meerdere vrienden. De 
peuter/kleuterschool waar de meeste kinderen pas 
weggaan als zij zes jaar of ouder zijn heeft hij al verla-
ten. Hij zit in de eerste van de lagere school. Chichewa 
(de meest gesproken taal) vindt hij het leukste vak. En 
als je hem na schooltijd nsima met bonen voorzet is 

Godfrey helemaal blij. Lekkerder eten kan hij zich niet 
voorstellen.

Als hij de kans krijgt speelt hij met zelfgemaakte auto’s 
van ijzerdraad. En niet alleen die auto’s hebben zijn 
belangstelling, ook de echte. Automonteur wil hij wor-
den als hij groot is. Dan kun je niet vroeg genoeg je 
belangstelling voor auto’s ontwikkelen.
Godfrey heeft het goed naar zijn zin in het weeshuis. 
Hij mag naar school, leert uit de Bijbel en zingt veel. 
Zijn favoriete Bijbelverhaal? De geboorte van de Hee-
re Jezus. Godfrey is leergierig. Lui is hij niet, hij laat 
graag zijn handen wapperen. Hij veegt rond het huis 
en probeert soms zijn kleren te wassen. En ondertus-
sen vertedert hij menig bezoeker met zijn grote ogen 
die onbevangen de wereld in kijken.

UIT HET 
LEVEN VAN...

Godfrey Venacio
De veranda van het huisje is verlaten, maar op het grasveld spelen kinderen. Ook Godfrey 

(5) zie ik daar. De moeder die zou vertalen is er niet, dus ik maak alleen foto’s. Later die 

middag kom ik terug en zit ik omringd door een grote groep jongens op de veranda. 
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Proef
abonnement

1950

Proef
abonnement

1950

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

vindt u houvast en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse

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

artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages bieden we u 

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

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

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

Verdieping en 
ontspanning in 

een vluchtige tijd
GezinsGids biedt houvast voor het gezin

2075

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

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

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit
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AGENDA

De opbrengst is honderd procent voor Stéphanos! 

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

Diverse bruine poppen,  
variërend in prijs van € 19,95  
tot € 44,95. Hoge kwaliteit.  
Zie www.stephanos.nl/poppen 
voor actuele voorraad.

Diverse blanke poppen, 
variërend in prijs van € 19,95 
tot € 44,95. Hoge kwaliteit. 
Zie www.stephanos.nl/poppen 
voor actuele voorraad.

Tegeltje met ochtendgebedje 
Ds. C.J. Meeuse: Te zingen op de 
wijs van Ik ga slapen, ik ben 
moe. Mooi kraamcadeau!  
€ 10,- (nog enkele op voorraad. 
Op = op!)

Koop uw fotokaarten bij een 
van de verkoopadressen, via 
fotokaarten@stephanos.nl, 
én kijk ook eens op onze 
fotokaarten webshop: 
www.fotokaarten-stephanos.nl.

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

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

Diverse kinderboekjes
”Enoki eet muis” € 10,-, 
”Wisdom vind een grote schat” 
€ 7,50, ”De koeienjongen van 
Kazorwe” € 7,50.

De genoemde bedragen zijn exclusief bezorgkosten. 

Cadeauartikelen, nieuwe boeken en fotokaarten

WEBSHOP

Nieuwe boeken van christelijke uitgeverijen
Via www.stephanos.nl/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 Stép-
hanos. U steunt ons dus met uw online aankoop bij CLC! Mooi voor particu-
lieren, maar ook voor kerkenraden en scholen! 
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Wat: Lentefair. 
Meer informatie volgt via de website.
Wanneer: 1 april 2023
Waar: Kleyburgplein, Nieuw Lekkerland

De data voor de concertreeks van 
The Musix zijn inmiddels bekend
De kaartjes kunnen besteld worden via 
www.gezinsenergieshop.nl. Daar is ook meer 
informatie te vinden, zoals de tijden.

Wanneer: Vrijdag 6 januari: 
Waar: Ouddorp 
Locatie: Doopsgezinde Gem. Ouddorp, 
Dorpstienden 3

Wanneer: Zaterdag 7 januari: 
Waar: Papendrecht
Locatie: Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1

Wanneer: Zaterdag 21 januari: 
Waar: Barneveld
Locatie: Emmaüskerk, Groen van Prinstererlaan 2

Wanneer: Zaterdag 28 januari: 
Waar: IJsselmuiden
Locatie: De Hoeksteen, Goudplevier 103 

Wanneer: Zaterdag 4 februari: 
Waar: Yerseke
Locatie: Hervormde kerk, Kerkplein 5

Wanneer: Zaterdag 11 februari: 
Waar: Leerdam
Locatie: Pauluskerk, Europaplein 1

Wat: Erwtensoepactie. 
Meer informatie volgt via de website. 
Wanneer: Januari 2023
Waar: Nieuw Lekkerland en omgeving

3de Stéphanos fietstour 2023
Stéphanos hoopt op D.V. 10 juni 2023 een 3de 
Stéphanos fietstour te organiseren. Er zijn weer 
prachtige nieuwe routes uitgestippeld. Meer 
informatie en mogelijkheid voor inschrijven kunt 
u vinden op www.stephanos.nl/fietstour. Zie ook 
de advertentie op pagina 22.

Wat: Winterfair met o.a. zelfgemaakte taarten/
cakes, bonbons en schepsnoep
Wanneer: 16 en 17 december 2022
Waar: Puurveense molen in Kootwijkerbroek
U bent van harte welkom op deze markt om het 
werk van Sanne in Zambia te steunen.

AGENDA

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten
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UIT HET VELD

Alzo zegt de HEERE tot Zijn gezalfde, tot Kores, 
wiens rechterhand Ik vat om de volken voor zijn aan-
gezicht neder te werpen, en Ik zal de lendenen der ko-
ningen ontbinden; om voor zijn aangezicht de deuren 
te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden: 
Ik zal voor uw aangezicht gaan en Ik zal de kromme 
wegen recht maken; de koperen deuren zal Ik verbre-
ken en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan. En 
Ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn 
en de verborgen rijkdommen, opdat gij moogt weten 
dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de 
God Israëls; Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israëls, 
Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw naam, Ik 
noemde u toe, hoewel gij Mij niet kendet. Ik ben de 
HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; 
Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent; Opdat men 
wete van den opgang der zon en van den ondergang, 
dat er buiten Mij niets is: Ik ben de HEERE, en nie-
mand meer. (Jesaja 45:1-6)

De beloften van de Heere geven ons hoop en de kracht 
om door te gaan. Dat geldt ook voor Stéphanos Mala-
wi. De Heere heeft ons altijd vastgehouden en geleid, 
ook door moeilijke periodes. Iedereen die betrokken is 
bij Stéphanos kan hiervan getuigen. Als we het Woord 
van God lezen, komen we erachter dat ons leven en 
ons werk is als een prachtige, lekkere cake, waarvan 
de ingrediënten zoet, zuur en bitter zijn. 

2022
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor onze afde-

ling. We zijn zo dankbaar dat we ondanks de uitdagin-
gen, de economische moeilijkheden en de gevolgen van 
corona door konden gaan. Alle kinderen in het pro-
gramma bevonden zich onder Gods vleugels (Psalm 
91) en de Heere heeft ons geleid bij elke stap. De meer 
dan driehonderd kinderen in onze programma’s krij-
gen dagelijkse zorg en eten, en dat brengt altijd weer 
een glimlach op hun gezicht. 

In voorgaande jaren hadden we regelmatig te maken 
met meisjes die met school stopten omdat ze als tiener 
zwanger raakten. We proberen daar iets aan te doen 
door voorlichting en bewustwording, in samenwer-
king met de community. In 2022 waren er beduidend 
minder tienerzwangerschappen onder onze studenten. 
Ook hebben we meer connecties met de lokale com-
munity om samen te werken aan een veilige omgeving 
en een veilige atmosfeer. 

We zijn zo dankbaar voor alle sponsors, donateurs en 
het management in Malawi en Nederland die zich 
blijven inzetten voor de prachtige, heerlijke Stép-
hanos cake. Wij hebben hoop voor de toekomst, om-
dat de Heere trouw is. Hij zal ook de Stéphanos kin-
deren leiden op de weg die Hij voor hen bereid heeft. 
Ons gebed en onze daden zijn er op gericht dat de 
kinderen gelukkig worden en anderen kunnen helpen 
en dienen. Alle eer aan de Heere, Die Zijn trouw be-
waart. 

Massy Banda - Programma Manager Zorg - Malawi

Massy Banda, programma manager zorg in Malawi, neemt ons mee in de activiteiten in 

haar progamma. Inclusief recept voor een heerlijke cake.

15



SPONSORING

Dagopvang

Wie wordt mijn sponsor?

In oktober zijn er nieuwe kinderen opgenomen in het Dagopvang kindadoptieprogramma. Deze kinderen 
komen dagelijks voor onderwijs en een maaltijd naar Stéphanos. U steunt een kind in dit programma 
voor € 20,00 per maand. Van dit geld ontvangt het kind onderwijs, een maaltijd, uniform, schoolmateria-
len, etc. De kinderen wonen op loopafstand van Stéphanos.

George Nandolo is een jongen van twaalf jaar. 
Hij is halfwees: zijn moeder is gestorven en zijn 
vader is vertrokken. George woont met zijn broers 
en zussen bij oma, die in een driekamerhuisje met 
een grasdak woont. Oma doet klussen voor ande-
ren en sprokkelt brandhout om te verkopen. Ook 
heeft ze een veldje waar ze mais verbouwt.

Post van en voor de sponsorkinderen
In oktober en begin december is er weer post 
van de sponsors meegenomen naar Malawi. 
Wilt u ook post sturen aan uw sponsorkind? 
Denk dan aan het volgende:
•  Houd het eenvoudig: een leuke kaart of een 

foto van u als sponsor wordt erg gewaardeerd 
door de kinderen; 

•  Zet het nummer en de naam van het sponsor-
kind in de linkerbovenhoek van de envelop; 

•  Gebruik een envelop van maximaal A5formaat 
(half A4); 

•  Schrijf  in het Engels; 
•  Stuur a.u.b. GEEN cadeautjes om twee redenen: 

we willen graag jaloezie onder de kinderen 
voorkomen (post wordt altijd uitgedeeld in de 
groep en niet alle sponsorkinderen krijgen 
post) en de post wordt altijd meegegeven in de 
bagage van bezoekers van Stéphanos; 

•  Let op dat de post voldoende gefrankeerd 
wordt. 

De post kan gestuurd worden naar onderstaand 
adres.

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

Weeshuiskindadoptie
Er zijn ook een paar nieuwe kinderen 
opgenomen in het weeshuis. Zij 

hebben geen familie die voldoende voor hen 
kan zorgen. Ze ontvangen volledige verzorging 
en onderwijs. U steunt een van deze kinderen 
voor € 22,50 per maand.
Het is mogelijk om zelf een kind ‘uit te kiezen’. 
Wij sturen u per mail een aantal voorstellen, 
zodat u een keuze kunt maken. Het is niet 
verplicht om zelf te kiezen; u kunt de keus ook 
aan ons overlaten. 
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SPONSORINGSPONSORING

Jonas Kenneth is een weesjongen van negen 
jaar. Zijn oma zorgde voor hem, maar het is te 
zwaar voor haar om voor hem en zijn gezin te zor-
gen. Daarom is Jonas, als jongste in het gezin, op-
genomen in het weeshuis. In de vakanties zal Jonas 
teruggaan naar zijn familie.

Blessings Chidzanje is een jongen van vier 
jaar. Vader is vertrokken en moeder zorgt voor 
haar vier kinderen. Ze doet klussen voor andere 
mensen en zorgt voor de tuin waar ze mais ver-
bouwt. Voor water moet ze een halve kilometer 
lopen. Hun huisje heeft een dak van golfplaten. 

Hajira Kadewere is een islamitisch meisje van 
zes jaar. Haar vader is vertrokken en moeder zorgt 
voor de drie kinderen. Moeder doet klussen voor 
andere mensen voor wat inkomen. Ook heeft ze 
een kleine tuin waar mais verbouwd wordt. Bij een 
goede oogst heeft ze echter maar drie zakken. 
Daar kan het gezin nog geen half jaar van eten. Ze 
wonen in een klein tweekamerhuisje met een gras-
dak.

Mike Kondiwa is een jongen van negen jaar. Hij 
is opgenomen in het Dagopvangprogramma. Zijn 
beide ouders leven nog, maar zijn gescheiden. 
Moeder zorgt voor het gezin. Zij doet klussen 
voor anderen om zo wat inkomen te hebben. Ook 
heeft ze een veldje waar ze mais verbouwt. Bij een 
goede oogst heeft ze vier zakken mais. Dat is niet 
genoeg om een half jaar van te eten, laat staan een 
heel jaar tot de volgende oogst.
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Degelijke en duurzame staalproducten van Hollandse bodem compleet naar uw wensen

arcometaal.nl

SPECIALS ZIJN
ONZE STANDAARD

outdoorsteel.nlindoorsteel.nl
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UIT HET VELD

Aan het einde van het jaar kijken we terug op wat er 
allemaal gebeurd en gedaan is. Het is goed om je zege-
ningen te tellen. Er zijn veel problemen in Malawi, 
waaronder honger, inflatie, werkloosheid, cholera, 
corruptie en een nijpend gebrek aan brandstof. On-
danks dat -of misschien wel juist daarin- is de HEERE 
goed voor ons geweest. Hij heeft voorzien. Veel Mala-
wiërs maken zich zorgen voor de toekomst. Hoe moet 
het goedkomen met alle crises, oorlogen en de daaruit 
voortvloeiende problemen? Maar we worden er door 
het Woord en werk van de HEERE aan herinnerd dat 
Hij trouw is en blijft. Hij zal zorgen voor de Zijnen.
De trouw van de HEERE betekent ook dat we Hem 
volledig kunnen vertrouwen. Jesaja zegt in hoofdstuk 

Begin januari 2022 hielden we op de Stéphanos compound in Malawi onze jaaropening. 

Alle kinderen en medewerkers luisterden naar het Woord van God, uitgelegd door de 

dominee. Iedereen zag uit naar en hoopte op een vruchtbaar 2022. Ondanks de moeilijkhe-

den die er waren door corona(maatregelen), was er goede hoop dat de impact daarvan 

kleiner zou zijn dan voorgaande jaren. We mochten het jaar starten met frisse moed en 

nieuwe plannen. We hebben onze plannen aan de HEERE voorgelegd. De mens kan immers 

plannen maken, maar zonder Zijn zegen zal het vergeefs zijn.  

25 vers 1: HEERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verho-
gen, Uw Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder 
gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en 
vastigheid. Omdat Hij trouw is, kunnen we altijd op 
Hem bouwen en in Hem rusten. Zijn trouw zal niet 
wijken, zelfs niet door onze ontrouw. Zolang wij adem 
hebben, mogen we gelovig tot Hem komen en onze 
zonden belijden.

Hoe we ook betrokken zijn bij de Stéphanos familie, 
we moeten leren van onze ervaringen. We moeten leren 
om alles in Zijn handen te leggen. Dank Hem in alles.

Clifford Kuyokwa - Executive Director - Malawi

De Heere is trouw
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Om half zeven sta ik voor de deur bij het waterdrilbedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het 

drillen van diepwaterputten, zogenaamde 'boreholes'. 

De onderzoeker stapt bij mij in de auto nadat hij al zijn 
gereedschap in het bakkie heeft gelegd. We gaan van-
daag de bergdorpen in om op twee plaatsen onderzoek 
te doen naar water. De mensen in deze dorpen zijn voor 
water alleen aangewezen op de rivier. Zelfs de oudsten 
uit het dorp hebben nog nooit water uit een borehole 
gedronken. Een vrouw laat mij een emmer met vies wa-
ter zien: om te drinken, te koken en te wassen.
Het onderzoeksteam is ondertussen aan het werk. IJ-
zeren pinnen worden om de honderd meter als harin-
gen in de grond geslagen. Elektriciteitsdraadjes verbin-

den de pinnen met een hydraulische machine die de 
metingen weergeeft. Hiermee wordt gemeten op welke 
diepte het grondwater zich bevindt. Op de gunstigste 
plaats wordt uiteindelijk een stuk hout in de grond ge-
slagen als indicator waar de borehole moet komen.
Ondertussen voel ik iemand aan mijn rok trekken en 
binnen no time heb ik kleine Malawische kinderen om 
mij heen staan. Ze zijn vrij en vinden de aandacht 
leuk. Ik laat ze hoog springen door een tak van een 
boom voor hun voetjes te houden. Dikke schik. Dan 
bedenken ze zelf dat ze 'autootje' gaan spelen en sput-

Zoeken naar water
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UIT HET VELD

teren ze luid met hun mond. Zo simpel kan het zijn.
We lopen het dal in naar het volgende waterpunt. De 
mannen slaan de pinnen weer in de grond. De kinde-
ren hebben een nieuw spelletje gevonden: schat zoe-
ken. Een meisje van vijf jaar ziet nog net een stekje van 
een zoete aardappel uit de grond steken en begint met 
haar handen te graven. ‘Ja, daar is het!’, juicht ze, ‘Die 
is voor mij!’ De kleine aardappel die nog over was van 
de vorige oogst wordt langs haar rokje schoongeveegd, 
het puntje eraf gebroken en de aardappel verdwijnt 
rauw in haar mondje. Het klinkt als het eten van een 
rauwe wortel, maar ze geniet ervan.
Even later zit ik met die kleintjes onder de boom en 
vraag hun wat ze vanmorgen gegeten hebben. Niets. 

En gisteren? ‘Mijn moeder heeft meel geleend en daar 
nsima van gekookt’, vertelt een jongen, ‘en ik heb in de 
rivier visjes gevangen.’
Ik moet denken aan de Bijbellezing gisteravond thuis 
met de kinderen. Besneden of onbesneden, Jood of hei-
den, we hebben allemaal hetzelfde nodig: genade!
Terwijl ik zit te mijmeren, komt er een vrouw op haar 
knieën naast me zitten en biedt me een mandje onrijpe 
mango’s aan. 'Voor thuis', zegt ze, 'en moge de Heere 
Die de aarde geschapen heeft, die mannen aanwijzen 
waar Hij het water verstopt heeft.'
Dat bid ik ook, tot Zijn eer!

Thea Mawaya -Malawi

21



Ga jij
de uitdaging

aan?

Wilt u ons steunen? Ga naar: 
www.helpendehanden.nl/lidworden of scan de QR-code.

WIJ ST� N N� ST JE

Helpende Handen
Houttuinlaan 7 Woerden
0348 48 99 70

info@helpendehanden.nl
www.helpendehanden.nl
www.reformatorischzorgloket.nl

Dat is onze boodschap aan 
mensen met een beperking*. Dus 
aan iedereen die langdurig of 
levenslang aangewezen is op zorg, 
hulp of ondersteuning. 
Daarom is Helpende Handen actief 
binnen zes levensdomeinen:

- gezin & familie
- onderwijs
- pastoraat & diaconaat
- vrije tijd & recreatie
- werk & inkomen
- zorg & welzijn

Helpende Handen is 
de reformatorische 
belangenorganisatie 
voor mensen met een 
beperking.

Helpende Handen 
ondersteunt mensen 
met een beperking* 
bij het innemen van 
een betekenisvolle 
plaats in gezin, kerk en 
samenleving.

(* Helpende Handen ondersteunt ook andersbegaafde mensen, zoals mensen met een 
vorm van autisme of hoogbegaafdheid.)
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Na veel voorbereidingen was het eindelijk 15 juli en 
vertrokken we richting Malawi. Na een lange reis van 
voor de meesten zo’n 24 uur kwamen we aan op het 
vliegveld in Malawi. Gelukkig is alles voorspoedig ver-
lopen, mede dankzij de voorbereidingen van Stép-
hanos en de begeleiding ter plekke door Johan en Clif-
ford. We werden vakkundig naar de compound 
gereden, al was het een hele belevenis. Voor ons was 
dit de eerste ervaring met een hobbelige zandweg. We 
werden warm onthaald door de zingende kinderen van 
Stéphanosen kregen tijd om onze bagage een plek te 
geven, ons guesthouse te verkennen en bij te komen.

Zondag woonden we voor de eerste keer een Malawi-
sche kerkdienst bij. Deze heeft veel weg van de Neder-
landse kerkdiensten: de geloofsbelijdenis wordt opge-
zegd, de Tien Geboden worden gelezen, de Westminster 
Catechismus wordt behandeld en er wordt een preek 
gehouden. Dit gebeurt allemaal in één dienst. We wa-

ren onder de indruk van het kinderkoor wat prachtig 
psalmen zong. Door de eenvoud van de melodie kon-
den wij de psalmen ook snel meezingen. ’s Middags 
was er zondagsschool voor de kinderen die op de com-
pound wonen. 

De eerste werkweek begon met een rondleiding over de 
compound, waar we onze klussen hebben gezien. Ook 
hebben we de werkzaamheden doorgenomen, zodat 
we dinsdag konden beginnen. De twee werkweken 
hebben we in samenwerking met Malawische werk-
mannen twee pomphuisjes gebouwd, het houtwerk van 
drie daken vervangen, twee muurtjes gemetseld voor 
de toiletten van de basisschool en alle lokalen van de 
basisschool geschilderd. Het was fijn om dit te kunnen 
doen. Tussendoor hadden we op de maandag-, woens-
dag- en vrijdagmiddag kindermiddag. We lazen een 
Bijbelverhaal die onze tolk erg levendig overbracht 
naar de kinderen. Daarna gingen we knutselen met de 

Werkvakantie 2022
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kinderen. Dit varieerde van dierenmaskers maken tot 
schilderen of kleuren. Ook zongen we met de kinderen 
verschillende liedjes, zoals het Nederlandse versje 
Hoofd, schouders, knie en teen, dat de kinderen al snel 
onder de knie hadden. De interactie met de enthousias-
te Malawiërs en vooral met de kinderen was erg leuk; 
ze hebben een speciaal plekje in ons hart gekregen. 

Verschillenden van onze groep zijn naar projecten van 
Stéphanos geweest buiten de compound. Het was erg 
interessant om te zien wat Stéphanos nog meer doet 
voor de Malawische bevolking buiten het werk op de 
compound. 

We hebben veel van Malawi gezien. De zaterdag na de 
eerste werkweek zijn we met de roze bus naar Game 
Haven geweest. Dit is een safaripark waar we onder 
andere giraffen, zebra’s en impala’s hebben gezien. 
Daarna reden we door naar de theevelden; een prach-
tig fris groen landschap tegen het Mulanje gebergte. 
We zijn naar de waterval op deze berg gelopen over 
een prachtig pad. Hier hebben we in het ijskoude wa-
ter gezwommen. Helaas heeft hier een van ons zijn 
been gebroken, waardoor we ook verschillende zie-
kenhuizen in Malawi hebben gezien. Gelukkig is hij 
weer volledig hersteld. In de laatste week hebben we 
geslapen in een boomhut in het National Park, waar 
we ’s nachts een waterbok, muizen en kikkers op visite 
hadden. Tijdens de bootsafari hebben we een krokodil 
en veel nijlpaarden gezien. De dag daarna hebben we 
een onvergetelijke landsafari meegemaakt. Hier heb-
ben we een olifant, een roedel leeuwen, een buffel en 
andere dieren gezien. De laatste dagen hebben we bij 
Lake Malawi doorgebracht. We hebben daar gesnor-
keld met prachtig gekleurde vissen, souvenirs gekocht 
en genoten van de laatste paar dagen van de vakantie. 
Toen was het tijd om afscheid te nemen van het Stép-
hanos dorp en terug te vliegen naar Nederland.
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BEDANKT

Op 11 oktober hebben de werkvakantiegangers 
uit de regio Geldermalsen een presentatie 
gehouden over de werkvakantie bij Stéphanos 
Malawi. Het was een prachtige avond met meer 
dan 80 luisteraars. De collecte tijdens deze 
avond bracht € 500,- op. Allen heel hartelijk 
dank.

De tasjes die vrouwenvereniging James Fraser 
uit Ochten heeft gemaakt en die in de container 
naar Malawi waren vervoerd, zijn uitgedeeld. De 
kinderen lopen allemaal trots met hun tas op 
het Stéphanosterrein rond.

De afgelopen tijd zijn er verschillende acties 
gehouden voor het werk van Sanne in Zambia. 
Vanuit de Gereformeerde Gemeente in Veenen-
daal werd een kledingbeurs georganiseerd. Een 
gedeelte van de opbrengst, €2200,-, was voor het 
werk in Zambia. Het Christelijk Instrumentaal 
Ensemble Animato hield een jubileumconcert 
waarbij de collecte werd gedoneerd met het 
prachtige bedrag van €600,-. We willen beiden 
heel hartelijk bedanken!

Afgelopen periode hebben we na drie jaar weer 
op mooie beurzen kunnen staan, en op de een of 
andere manier liep het op beide beurzen storm 
met de verkoop. Op de Terdege Zomerfair was 
de omzet maar liefst € 13.251,85 en op de 
Familiedagen € 11.369,01 (!). Alle kopers en 
helpers heel hartelijk dank!

26



BEDANKT

De afgelopen weken zijn vele vrijwilligers druk 
geweest met de landelijke amaryllisbollenactie 
van Stéphanos. De bollen werden verkocht van 
Terneuzen tot Genemuiden. Deze mooie actie 
heeft zo’n € 15.000,- opgeleverd. Allen die 
gecoördineerd, verkocht én gekocht hebben, 
heel hartelijk dank.

Fietstocht Montfoort
Op 11 juni 2022 zijn er zo’n 80 mensen geweest 
die de prachtige fietstochten door Montfoort en 
omgeving gemaakt hebben. Dit zorgde voor de 
mooie opbrengst van €510,-.

Werkgroep Nieuw Lekkerland aan de slag
10 september stonden we met een kraam op de 
boekenmarkt. Het was gezellig druk en de 
opbrengst was € 575,-. De kaartverkoop bij 
Simons heeft de afgelopen periode € 525,- opge-
leverd. De kiprolladeactie in samenwerking met 
Slager Markus heeft € 1171,- voor Stéphanos 
opgebracht. Daarnaast zijn we ook in onze 
omgeving druk geweest met de amaryllisbollen-
actie.

Dit mooie bruidspaar heeft €2000,- van de 
ontvangen giften geschonken aan Stéphanos.

Op de Biestenmarkt in Genemuiden, in oktober 
jl., is er voor € 1087,50 verkocht.

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

 
De beste wensen

 

Voorspoedig Nieuwjaar
 

Gods Zegen in het nieuwe jaar
 

veel Heil en Zegen 
 

Sterkte in het nieuwe jaar
 

Gezegend nieuwjaar
 

Winter

Bestel nu onze

Nieuwjaars
fotokaarten

Tip: 

bestel gelijk 

onze postzegels 

erbij voor het 

goede doel !

Jongeren opgelet!! 
In de zomer van 2023 hoopt Stéphanos weer een werkvakantie te 
organiseren. De voorgenomen werkvakantie staat gepland van  
D.V. 14 juli tot 5 augustus. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Neem voor 
meer informatie eens een kijkje op www.stephanos.nl/werkvakantie. 

Help je arme medemens en ontdek het prachtige Malawi! 

Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, 
voorlichting@stephanos.nl / 06-30167172.
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Overzicht: een mooi woord als je gaat emigreren, 
maar ook een heel lastig woord als je gaat emigreren. 
Van heel veel dingen waren wij het overzicht de afge-
lopen tijd kwijt. Er lagen in Nederland veel ‘to-do’ 
lijstjes met allerlei dingen die we nog wilden of moes-
ten doen in de laatste weken voor ons vertrek. Soms 
wisten we niet meer wie wat aan het doen was en ook 
voor de kinderen was het vaak een onoverzichtelijke 
tijd. Wanneer vertrekken we nu precies naar Malawi?, 
hoe gaat dat?, etc.

Biddend zochten we onze weg in deze onoverzichtelij-
ke periode. Vergaten we geen belangrijke dingen?
Nu we in Malawi zijn, proberen we weer overzicht te 
creëren. Inmiddels gaan de kinderen naar school. Dat 
geeft structuur aan hun en onze dagen. We ordenen 
onze spullen en maken kennis met het land, de stad, 
ons personeel en het project. Het is mooi om te ont-
dekken dat er ook in Lilongwe structuur zit. We be-
grijpen steeds beter hoe de stad in elkaar zit.
Ook ons personeel heeft behoefte aan overzicht. Wat 
willen jullie met de tuin, wat kunnen we er straks als 
de regen komt, gaan zaaien? Hoe wil je dat we dingen 
schoonmaken? Mooi om te zien dat wij mensen diep 

UIT HET VELD

Overzicht
We zijn net aangekomen in Lilongwe. Onze woonkamer ligt vol met al onze koffers. In 

totaal mochten we er twaalf meenemen en dan allemaal nog een kleine handbagage 

koffer. Sommige koffers zitten nog dicht. Andere koffers liggen open en zijn nog vol; van 

andere koffers ligt de helft uitgespreid op de grond en de rest zit nog in de koffer. ‘Mama 

waar kan ik mijn pop vinden?’ ‘Papa waar ligt mijn lego?’ 

vanbinnen op dezelfde manier functioneren. Over-
zicht geeft hen en ons een bepaalde houvast. 
Bij het leren van het Chicewa hebben we mooie over-
zichten gekregen van onze taaldocent. Op die manier 
maakt ze voor ons het leren van de taal wat overzich-
telijker. Hoe ontken je een zin in het Chicewa? Welke 
zinsvolgorde pas je toe?
We mogen na onze settel periode gaan ontdekken hoe 
alles werkt op Talandira Harvest Centre. Zo kunnen 
we overzicht krijgen over hoe alles daar functioneert 
en wat onze taak  precies wordt. Belangrijk is dat wij 
dan ook overzicht hebben over de talenten en gaven 
die we van God hebben ontvangen en welke er ingezet 
kunnen worden voor het uitbreiden van Zijn Konink-
rijk. 
Overzicht: een mooi en ook een moeilijk woord. Wan-
neer hebben wij overzicht? Als we zelf precies weten 
wat we moeten doen? Of hebben we overzicht als we 
mogen weten en vertrouwen dat God altijd overzicht 
heeft en wij Hem stil mogen volgen? We wensen ons-
zelf en u toe om dagelijks genoeg te hebben aan twee 
woorden van de Heere Jezus: Volg Mij.

Nico en Janneke den Hartog - Malawi
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VOOR ELKE GROENE KLUS
TUINGEREEDSCHAP
Graven, spitten, bestraten, vegen, 

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

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

En zo merken we enorme stijgingen in brandstofprij-
zen en allerlei levensmiddelen, enorme inflatie etc. Dat 
betekent dat we vanuit Nederland meer middelen naar 
onze Afrikaanse organisatie moeten sturen om hetzelf-
de werk gedaan te krijgen. Dat is reden tot zorg. En die 
zorg hebben we ook besproken tijdens mijn laatste 
werkreis in oktober van dit jaar. En we hebben tevens 
met hen gedeeld dat ook in Nederland veel mensen te 
maken hebben met enorme energierekeningen, brand-
stofprijzen, inflatie, etc. Vanuit de Afrikaanse context 
is dat echter maar moeilijk voor te stellen. Ze zien 
'westerlingen' doorgaans nu eenmaal als rijke mensen 
met haast ongelimiteerde middelen.

Medio oktober had ik, samen met de heer Kuyokwa, 
het voorrecht om de familie Den Hartog van het vlieg-
veld van Lilongwe af te halen. Ook mochten we hen de 
eerste dagen vergezellen bij het settelen in hun nieuwe 
omgeving. We hopen en bidden hen een goede tijd toe 
nu ze de lokale Stéphanos organisatie in Lilongwe ko-
men versterken.

Zambia was een mooi onderdeel van mijn recente be-
zoek aan onze Afrikaanse velden. Bijpraten met én het 
werk zien van Anneke, Irene en Sanne. Bemoedigd 
worden als je het team ziet (samen)werken in de Zam-
biaanse context. Het bijwonen van de trainingen door 
bevlogen mensen, gevolgd door leergierige ambtsdra-
gers, de ontmoeting met het bestuur van onze Stép-
hanos Zambia Trust, het gesprek met de principal van 

het Covenant College in Petauke waar predikanten 
worden opgeleid, etc. Veel indrukken in korte tijd. We 
bidden onze dames bij voortduur wijsheid toe.

Gedurende de genoemde reis zijn we ook een week 
met een groepje Nederlandse ondernemers opgetrok-
ken in het zuiden van Malawi. Zij waren al voor hun 
komst naar Malawi Stéphanos-vrienden. Die band is 
verdiept en versterkt toen ze met eigen ogen het werk 
mochten zien en met de lokale mensen konden spre-
ken. Ondernemers, dank voor jullie komst en blijven-
de betrokkenheid! Wat een zegen dat ons netwerk aan 
ondernemers nog altijd uitbreidt.

We schetsen met dit magazine een overzicht, omdat 
het helpt ook u meer inzicht in ons werk te geven. Niet 
alles is echter in tabelletjes te vangen. Zoals bijvoor-
beeld de nood van dat ene weeskind met zoveel pro-
blemen dat wij mogen helpen, of dat gezin in een ver-
afgelegen dorp. Of...waar zullen we eindigen? We 
hebben Gods wijsheid en bescherming nodig in alles 
wat we doen. En we zijn dankbaar voor wat we alle-
maal mogen doen. U, jij en ik, we mogen als deel van 
de Stéphanos-familie ons steentje bijdragen. Het is 
mijn wens en bede dat we dat ook DV 2023 samen 
mogen voortzetten.

Ontvang allen een hartelijke groet,
Johan van der Ham
directeur/bestuurder

Als we terugzien op de afgelopen maanden, is er weer veel gebeurd. Wat er in deze onrus-

tige wereld gebeurt, verneemt u via de media. En dat heeft z'n weerslag op ons land, maar 

ook op het Afrikaanse continent. 
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In het weekend lees ik op mijn 
gemak de achtergrondartikelen 
in het  RDMagazine.

Jan Willem | Melkveehouder

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

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf. 

RD, de krant voor het hele verhaal.  

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

Scan mij

DE NIEUWE 

CHRISTELIJKE 

ZORGVERZEKERING 

care life4
bewuste zorg voor iedereen

Bewust kiezen 
kan nu!

www.care4life.nl

Vergelijken 
en overstappen?  

De acceptgiro verdwijnt per D.V. 2023!

U kunt uw gift nu nog geven via bijgevoegde accept-

giro, maar ook op een andere manier als dat beter bij 

u past. Vandaar dat we nog 4 opties hebben toege-

voegd (zie bijgevoegde brief): 

1.  Internetbankieren: Maak uw gift over op IBAN 

rekening: NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stéphanos 

o.v.v. het unieke betaalkenmerk (16 cijfers) dat op 

de brief vermeld staat.

2.  QR-code: U kunt een gift overmaken via de doneer 

QR-code op de brief.

3.  Zet uw acceptgiro om naar een machtiging: zie 

brief, optie 3. 

4.  Website: Doneer via stephanos.nl/doneren.

Kunt u bovenstaande opties niet zelf? Wellicht kunt u 

uw familie vragen om te helpen?

U begrijpt: het is erg belangrijk voor Stéphanos dat de 

inkomsten op peil blijven. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
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Beste jongens en meisjes,
Het thema van dit magazine is ‘overzicht’. Eén van de betekenissen van overzicht is dat je een duidelijk beeld van iets of 

iemand hebt. Dus dat je weet hoe iemand is. 

Mag ik jou wat vragen? Waar is jouw kamer? Mag ik eens een kijkje nemen? Ik zie een plank met boeken staan, keurig van 

groot naar kleiner formaat. Een bureau, netjes opgeruimd. De lades van je bureau zijn wel een beetje rommelig, maar die 

zie je alleen als je ze opendoet, dus ik doe ze snel weer dicht. Je kledingkast is netjes geordend. Wat zie ik nog meer? Een 

bijbeltje op je nachtkastje, fijn! Ik pak een boek naast je bed en blader er even in. Ben je dat aan het lezen? Nou, ik heb het 

gezien en weet nu een beetje wat voor jongen of meisje jij bent. 

Ik vind je kamer best leuk en netjes. Is dat met die andere kamer ook zo? Ik bedoel de kamer van je hart. Ik kan niet in die 

kamer kijken, maar de Heere wel. Op je kamer kun je misschien nog wat verstoppen in lades. Voor de Heere kun je niets 

verbergen. Hij weet precies wat we willen, denken en doen. Hij heeft ‘overzicht’ over jou en over deze hele aarde. Wat Hij 

precies allemaal ziet, weten we niet. Wel weet ik dat de Heere klopt op de deur en roept: Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij 

uw hart! We hopen dat er wereldwijd veel deuren open mogen gaan.

Hartelijke groeten, juf Elsbeth & juf Lourine

KIDS

10-12 jaar
Toen Noach de ark moest bouwen gaf God een overzicht aan Noach hoe de ark er 
precies moest uitzien. Noach moest bijvoorbeeld goferhout gebruiken, kamers erin 
maken, er moest pek aan de binnen- en buitenkant gestreken worden en zo waren er 
nog meer opdrachten. Ook heeft God wat gezegd over de afmetingen van de ark. Je 
kunt daarover lezen in Genesis 6 en 7. Weet jij hoe oud Noach was toen de zondvloed 
kwam? Nee? Maak dan maar snel de puzzel… 

Inzenden:

-de antwoorden op de vragen

-de leeftijd van Noach aan het begin van de zondvloed 

-eventueel de optelsom

Vragen over de ark:

1. Wat is de lengte?

2. Wat is de breedte?

3. Wat is de hoogte?

4. Hoeveel vensters heeft de ark?

5. Hoeveel verdiepingen heeft de ark?

6. Hoeveel mensen gaan erin?

7. Hoeveel paren van de reine dieren komen erin?

8. Hoeveel paren van de onreine dieren?

Tel nu de getallen van de antwoorden op.

Wat is de uitkomst?

Tel er nu 199 bij op. Uitkomst?

Zo oud was Noach bij het begin van de zondvloed. 
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3-6 jaar
De Heere heeft alles gemaakt! Hij heeft in zes dagen de aarde geschapen. Elke dag 
schiep Hij wat nieuws. Hij deed niet alles tegelijk en rommelig. Nee, de Heere deed het 
stukje voor stukje. Met een moeilijk woord kun je dat ook ‘overzichtelijk’ noemen. 
Ook de lieveheersbeestjes heeft Hij geschapen.
Je mag een lijn trekken van het groepje met lieveheersbeestjes naar het juiste getal. Kleur verder de plaat maar in!  

Inzenden:

-de kleurplaat 



SPELREGELS 
•  Kinderen van 7-12 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 2023.
•  Schrijf je naam, adres, postcode en geboortedatum ook op het briefje met de oplossing. 
•  Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opsturen naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nunspeet of 

stuur een foto naar kids@stephanos.nl.

KIDS

7-9 jaar
Ken je dat ook? Je bent druk met dingen die jij belangrijk vindt. Maar neem jij ook de tijd 
om muziek over God te luisteren, te bidden of te lezen in je bijbel? De Heere Jezus heeft 
daar iets over gezegd tegen Martha en Maria en Hij zegt het ook nu nog tegen jou! Als je 
de oplossing hebt gevonden weet je wat Zijn boodschap is. 

Kun jij het overzicht in de keuken weer krijgen? 

In elk schaaltje, kopje of kruikje staat een letter. 

Zoek de soorten bij elkaar van boven naar beneden, 

rij voor rij. Als je alle letters hebt ingevuld krijg je een zin.

Inzenden:

-de oplossing van de zin
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Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 8.000 stuks.

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

Directeur / bestuurder
J. van der Ham

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredactie
J. van der Ham
Eindredactie
J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk
Torendruk Nijkerk

ISSN 2214-6644

RSIN-009230178

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.


