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Wij hebben allemaal een roeping, want Jezus Zelf zegt: Gij 
zult Mijn getuigen zijn, (...) tot aan het uiterste der aarde. 
Ver weg of dicht bij, voor anderen of in het eigen gezin, 
(hoe) geeft u gehoor aan uw roeping?

Coverfoto 
Irene (blz. 11) is naar Zambia geroepen, waar zij samen 
met Anneke, Annemieke en de lokale medewerkers mag 
getuigen van haar Zender. Bidt u mee dat ook in Zambia 
gehoorzaamd mag worden aan de oproep van de Grote 
Zender?
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MEDITATIE

Eerst de vergeving, dan de liefde. Ofwel de liefde Gods 
is in het hart uitgestort, in de weg van de vergeving der 
zonden.

Daar is een vrouw die zonde verkoopt, die tot zonde 
gemaakt werd. Ach vrienden, maar zondekennis is in 
de bevinding niet een weg ten hemel, maar ter helle. 
Daar gaat een mens onderhandelen, maar de Heere 
gaat afhandelen. Benauwdheid en droefenis gevonden, 
niet gezocht. Gearresteerd op haar eigen weg.
Ach wat een wonder, toen haar ziele niet meer vocht, 
maar aan Gods kant werd gebracht. Uw doen is rein, 
Uw vonnis gans rechtvaardig.

Wie den Heere dan rechtvaardigen mag, wordt ge-
rechtvaardigd. Christus wordt door Woord en Geest 
geopenbaard, in de ziel geschonken door haar Rechter. 
Door een waar zaligmakend geloof ontvangen en met 
Hem verenigd. In de plooien van Zijn mantel, zegt een 
kerkvader, haalt Hij dan Zijn Lam en geeft het tot eeu-
wige verzoening. En de vrucht: vrede met God, als had 
ik nooit geen zonde gehad, noch gedaan. Nieuw in het 
paradijs. Eeuwige liefde Gods door de Heilige Geest 
uitgestort in het hart. Ach, dan zegt de ziel van haar 

Bloedbruidegom: Zulk één is mijn Liefste en mijn Lief-
ste is mijn, een Vriend van tollenaars en zondaren. Ziet 
u haar staan, wenende, en haar Liefste, veracht door 
de wetgeleerden, met vuile voeten, niet gekust en niet 
van liefdesolie voorzien? O daar breekt ze in het ge-
zicht van haar Bruidegom in verwondering. En weent 
zeer. Ze wast Zijn voeten in haar tranen. Ze droogt ze 
af met haar haren en zalft ze met de olie der liefde. De 
olie waarin ze de zonde diende, doet Hem ruiken met 
een eeuwige liefdesgeur. En dan omhelst ze Zijn beide 
voeten. 

Wat zou het groot zijn als ook in Malawi ervaren mag 
worden wat Stephanus heeft ervaren: ik zie de hemelen 
geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij 
staat en wacht, verwacht Zijn bruidskerk thuis. Ach, 
brood te geven voor de lichamelijke nood is goed. 
Maar het Woord zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van 
God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
Eerst het woord, dan het brood. De Heere zegene het 
werk dat gedaan mag worden met het Brood des Le-
vens dat uit de hemel is neergedaald. Gode bevolen. 

Ds K. Veldman, Canada

Daarom zeg Ik u: 
Haar zonden zijn haar vergeven, 

die vele waren; want ze heeft veel liefgehad.
Lukas 7:47
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BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

GRONDWERKEN 
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE
GOEDE RICHTING

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

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

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

Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus. 
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Als ik nadenk over roeping, dan denk ik vooral aan 
volgen, gehoor geven aan. Zo ben ik ook in Zambia 
terecht gekomen. Ik zag een vacature van Stéphanos in 
de krant, waarin dringend een veldwerker in Zambia 
gezocht werd. Die oproep liet mij niet meer los. Bid-
dend heb ik toen de eerste stap genomen, daarna volgde 
een volgende stap, enzovoort. Deuren gingen open en ik 
mocht in vertrouwen volgen. Dat dat Gods wil was met 
mijn leven in de afgelopen jaren, daar heb ik geen mo-
ment aan getwijfeld. Tijdens die jaren, met allerlei diep-
tepunten en hoogtepunten, gaf die wetenschap houvast. 
En nu word ik weer geroepen om terug naar Neder-
land te gaan. Na drie jaar in Zambia gewerkt te heb-
ben doet afscheid nemen best een beetje pijn. Een peri-

UIT HET VELD

Geroepen
Een roep, wie hoort dat niet regelmatig? Hier in Zambia klinkt het nogal eens door de open 
ramen van de auto: Madam, mag ik meerijden? Of: Madam, geef me geld! Of, als ik in huis 
ben: Er staat een van de sponsorkinderen aan de poort, ga jij naar haar toe? Het is aan mij 
om al dan niet gehoor te geven aan dit roepen.

ode wordt afgesloten. Mijn collega’s, de mensen om 
me heen, het leven hier, ik ga het achterlaten. Maar 
ook nu mag ik in vertrouwen gaan, de weg volgen die 
voor mij ligt. 

Terwijl ik dit schrijf hoor ik ergens ver weg buurkinde-
ren op een trommel slaan en hard zingen. Het klinkt 
vrolijk. Als we Gods weg volgen, mogen we die met 
vreugde bewandelen. En dat wens ik u van harte toe! 
U, lezers van het kwartaalblad, de achterban van Stép-
hanos, mijn collega’s, mijn opvolgers, het bestuur: Ga 
met God!

Annemieke Treur, Petauke, Zambia
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Gehoorzaamheid
De eerste zendingspost in Centraal Afrika waar op 28 
november 1889 de zendelingen hun tenten opsloegen, 
heette MVERA. Dit is Chichewa voor gehoorzamen. 
Ontwikkelingswerk en zending, zending en ontwikke-
lingswerk. Het een gaat niet zonder het ander. Je kunt 
niet alleen de Bijbel openen terwijl kinderen honger 
lijden. De Heere gaf Zelf opdracht aan Zijn discipelen: 
“Geef gij hen te eten”. Een samenspel van activiteiten 
dat erop gericht is de levensstandaard van mensen te 
verhogen en het mondeling getuigen van christenen 
om mensen tot geloof in de Heere Jezus Christus te 
brengen. Het doel van ons leven behoort aan God en 
niet aan onszelf. Het is de Heere die je bij de hand 
neemt en je leidt. Als Hij roept, dan kun je niet anders 

dan Hem gehoorzamen. Als we vragen naar de wil van 
God in ons leven, moeten we eerst bereid zijn om te 
gehoorzamen. We moeten bereid zijn om onze eigen 
wil op te geven en Zijn wil gewillig te doen. Dan zul je 
Zijn stem horen en kun je alleen maar volgen.
Maar hoe weet je nu wat Gods wil is in je leven, mijn 
hart is bereid, maar waarheen? Ik worstelde zelf met 
deze vragen. Niet mijn weg, niet mijn gedachten, niet 
mijn goede wil, maar Uw wil geschiedde, op Uw weg 
wil ik gaan. De stem van Gods Geest zal altijd over-
eenstemmen met Gods Woord. Niet zelf gaan zoeken, 
niet zelf de deur openen, maar je laten leiden door de 
Heere. Dat kost soms tijd. Mozes moest veertig jaar 
achter de schapen aanlopen, voordat hij gezonden 

In de afgelopen zestien jaar heb ik regelmatig gesprekken gehad met jongeren en ouderen 
over het werk in de zending, het werken in Malawi, in een andere cultuur en het volgen van 
Gods wil. Hoe weet ik zeker wat de wil van God is in mijn leven? Ervaar ik mijn werk als een 
roeping van God? 
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werd om het volk Israel te leiden. Die veertig jaren 
waren nuttig en hebben hem veel lessen geleerd. Jona 
hoorde Gods stem wel, maar wilde niet. Uiteindelijk 
kwam hij toch daar waar de Heere hem hebben wilde. 
“God not only knows where He is taking you, He also 
knows how to get you there” (De Heere weet niet al-
leen waar Hij je heen leidt, Hij weet ook hoe je er ko-
men zult). Wanneer er geen duidelijkheid is over Gods 
weg met ons, wacht dan op Hem. Het spreken van de 
Heere tot een mens is persoonlijk, zo ook de roeping. 
Blijf uitzien naar Hem, want Hij zal gewisselijk ko-
men, en niet achterblijven (Habakuk 2:3).

Gods middelen
God is een God van orde. Hij vraagt niet van ons wat 
Hij niet eerst Zelf heeft gegeven en waarin Hij niet zal 
voorzien. In Malawi wordt ieder jaar een tiende van 
de oogst aan de kerk gegeven. Ook mensen die in onze 
ogen niet veel hebben, komen in vertrouwen met tien 
procent van hun inkomsten naar de kerk. Gehoor-
zaam aan het bevel van God en in geloof geven ze wat 
ze hebben ontvangen. De Heere gebruikt deze midde-
len en zegent waarin Hij Zelf heeft voorzien. Het leven 
uit het geloof en het leven uit Zijn Hand is niet alleen 
mogelijk in Afrika! 

De discipelen waren gewone mensen, zwak in zichzelf, 
eigenwijs, zelfgericht, maar sterk in de kracht van 
Gods liefde. Zending is een liefdedienst. De Heere 
zoekt mensen die bereid zijn om lege plaatsen te vul-
len. Ze zijn instrumenten in Zijn hand. Het gaat er 
in de kerk en wereldwijde zending hard aan toe. 
De Heere zoekt mensen (mannen, vrouwen ge-
bedsgroepen, vrijwilligers) die op hun post blij-
ven en voorbede doen. Zijn ze er?

Wat een troost mogen wij dan vinden in het 
Hogepriesterlijk gebed: “En Ik heb hun Uw 
Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend ma-
ken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad 
hebt, in hen zij, en Ik in hen.”

Paul & Thea Mawaya
Joel, Joshah, Josephine 

UIT HET VELD

‘De Heere weet niet alleen waar 
Hij je heen leidt, Hij weet ook 

hoe je er komen zult’
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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

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

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit

03
JAN
2019

Alphen a/d Rijn
Kruispunt

26
JAN
2019
Barneveld
Bethelkerk

04
JAN
2019
IJsselmuiden

De Hoeksteen

02
FEB
2019

Leerdam
Pauluskerk

05
JAN
2019

Alblasserdam
Havenkerk

09
FEB
2019
Veenendaal
Julianakerk

19
JAN
2019

Yerseke
Hervormde Kerk

GA SNEL 
NAAR DE 

WEBSITE OM 
KAARTJES TE 
BESTELLEN!

Bezoek ook 1 van onze concerten en ervaar de prachtige arrangementen van deze bevlogen musici. Elk jaar bezoeken meer 

mensen onze concerten met als hoogtepunt de reeks van begin dit jaar met meer dan 2.500 bezoekers! Een mooie avond 

uit voor het hele gezin. Ook hopen wij weer geld in te zamelen voor Stichting Stéphanos, 

om zo hun mooie werk in Afrika te ondersteunen. Van harte welkom!

GA SNEL NAAR: WWW.GEZINSENERGIESHOP.NL/THE-MUSIX-2019

GENIETEN VAN THE MUSIX IN 2019!

Gesponsord door:

Gezinsenergie 
steunt:
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Bijzonder bezoek
Als we kijken naar de ontwikkelingen binnen Stéphanos 
hebben we weer een aantal mooie nieuwsfeitjes te ver-
melden. Onze General Manager in Malawi, Clifford 
Kuyokwa hoopt -vanwege het 30-jarig jubileum- in fe-
bruari naar Nederland te komen. Het is de bedoeling 
dat hij zal spreken tijdens de Stéphanos vrijwilligersdag. 
Ook hoopt hij in week 7 een aantal presentaties te ver-
zorgen. Mooi dat hij op deze manier kennis kan maken 
met een zeer betrokken achterban van zowel vrijwilli-
gers en collega’s als donateurs.

Bijzondere gift
Verblijdend is het om ook te kunnen melden dat Stép-
hanos vijfduizend kinderbijbels gaat herdrukken voor 
Malawi en Zambia, en dat -twee dagen nadat het be-
stuur had besloten dat die kinderbijbels er moesten ko-
men- een sponsor zich aandiende om deze herdruk te 
sponsoren. Bijzonder hoe deze twee dingen zo samen 
vielen! Stéphanos was weer bij diverse activiteiten aan-
wezig zoals de Zendingsdag van de Hersteld Hervorm-
de Kerk en het HJW/LCJ jongerenappél. Ook hebben 
we weer diverse presentaties mogen verzorgen.
De Terdege Zomerbeurs was erg warm en rustig, maar 
mocht toch E 5721,55 opleveren.
Verder was het mooi om weer op de Familiedagen in 
Gorinchem te staan. De stand was zoals altijd gespon-
sord door een ondernemer (Restment BV), hierdoor 
beginnen we zonder kosten. Erg fijn! Het was druk op 
de beurs, wat resulteerde in een omzet van E 6868,90. 
Gezinsenergie organiseert begin 2019 zeven concerten 

met The Musix. De collecte tijdens deze avonden is 
weer t.b.v. Stéphanos (Zie de advertentie hiernaast). 
Ook Burgtours zal tijdens haar reizen in 2019 weer 
collecteren t.b.v. Stéphanos. Iets om in uw agenda op 
te nemen? Zie ook pagina 12. Komende tijd zal het 
weer druk worden met acties en presentaties. Er staan 
o.a. bezoeken gepland op de Koningin Julianaschool 
in ‘s-Gravenpolder, Petrus Datheenschool in Putters-
hoek, Dr. A. Comrieschool in Kruiningen, Ds. P. van 
Dijkeschool in Bruinisse, Ds. G.H. Kerstenschool in 
Ridderkerk, de SMDB in Nieuw-Beijerland en bij di-
verse jeugd-, vrouwen- en ouderenverenigingen in het 
land. In de voorjaarsvakantie hopen we weer met een 
stand aanwezig te zijn tijdens de Familiedagen in Har-
denberg. Kom gerust langs op onze stand. We hebben 
altijd wel een paar zakken met rollen snoep op voor-
raad. Al met al veel mooie dingen om te melden en om 
dankbaar voor te zijn.

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

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

PS Voor onze werkgroepen in Rijssen en Ouddorp/
Goedereede zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die 
mee willen helpen bij activiteiten. Wilt u zich ook 
dichtbij inzetten voor uw naaste ver weg? Neem dan 
contact met mij op via 06-30167172 of voorlichting@
stephanos.nl.

VAN DE 
VOORLICHTER

Het nieuwe magazine ligt weer voor u. Verbazingwekkend hoe snel een kwartaal voorbij 
gevlogen is. Het bepaalt ons bij het feit dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat 
wij allen moeten zoeken naar de toekomende stad welker Kunstenaar en Bouwmeester 
God Zelf, het fundament Gods eeuwig welbehagen, en de Hoeksteen de Heere Jezus is. 
Nog klinkt tot ons de oproep: Zoekt, en gij zult vinden. Op Zijn tijd!
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Wilt u ook aan de slag 
voor Stéphanos?

Frituurvet
U kunt uw frituurvet inleveren bij 
onze inzamelpunten, zie www.
stephanos.nl/frituurvet. Wilt u zelf 
inzamelpunt worden? Zie dan de 
advertentie elders in dit magazine.

Wenskaarten
Bent u op zoek naar een mooie 
(foto-)kaart? Via de adressen op 
www.stephanos.nl/vrijwilligers/
winkeltjes kunt u prachtige 
kaarten krijgen in allerlei soorten 
en maten. De opbrengst is voor 
Stéphanos. 

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre 
naaste?
Wat denkt u van het financieel adopteren van meerdere weeskinderen? Of 
het financieel steunen van het werk onder de weeskinderen in Malawi en 
Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver 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/vrijwilligers/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan 
huis verzorgen! Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen 
winkeltje in uw omgeving en heeft u interesse? We adviseren u graag! 

Werkgroepen
Stéphanos telt op dit moment 10 werkgroepen en 6 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 te betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en 
Zambia; 

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

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

Hier adverteren?
Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons kwartaalblad? Neem 
contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail 
naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.
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Zodra ik de compound verlaat word ik geroepen. Drie 
paar kinderogen kijken mij verwachtingsvol aan als ze 
vragen of ik iets te lezen voor hen heb. Ik heb wat flyers 
in de auto over Bijbellezen en gebed en geef die aan 
hen. Ze zwaaien mij na terwijl ik naar een dorp rijd 
waar vandaag zondagsschoolleiders de training zullen 
afronden en examen maken. Eén van onze Zambiaanse 
bestuursleden opent de middag met gebed en het lezen 
van Bijbelgedeelten over de opdracht om kinderen te 
vertellen wie God is. De aanwezigen worden opgeroe-
pen het geleerde in de praktijk te gaan brengen. Ze 
worden (op)geroepen vanuit Gods Woord. Die roep 
geldt dus niet alleen voor hen die hun thuisland hebben 
achtergelaten om ergens anders te gaan werken. 

Roeping heeft, volgens het boek “Zending zonder 
franje - Over roeping, vreugde en aanvechting”, alles 
te maken met visie, een visie die gefundeerd is in het 
doel dat God heeft met de wereld. Dat doet mij denken 
aan Markus 6:34, een tekst die me raakte toen ik de 
eerste keer in Zambia kwam: ‘En Jezus uitgaande, zag 
een grote schare, en werd innerlijk met ontferming be-
wogen over hen; want zij waren als schapen, die geen 
herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren’. 
Jezus, de Goede Herder, heeft Zelf geroepen, namelijk 
zondaren tot bekering. Toen ik me realiseerde dat de 
situatie uit Markus 6 overeenkwam met wat ik in 
Zambia zag, wist ik dat God mij roept voor een taak 
in Zambia. Gelukkig betekent dit ‘slechts’ gehoor-
zaam zijn, roepen tot geloof en bekering en het bete-

UIT HET VELD

kent niet dat God van mij vraagt dat ik voor de vrucht 
zorg. Dat realiseer ik me weer te meer als ik op een 
dinsdagmiddag bij een Rooms-Katholieke buurvrouw 
langsga voor Bijbelstudie. Ik kan me machteloos voe-
len als de Bijbelstudies die we in het verleden hebben 
gedaan haar hart niet bereikt lijken te hebben. Het is 
frustrerend dat ik de nuances in de taal nog niet be-
heers en daardoor net niet helemaal kan zeggen wat ik 
wil. Terwijl ik naast haar zit op de mat realiseer ik me 
weer dat God slechts vraagt om te zaaien en het aan 
Hem over te laten.

In het al eerder aangehaalde boek wordt gesteld dat 
gehoorzaamheid cruciaal is als het gaat om roeping. In 
het geval van een roeping naar Zambia betekent dit 
ook het opgeven van een westerse levensstandaard en 
natuurlijk het gescheiden zijn van familie en vrienden. 
En ja, er zijn momenten dat ik graag even in Neder-
land wil zijn om bij hen te zijn, dat ik me een buiten-
staander voel en de geestelijke strijd duidelijk merk-
baar is in het werk. Dat ik de Nederlandse regen zou 
willen voelen in plaats van de brandende zon, dat ik er 
veel voor over zou hebben om ongemerkt mijn bood-
schappen te kunnen doen, om iemand te kunnen bel-
len zonder dat de verbinding het begeeft of andere 
groenten te eten dan dat wat op de lokale markt te 
koop is. En toch roept vanuit bewogenheid de Goede 
Herder. Ook in Zambia.

Irene Swets, Petauke, Zambia

Met innerlijke 
ontferming bewogen
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Bij een boeking van twee 

weken ontvangt u een 

waardebon van € 50,-.

www.es-vakanties.nl 
055-3030083 - info@es-vakanties.nl

Actiecode:  
ESAA151

Eigen sfeer, zon, water  
en bergen in Oostenrijk
Eigen sfeer, zon, water  
en bergen in Oostenrijk

Winterreizen

Busexcursiereizen

Fietsvakanties

vliegreizen

cruises

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

WINDMOLEN 

ZONNEPANELEN

VERLENGING

AARDWARMTE

COLLECTIEF

OPWEKKEN 

OLIEPRIJS

BESPAREN

CENTRALE

ELEKTRICITEIT

GAS

JAARNOTA

KERNENERGIE

KOLENCENTRALE

TARIEVEN

ZONNEKRACHT

Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!Zoek de verstopte woorden en streep ze af!

VUL UW OPLOSSING IN OP WWW.GEZINSENERGIE.NL/WINTERPUZZEL

W
Familiekaart 
T he Musix 

Concert

Doe mee met onze Energiepuzzel en win een prijs! 
Zoek de verstopte woorden en streep ze af. De overgebleven letters 

vormen een slagzin. Heeft u de juiste oplossing? Vul uw oplossing in op 
www.gezinsenergie.nl/winterpuzzel en win één van deze prachtige prijzen! 

Op deze pagina treft u ook de actievoorwaarden aan. Veel succes!

2x 2x 

Tablet 10 inchFujifilm Instax Mini 9

10x 

E L A R T N E C B E S P A

O L R E N N E V E I R A T

P F E I T C E L L O C M E

W T E K L J A A R N O T A

E K A E T M R A W D R A A

K T H C A R K E N N O Z A

K R G E O L I E P R I J S

E L A R T N E C N E L O K

N V E R L E N G I N G E F

T N E R A P S E B T E A N

Z O N N E P A N E L E N S

E R K E R N E N E R G I E

G I E W I N D M O L E N T

• 17.000 DEELNEMERS • IN 3 MINUTEN NAAR EEN SCHERP TARIEF 
• ZONNEPANELENPROJECTEN OP DAKEN VAN KLANTEN 

• BEWAKING VAN UW CONTRACT

Ontdek de voordelen van ons sterk groeiende collectief en doe de check!
GA NAAR WWW.GEZINSENERGIE.NL/BESPARINGSCHECK
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The Musix Concertreeks
Wat: The Musix Concertreeks, georganiseerd door 
GezinsEnergie. M.m.v. Lennert Knops, Arie van der 
Vlist, Corrie Wielink, Maria Knops, Martha van Gent 
en Csaba Erdös. Voor meer informatie zie www.
stephanos.nl/agenda en de advertentie op blz 8.
Wanneer: Januari en februari
Waar: Alphen a/d Rijn, IJsselmuiden, Alblasserdam, 
Yerseke, Barneveld, Leerdam, Veenendaal

Wat: Erwtensoepactie. Verdere info via de website.
Wanneer: Januari
Waar: Papendrecht

Wat: Lentefair, er is van alles te koop en te doen. 
Verdere info volgt op de website.
Wanneer: Zaterdag 16 maart, 9:00 tot 15:00
Waar: Kleyburg winkelplein in Nieuw-Lekkerland

Wat: Jaarlijkse verkoopdag voor Stéphanos. 
Voor meer informatie zie website.
Wanneer: Vrijdag 5 april van 15:30 tot 19:00
Waar: Bethelkerk, Bereklauw 1, Genemuiden

Kerstzangavond te Bodegraven
Wat: Kerstzangavond m.m.v. Mannenkoor 
Canticum Gouda o.l.v. Henri Adema, Korendijks 
mannenkoor o.l.v. Jan Peter Teeuw, organist 
Roeland de Reuver, Seba meisjeskoor o.l.v. 
Rianne Vogelaar - van Roon, organist Huig van 
der Knijff, solist Henri van Ree. Algehele leiding 
evangelist H. Bor. Gratis entree, collecte voor 
Stéphanos.
Wanneer: Zaterdag 15 december, 19:30
Waar: Gereformeerde Gemeente, Dronensingel 2 
te Bodegraven

Psalmzangavond te Montfoort
Wat: Psalmzangavond met bovenstem, m.m.v. 
Vereniging Bovenstem uit Ouderkerk aan de IJssel 
en organist Arie van der Vlist. Algehele leiding ds. 
R.W. Mulder. Gratis entree, collecte voor Stép-
hanos. Na afloop koffie en verkooptafels. 
Wanneer: Zaterdag 16 februari. Aanvang 19:30, 
kerk open vanaf 19:00
Waar: Grote of Sint Janskerk te Montfoort 

Kerstzangavond te Leerdam
Wat: Kerstzangavond m.m.v. Kinderkoor Klein 
Vogelijn en Jeugdkoor Kol Sjofar uit Leerbroek 
o.l.v. Heleen Aalvanger, Kinderkoor Mattanja uit 
Leerdam o.l.v. Marleen Vos - van Aalst, gemengd 
koor Laudate Dominum uit Goedereede o.l.v.  
Jan van Seters en gemengd koor Zingt des  
Hoogsten lof uit Meerkerk o.l.v. Nico Vos. 
Organist Piet de Vries en duet door Nico Vos en 
Hans van Houdt. Spreker is dhr. J. van der Ham 
(int. directeur Stéphanos). Gratis entree, collecte 
voor Stéphanos.
Wanneer: Zaterdag 22 december, aanvang 19:20 
(start samenzang)
Waar: Grote Kerk te Leerdam

Verkoopkramen te Elspeet
Wat: Verkoopkramen met verkoop van o.a. 
erwtensoep, bruine bonensoep, rookworsten en 
gehaktballen. Uiteraard zijn ook de bekende 
Stéphanos fotokaarten aanwezig in de kramen.
Wanneer: 26 januari
Waar: Op de Brink in Elspeet en bij de Plus 
supermarkt in Elspeet

AGENDA

Kijk op www.stephanos.nl/agenda voor meer activiteiten
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In juli hebben veel sponsorkinderen van Stéphanos examen gedaan voor het voortgezet onderwijs. Van hen 
zijn er zeventien geslaagd. Deze jongeren willen graag een vervolgopleiding doen om in aanmerking te komen 
voor een baan. De vervolgopleidingen zijn duurder dan het reguliere sponsorbedrag. Wilt u (een deel van) een 
vervolgopleiding betalen en deze jongeren betere kansen geven?
Vanaf € 20,- per maand maakt u het voor deze jongeren mogelijk om te studeren.

Begin 2019 zullen er nieuwe kinderen opgenomen 
worden in het dagopvangprogramma. Zij wonen 
bij hun familie en komen elke schooldag naar 
Stéphanos voor onderwijs en een maaltijd. Ook 
krijgen zij kleding en schoolmaterialen. De kosten 
zijn € 17,50 per maand. 

Studentengroepssponsoring

Dagopvang

ADOPTIE

Klopt uw betaling? 
Sinds augustus werken we met een nieuw 

administratieprogramma. Helaas is niet alles 

goed gegaan bij de overdracht van de gegevens. 

We kregen meldingen dat betalingen per 

automatische incasso niet meer werden uitge-

voerd en bij sommige sponsors is er in de maand 

oktober voor de 2e keer het jaarbedrag afge-

schreven. Ook zijn de kwartaalbetalingen niet 

allemaal afgeschreven in de maand die u 

gewend was. We vragen u om uw betaling over 

2018 te controleren. 

Klopt er iets niet? Wilt u dan contact opnemen 

via: adoptie@stephanos.nl of 038-3857966.
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Triza Zuze is een meisje van 
drie jaar. Haar beide ouders 
leven nog, maar toch woont ze 
bij haar oma. Zij is een weduwe 

van 55 jaar. Triza heeft ook nog 
een broer, die ook bij oma woont. 

Triza gaat overdag naar de peuterschool. Oma 
heeft geen baan. Ze probeert met haar kleinkin-
deren te overleven, door mais en groenten te 
verbouwen in haar tuin. Hun huis is gebouwd 
van gebakken stenen en de vloer is van aange-
stampte aarde. Het dak is van golfplaten. Omdat 
oma geen baan heeft, valt de zorg voor het 
gezinnetje haar zwaar. Daarom is Triza opgeno-
men in het programma.

Vincent Kasani is een jongetje 
van anderhalf. Zijn vader leeft niet 
meer en zijn moeder heeft drie 
kinderen, waarvan de oudste acht 

jaar is. Hij is gezond en gaat 
overdag naar de peuterschool. Vin-

cents moeder heeft geen baan. Ze werkt wel 
regelmatig in de tuinen van andere mensen om 
wat geld te verdienen. Ook verbouwt ze mais, 
erwten en casava in hun groentetuin. Het gezin 
woont in een huis van in de zon gedroogde 
modderblokken met een grasdak. Vincents 
moeder krijgt het niet voor elkaar om haar 
kinderen goed te onderhouden, daarom wordt 
Vincent opgenomen in het programma.

Gezinsadoptie

De kinderen uit het Gezinsadoptie-
programma wonen in een arm gezin.  
Zij mogen op kosten van Stéphanos naar 
school, krijgen kleding, een school-
uniform, schoenen en schoolmaterialen. 
Daarnaast worden de ouder(s)/verzor-
ger(s) van deze kinderen geholpen d.m.v. 
het geitenproject, hulp bij het conserve-
ren van voedsel, het optimaliseren van 
de ‘kleine landbouw’ en het opzetten 
van kleinschalige bedrijfjes. Dit alles om 
de leefomstandigheden te verbeteren 
en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook 
de schooltjes in de dorpen waar deze 
kinderen wonen worden opgeknapt en 
van goede lesmaterialen voorzien. 
U wordt sponsor van een kind uit dit 
programma voor € 20,- per maand.

Treavor Timothy is een meisje 
van drie jaar. Haar beide ouders 
leven nog. Het gezin heeft drie  
kinderen, waarvan Treavor de 

jongste is. Haar ouders hebben 
allebei geen baan en proberen 

klusjes te doen voor andere mensen. Ze wonen in 
een huis van gebakken stenen met een golfplaten 
dak. Treavor gaat naar de peuterschool.

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

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

ADOPTIE
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IN GESPREK MET

C.J.P. van der Bas, V.D.M. 
Zendeling HHK in Zomba, Malawi

Wat spreekt u aan in het 
werk wat Stéphanos doet?
Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik het voorrecht 
heb om het werk van Stéphanos in Malawi met eigen 
ogen te zien! Dat betekent niet dat ik zomaar een com-
pleet beeld heb, maar het werk dat mag worden ge-
daan met en voor kwetsbare kinderen in de samenle-
ving hier, dat raakt. Niet alleen maatschappelijk, maar 
vooral ook geestelijk zet Stéphanos zich in om aan 
kinderen en jongeren werkelijk iets mee te geven. Iets 
van eeuwigheidswaarde.

Wat is uw mooiste 
herinnering aan Stéphanos?
Mijn mooiste herinneringen hebben te maken met de 
erediensten waarin ik een aantal keren per jaar mag 
voorgaan in de kerk bij het terrein van Stéphanos, 
vlakbij het vliegveld van Blantyre.  Een flink aantal 
kinderen en jongeren in de kerk. Hen de psalmen uit 
volle borst horen zingen. Hen aandachtig zien luiste-

ren naar een eenvoudige preek met onze zonde en 
Gods genade tot inhoud. Onvergetelijk! 

Als u een weeskind zou spreken, 
wat zou u hem of haar willen meegeven?
Als ik een weeskind zou spreken, dan zou ik hem of 
haar laten weten dat er veel mensen in Nederland zijn 
die voor kinderen zoals hen de knieën buigen. Oude-
ren en jongeren bidden voor kinderen in Malawi. 
Vooral opdat kinderen en jongeren opnieuw geboren 
zouden worden. Hun eigen zondigheid zouden leren 
kennen. De genade van de Heere Jezus Christus zou-
den leren kennen, door Gods Woord en door de Heili-
ge Geest. En daarmee hét leven…nu en eeuwig!

Wat is uw wens voor Stéphanos?
Wat ik Stephanos toewens? Ook in de toekomst een 
middel in de hand van de HEERE te mogen zijn om kin-
deren en jongeren in kwetsbare omstandigheden be-
hulpzaam te zijn voor dit leven en voor het toekomende.
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FINANCIEËL

Derde Kwartaal
Graag geven wij u overzicht van de inkomsten van Stéphanos tot en met september, ten 
opzichte van de begroting voor het hele jaar. Zoals u kunt zien lopen de inkomsten achter. 
De ervaring leert dat de meeste (extra) giften in het laatste kwartaal binnenkomen, dus er 
is geen reden tot zorg. Mogen wij ook in het laatste kwartaal rekenen op uw milde gaven? 
Alvast bedankt!

totaal
begroot 2018

€ 900.000 
werkelijk

€ 530.229

werkgroepen

begroot 2018

€ 86.500
werkelijk

€ 40.008

adoptie

begroot 2018

€ 180.000
werkelijk

€ 145.972

particulieren

begroot 2018

€ 433.500
werkelijk

€ 137.111

kerken en scholen

begroot 2018

€ 125.000
werkelijk

€ 137.471

ondernemers

begroot 2018

€ 75.000
werkelijk

€ 69.667

nalatenschappen

begroot 2018

€ 0
werkelijk

€ 0

Klopt uw betaling? 
Sinds augustus werken we met een nieuw administratieprogramma. Helaas is niet alles goed gegaan bij de 

overdracht van de gegevens. We kregen meldingen dat betalingen per automatische incasso niet meer werden 

uitgevoerd en bij sommige sponsors is er in de maand oktober voor de 2e keer het jaarbedrag afgeschreven. 

Ook zijn de kwartaalbetalingen niet allemaal afgeschreven in de maand die u gewend was. We vragen u om uw 

betaling over 2018 te controleren. 

Klopt er iets niet? Wilt u dan contact opnemen via: adoptie@stephanos.nl of 038-3857966.
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Werkgroep Elspeet
De collecte tijdens de kerkdienst op 10 oktober 
bracht € 799,65 op en de collecte + sponsoring 
van de zangavond op 27 oktober ruim € 2250,-. 

Op de Jacobus Fruytier SG in Apeldoorn hebben 
de leerlingen van klas 1-3 (havo, vwo en tto) vorig 
schooljaar een prachtig bedrag ingezameld d.m.v. 
diverse activiteiten en zendingsgeld. Er waren o.a. 
sponsoracties en een marktactie. Dit heeft samen 
het prachtige bedrag van € 10.150,- opgeleverd. 
Leerkrachten en leerlingen, heel hartelijk dank 
voor jullie inzet.

Op 15 september stonden we weer op de Zen-
dingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk. Het 
was een mooie en drukke dag. Ook hebben we 
weer veel mogen verkopen. De totale omzet 
bedroeg € 520,-. Gevers en helpers, heel hartelijk 
dank.

Landelijke amaryllisbollenactie
De afgelopen maanden zijn er weer vele vrijwilli-
gers druk geweest met het coördineren en het 
verkopen van amaryllisbollen. En dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen! Totaal is er voor ruim  
€ 10.000,- aan amaryllisbollen verkocht.  
Allen heel hartelijk dank.

Puzzelend Nederland goed voor € 5400,- 
Er werden het afgelopen jaar heel veel legpuz-
zels ingeleverd, gelegd, tentoongesteld en 
verkocht. Dit gebeurde o.a. tijdens de drie weken 
durende puzzelmarkt in het Hervormd wijkge-
bouw ‘Maranatha’ in Leerdam. De opbrengst dit 
jaar was geheel bestemd voor hulp aan weeskin-
deren. Blij en verrast waren we toen we hoorden 
dat de ‘Puzzelmarkt Leerdam’ zich het komende 
jaar wederom in gaat zetten voor hetzelfde 
project. Wij hopen weer op een mooie opbrengst 
komend jaar. Team van Puzzelmarkt Leerdam, 
bedankt voor jullie geweldige inzet.

Op 15, 16 en 17 november heeft werkgroep 
Rijssen op de winterfair “de Borkeld” gestaan. 
Het waren mooie en gezellige dagen. Er is voor 
€ 600,- verkocht en we mochten vier donateurs 
verwelkomen. Een prachtig resultaat.

Werkgroep Genemuiden 
De kledingverkoop in september heeft netto  
€ 1231,60 opgebracht en de Biestenmarkt in  
oktober netto € 1129,50. Een ieder weer bedankt 
voor zijn/haar bijdrage.

BEDANKT
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Er wordt heel veel energie gestoken in het maken 
van kransen. Een gedeelte van de opbrengst is voor 
het werk in Zambia. Dames van de Veluwe, bedankt!

Op de Rehobothschool te Capelle aan den IJssel is 
geld opgehaald voor Stéphanos. In de kinderboe-
kenweek was er een boekenmarkt. De opbrengst 
van € 770,- was voor het project Bijbels bestemd. 
Heel hartelijk dank voor deze mooie gift!

Werkgroep Nieuw-Lekkerland heeft weer een 
aantal mooie activiteiten georganiseerd de 
afgelopen maanden. Op 7 september hebben we 
op de Molenmarkt in Kinderdijk gestaan. Het was 
een mooie, gezellige avond met de opbrengst van 
€ 537,20. Op 12 en 13 september stonden we in 
Streefkerk op de kinderkledingbeurs met een 
kraampje. De opbrengst was € 212,50. De collecte 
op de zangavond in Alblasserdam op 27 oktober 
jl. heeft € 650,40 opgeleverd.

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

 Werkvakantie 
(Jonge)mannen opgelet!! 

In de zomer van D.V. 2019 hoopt Stéphanos 
weer een werkvakantie te organiseren.
De werkvakantie is van D.V. 19 juli t/m 9 augustus. Het 
gaat erg hard met de aanmeldingen voor deze werkva-
kantie. Wij zijn op dit moment alleen nog op zoek naar 
een aantal jongemannen. Neem voor meer informatie 
eens een kijkje op www.stephanos.nl/werkvakantie. 
Meld jij je aan!? Help je arme medemens en ontdek het 
prachtige Malawi. We hebben nog zes plekjes over! 
Aanmelden en informatie via dhr. H. Droppert, 
voorlichting@stephanos.nl. 

De kinderen uit groep 4 van de KWS te Zoeter-
meer zijn na voorlichting over het werk van 
Stéphanos aan de slag gegaan. De kinderen 
hebben hun best gedaan met het doen van 
karweitjes. Hierbij hebben ze het mooie bedrag 
van € 225,- opgehaald voor Stéphanos. Kinderen 
en juffen, heel hartelijk dank.

Oproep!!
D.V. 2019 bestaat Stéphanos 30 jaar. Wij willen terug-
blikken naar de afgelopen jaren en schakelen daarbij 
uw hulp in. Bent u in de afgelopen 30 jaar bij Stép-
hanos betrokken (geweest) als medewerker, veldwer-
ker, pionier, bestuurslid, vrijwilliger of op een andere 
manier? We komen graag met u in contact!  

In het jubileummagazine hopen we een deel van deze 
verhalen met u allen te kunnen delen. 

U kunt voor 1 februari contact opnemen met onze 
voorlichter dhr. H. Droppert via:
 voorlichting@stephanos.nl of 06 – 30 16 71 72. 
We zien uit naar uw reactie!
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www.stephanos.nl

Talentvolle jongeren in Malawi willen graag studeren.
Dat verhoogt hun kans op een betere toekomst. 
Limbani bijvoorbeeld, een jongen met veel potentie. 
Maar hij is wees en heeft geen geld.

Helpt jouw jeugdvereniging een jongere  
in Malawi aan een studiebeurs?
Kosten: € 20,- per maand

Lees het 
verhaal van Limbani op www.stephanos.nl/

studiebeurs

Geef jongeren als Limbani

een toekomst! 

We komen graag langs voor 
een presentatie. 06 - 301 671 72 

of voorlichting@stephanos.nl

KERSTCONCERTEN 
In de volheid van de tijd 

Live uitvoering Kerstoratorium 
van Leander van der Steen 

Chr. Gem. Koren “Vox Humana” (Dordrecht)  ,  
“Laudate Deum” (Leerbroek) & 

“Ouderkerk” (Ouderkerk aan den IJssel) 
o.l.v. Lennert Knops & Arie van der Vlist 

 

Martha van Gent  f lui t  |  Corrie Wiel ink viool   
Maria Knops harp |  Floris Ouwehand sol ist   

Lennert Knops & Arie van der Vl ist  orgel 
 

Ds. K.J. Kaptein (15 dec.) 
algehele leiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEGANG VRIJ | COLLECTE t.b.v. STICHTING STÉPHANOS 

www.lennertmaria.nl www.stephanos.nl  www.arievandervlist.nl  | |
 

Stichting Stéphanos verleent hulp aan weeskinderen in Malawi en Zambia 

D.V. za.15 december 2018 
Hersteld Hervormde Kerk 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
Adres: Abelenlaan 41 
Kerk open: 19.00 uur  
Aanvang: 19.30  uur 

 

D.V. do. 20 december 2018 
Grote Kerk 

GORINCHEM 
Adres: Groenmark 7 
Kerk open: 19.30 uur  
Aanvang: 20.00 uur 

 

20



Beste lezer,

Toen ik het thema zag van deze uitgave moest ik direct 
denken; Roeping, wie heeft die niet? Als christen heb-
ben we allemaal de roeping om een zoutend zout en 
lichtend licht te zijn. Ook ouders hebben de roeping 
om hun kinderen naar Gods geboden op te voeden. 
Een ieder heeft de dure roeping om Gods evangelie uit 
te dragen. Eenvoudig op de plek waar God je geplaatst 
heeft Zijn woorden naspreken. Een wonder van gena-
de als het uit eigen ervaring mag zijn.
Door God geroepen worden tot een ambt of zending is 
een groot voorrecht, waarvan niet iedereen kan spre-
ken. Zij die het hebben mogen ervaren, spreken van 
een wonder.
Maar ook als de werkelijke vervulling uitblijft, mag en 
moet in stil vertrouwen op Hem die belooft en waar-
maakt, uitgezien worden.

Een heel ander onderwerp willen we ook onder uw 
aandacht brengen, namelijk het afscheid van Jos en 
Maaike Joosse. Voor velen van u zijn zij bekend van de 
werkvakanties. Dit echtpaar heeft zich jarenlang inge-
zet voor Stéphanos. Als bestuur hebben we afscheid 
genomen van twee bevlogen mensen. Maaike op het 

gebied van gezondheidszorg en Jos met zijn kennis van 
landbouw, irrigatie, bouw, voertuigen en nog heel veel 
meer. Zij waren lange tijd onze adviseurs, managers, 
troubleshooters, kortom menselijke duizendpoten bij 
Stéphanos in Malawi. Hoe meer ik nadenk over wat 
zij allemaal gedaan hebben, des te stiller word ik. Jos 
en Maaike, nogmaals wil ik jullie namens het bestuur 
bedanken voor alles wat er met jullie hulp tot stand is 
gekomen. Als bestuur wensen we jullie Gods zegen toe 
voor nu en de toekomst.

Naast afscheid is er ook een welkom voor een echt-
paar. Sam en Gertrude Zwemer zijn 21 november jl. 
getrouwd. Zij hopen in het voorjaar van 2019 naar 
Zambia te vertrekken. Ze hebben een taal- en cultuur-
studie gevolgd en bereiden zich verder voor op de uit-
zending. Wij wensen hen de zegen van de Heere toe 
voor hun huwelijk en hun toekomstige werk voor 
Stéphanos.

Lezers, hartelijk dank voor uw betrokkenheid en alle 
goeds toegewenst.

Met warme groeten,
Jan G. Roodhorst

VAN HET 
BESTUUR
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Het onderwijs heeft twee belangrijke doelen. Aller-
eerst de kinderen te helpen met hun ontwikkeling zo-
dat zij later zelf in hun levensonderhoud kunnen voor-
zien. Het andere doel is een Bijbels fundament leggen, 
zodat de kinderen niet alleen voorbereid worden op de 
tijd, maar ook op de eeuwigheid. De kinderen die wo-
nen op het Stéphanosterrein komen naar de Stép-
hanosschool, maar ook de kinderen uit het dagop-

vangprogramma. Daarnaast zijn er een aantal 
scholieren uit de ‘rijkere’ gezinnen uit de omgeving, 
die de kosten voor dit kwalitatief betere onderwijs 
(vergeleken met het gratis onderwijs dat door de over-
heid wordt georganiseerd) zelf kunnen dragen. 

Leeromgeving
De school onderscheidt zich als een van de beste in de 

De basisschool van Stéphanos werd in 2005 opgericht als aanvulling op de hulp aan de 
(wees-)kinderen bij Stéphanos. Er is ook een kleuterschool, die zich richt op de ontwikke-
ling van kinderen voordat ze naar de basisschool gaan.

Stéphanos’ 
kleuter- en basisschool
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omgeving als je kijkt naar de infrastructuur en de hele 
omgeving van de school. De school bestaat uit drie ge-
bouwen met lokalen, kantoren en een personeelsruim-
te. Daarnaast is er een bibliotheek om de leescultuur 
onder de leerlingen te verbeteren. Met het oog op het 
behoud van het milieu houden de leraren en de leerlin-
gen zich bezig met het planten van bomen en bloemen.
Er zijn dertien leraren voor de basisschool en een le-
raar en een assistent-leraar voor de kleuterschool. De 
leraren zijn zeer toegewijd aan het geven van kwaliteit-
sonderwijs. De school heeft 307 leerlingen op de basis-
school en 45 leerlingen op de kleuterschool. 

Curriculum
Op het gebied van het werk in de klas volgt de school 
het onderwijssysteem van het overheidscurriculum, 
waarin alle verplichte vakken worden onderwezen. De 
leerlingen van de school maken de nationale examens, 
zodat ze eventueel naar een andere middelbare school 
kunnen gaan. Sinds haar oprichting heeft de school 
leerlingen aan diverse middelbare scholen geleverd. 
Daarnaast betrekt de school de leerlingen bij buiten-
schoolse activiteiten, waaronder sport en verschillende 
excursies buiten het schoolterrein. Deze buitenschool-
se activiteiten zijn erop gericht om de leerlingen ruimte 
voor ontspanning te bieden, waardoor de interactie 
veelal wordt verbeterd en hun verborgen talenten naar 
boven kunnen komen. 

Naast het overheidscurriculum is het voor Stép-
hanos heel belangrijk om Bijbels onderwijs te geven 
aan de leerlingen. Zo proberen wij de leerlingen 
christelijke normen en waarden bij te brengen en 
zaad te planten voor de vreze des Heeren. Zo wor-
den zij niet alleen toegerust voor de tijd, maar ook 
voor de eeuwigheid. 

Toekomstplannen
De basis die met het kwalitatief goede en christelijke 
onderwijs wordt gelegd op onze kleuter- en basis-
school, willen wij graag uitbreiden. Er is behoefte aan 
goed, christelijk vervolgonderwijs. Er zijn plannen in 
ontwikkeling om hier in te gaan voorzien. We houden 
u op de hoogte.
Elias Chinkondenji en Adamson Chakwiya

Degelijke en duurzame staalproducten van  
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

WIJ MAKEN BUITEN 
BUITENGEWOON

www.outdoorsteel.nl

Degelijke en duurzame staalproducten van  
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

WIJ MAKEN UW 
INTERIEUR UNIEK

PROJECT
INFORMATIE
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Nijverheidstraat 21
4143 HN Leerdam 
Postbus 168
4140 AD Leerdam
T (0345) 61 01 55  |  info@gbs.nl  |  www.gbs.nl

 

Bijbel
 met kanttekeningen 
 in dundruk, handzaam formaat

Bijbels in Statenvertaling

Zonder Psalmen 
en formulieren
KTB33 zwarte leren toplaag,  
 goudsnee, rits   .......................... m 70,-
KTB35 leer, goudsnee  ........................... m 75,-

Met Psalmen en formulieren
KTBS zwart kunstleer, kleursnee, 
 flexibele kaft (schooleditie)
  ........................... van m 40,- .. nu m 35,-
KTBSH idem, harde kaft 
  ........................... van m 40,- .. nu m 35,-
KTB40 zwart kunstleer, kleursnee  .... m 60,-
KTB45 leer, goudsnee  ........................... m 145,-
KTB47 leer, goudsnee, rits  .................. m 175,-

14,5 x 2
1,5 cm

Vraag voor andere  
bijbels in gewone of  
luxe uitvoering onze  
folder aan of breng  
een bezoek aan onze 
showroom in Leerdam.

Onze showroom  
is geopend op  
ma. t/m vr. van  
8.30 tot 16.30 uur.

Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar. Wij vergoeden 
algemene en christelijke zorg. In onze aanvullende ver-
zekeringen hebben wij vergoedingen voor christelijke zorg 
en hulpverlening. Zoals hulp bij gezinsvorming, psychosociale 
hulpverlening en zorg rondom het levenseinde. 

Sluit uw zorgverzekering af via prolife.nl/zorgverzekering

•  8% korting op uw basisverzekering en aanvullende 
 (tandarts)verzekering.
•   Keuze uit 3 verschillende basisverzekeringen: 

Principe Polis Budget, Principe Polis (natura) en 
Principe Polis Restitutie.

•   Meestal binnen 3 werkdagen uw vergoeding als u 
digitaal uw rekeningen indient.

U heeft nog tot en met 31 december
om over te stappen!

NIEUWE BASISVERZEKERING:
Principe Polis Budget

Meer informatie:
prolife.nl/zorgverzekering

Maak een bewuste 
keuze

55844-1810_Stephanos_185x130.indd   1 09-11-18   13:22

24



De steun komt vanuit Nederland, maar het werk ge-
beurt daadwerkelijk in Malawi zelf. Zij kunnen daarin 
niet zonder ons gebed en onze middelen, maar wij nog 
minder zonder hun dagelijkse inzet. Om onze roeping 
te verwezenlijken is samenwerking dus enorm belang-
rijk. Daarom wil ik met de foto bij dit artikel onze 
goede samenwerking ook onderstrepen.
God roept mensen, daarover heb ik onlangs in Malawi 
wat mogen mediteren bij de weekopening. De Heere 
kwam tot Adam na de zondeval met “waar zijt gij”, 
tot Abraham om hem uit Ur te roepen en hem tot va-
der der gelovigen te maken. Voor de kinderen heb ik 
toen het voorbeeld van tollenaar Zacheüs gebruikt. De 

Heere Jezus riep hem, hij haastte zich, ontving Hem en 
volgde Hem. Gods roepstem komt tot ons hier in Ne-
derland, maar ook tot de kinderen in Afrika. Daarom 
willen we ook zo ontzettend graag goed onderwijs bie-
den, met een geopende Bijbel. Een grote nood is daar-
bij het ontbreken van een eigen reformatorische secon-
dary school. Die nood voelen we vanuit onze 
intensieve samenwerking heel goed. En daarin willen 
we gaan voorzien, met ’s Heeren hulp.
Mogen we onze kinderen en al het werk van Stéphanos 
blijvend in uw gebed en milddadigheid aanbevelen? 
Ook de roep om reformatorisch vervolgonderwijs?
Johan van der Ham, interim direecteur

VAN DE
DIRECTIE

In Nederland mogen we ons al bijna dertig jaar inzetten voor de medemens in Afrika, met 
name Zambia en Malawi. Als Stéphanos weten we ons daartoe geroepen. Roeping is dan 
ook het thema van dit magazine. Samen met u als trouwe ondersteuner van het werk, 
proberen we in afhankelijkheid van de Heere het verschil te maken in levens van kinderen, 
families en hele dorpen.

Samenwerking
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De heenreis loopt iets anders dan verwacht en zo komt 
het dat we na zes vliegvelden, vijf vluchten en twee 
dagen later dan gepland in Blantyre landen. Na een 
hobbelige rit naar het Stéphanos terrein worden we 
met veel enthousiasme toegezongen door de kinderen. 
Dat maakt alles weer goed!
De volgende dag wordt het terrein verkend maar gaan 
we ook al aan het werk. De meiden beginnen met 
schilderen en het plaatsen van horren. De jongens be-
ginnen met de bouw van de waterton, de veranda en 
de koeienstal. Bijna de hele dag helpen de kinderen 
goed mee en lopen ze rond ons verblijf. Er ontstaat al 
heel snel een hechte band.

Werkvakantie

In de middagen wordt er door de meiden van de groep 
een Bijbelverhaal verteld. Deze worden vertaald in de 
eigen taal van de kinderen. Na het verhaal wordt er 
een knutselwerkje gemaakt of een sportactiviteit ge-
daan. 
Halverwege deze week brengen we nog bezoek aan 
een project van Stéphanos in Khombe. We gaan naar 
een school, eten vers gebakken broodjes en bekijken 
de watervoorziening van het dorp. 
Na een week werken is het tijd voor ontspanning. 
Maar onderweg is de weg opeens een grote modder-
poel waardoor we niet verder kunnen! We rijden mee 
in de achterbak van een pick-up, die ons afzet bij het 
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Mulange gebergte. Wat hebben we gelachen! De klim 
naar de waterval is heel mooi, wat een prachtige na-
tuur en geweldige uitzichten.
In de tweede week wordt er weer veel gewerkt, het 
bouw- en schilderwerk vordert gestaag. 
We schilderen, samen met de kinderen, een mooie 
boom in de woonkamer van het guesthouse. We heb-
ben veel gelachen om al die groene handjes en kriebel-
verf! 
Wat wij allemaal niet verwacht hadden, is dat het heel 
koud kan zijn in het warme Afrika. We maken regel-
matig een heerlijk kampvuur met de kinderen, zingen 
liedjes en warmen weer lekker op. 

De derde week is ook een prachtige week. We slapen 
de eerste nacht in een safaripark. De olifanten lopen 
letterlijk rond je bed. ’s Morgens vroeg doen we een 
watersafari en ’s middags een landsafari. Wat veel 
mooie dieren kunnen we hier van heel dichtbij zien!
Ook slapen we twee nachten bij Lake Malawi, wat een 
prachtige natuur ook daar. ’s Morgens vroeg komt de 
lokale bevolking om te wassen (kleding en zichzelf) en 
de vis wordt al vroeg verhandeld. ’s Avonds genieten 
we van de mooie zonsondergang vanaf het strand. We 
kunnen hier lekker bijkomen en zo sluiten we onze ge-
weldige vakantie af met een duik in het mooie meer 
van Malawi. 
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Korte tijd geleden zijn we in het huwelijk getreden. Op 
dit moment wonen we in Zuilichem. Sam is opge-
groeid in Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen), Geertrude 
komt uit Gameren. Kilometers maken is ons dus niet 
vreemd. Na het beëindigen van de middelbare school 
heeft Sam theologie gestudeerd aan de Vrije Universi-
teit te Amsterdam. Op dit moment is hij werkzaam bij 
de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam. Geertru-
de heeft de studie Orthopedagogiek afgerond aan de 
Universiteit Utrecht en is werkzaam als orthopeda-
goog bij Fides Hulpverlening in Barneveld. In het da-
gelijks leven houden we ervan om de natuur in te trek-
ken of met een goed boek op de bank te zitten. 

Bij ons beiden leefde al op jonge leeftijd het verlangen 
om in het Koninkrijk van God te dienen. De Heere 
heeft onze gebeden verhoord en op een wonderlijke 
wijze de deur naar Zambia geopend. We zien er naar 
uit om daar aan het werk te gaan. Op dit moment hou-
den we ons bezig met de voorbereidingen, waaronder 
taal- en cultuurstudie. Ook is onze thuisfrontcommis-
sie opgestart. Alle informatie hierover kunt u terugvin-
den op onze website: www.zwemerinzambia.nl. 

We willen u vragen om ons op te dragen in uw gebe-
den. We zien er naar uit dat de Heere ons werk wil 
zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Wij zijn Sam Zwemer (29-04-1993) en Geertrude Zwemer-Baijense (24-03-1992).  
Over enkele maanden hopen we naar Zambia uitgezonden te worden vanuit onze  
thuisgemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen. Graag stellen  
wij ons aan u voor.

Even voorstellen
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De cirkel is rond
Beste vrienden,
We nemen na vier jaar afscheid van Stéphanos en uit ervaring beseffen we dat we ons 
zullen moeten losweken. Dat zal wel lukken want de vaart bij Stéphanos zit er goed in en 
er liggen voor ons al weer andere gebieden klaar, waar we bij leven en welzijn onze ener-
gie in zullen steken.

Spanningen waren er ook, bij tegenslagen als overstro-
mingen, droogte en mislukte oogsten. We stonden 
machteloos wanneer ziekte toesloeg omdat medicijnen 
ontbraken. We probeerden boeren moed in te spreken 
als de oogst opnieuw mislukte. Het zijn de onuitwisba-
re momenten die je met elkaar deelt, wanneer je niets 
meer overhoudt dan het geloven in en vertrouwen op 
de Levende God. 
We danken onze  medewerkers en vrienden van Stép-
hanos Malawi dat ze, ondanks hun verantwoordelijke 
taken, ons altijd met zorg en een onuitwisbare glim-
lach ondersteunden. Ook u en jij als vrienden van 
Stéphanos omringden ons trouw. Zonder uw hulp zou 
onze hulp – en daarmee de groei naar meer zelfstan-
digheid – niet mogelijk zijn.
Jullie allen vormen een gesloten cirkel. We bidden God 
dat Hij ook in de toekomst met Stéphanos wil zijn.

Maaike en Jos Joosse

Laatst vroeg een goede kennis of er nu echt iets blij-
vends tot stand is gekomen bij Stéphanos in Malawi. 
Hij was nog nooit in een ontwikkelingsland geweest, 
maar ik heb onze ervaring uitgelegd als zijnde een cir-
kel.

Je gooit een steen in een plas water en je ziet de rimpels 
zich steeds verder uitbreiden, als cirkels over het wa-
teroppervlak golven. Vergelijk dit met een verlaten, 
eenzaam, hulpeloos gebied in Malawi waar bijna der-
tig jaar geleden een waterpomp werd geplaatst. In de 
afgelopen jaren is dit gebied uitgegroeid tot een wees-
dorp met onderwijs en onderdak, opbouw in de dor-
pen, trainingen en ondersteuningsprogramma’s aan 
families om een beter bestaan op te bouwen. Ook za-
gen we kinderen en volwassenen gelukkiger worden en 
hun dankbaarheid uiten richting God die – mede door 
en aan - Stéphanos zo veel zegeningen heeft gegeven. 
Werkelijk als rimpels die uitgroeiden tot een cirkel.

UIT HET VELD
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Het jaar zit er al weer bijna op. Dat betekent ook dat het bijna 

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

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

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

alles voor ons over, zelfs Zijn leven. En wij? Wij hebben het heel 

goed. Wij hebben te eten en te drinken. Wij hebben de Bijbel. Wij 

gaan met Kerst naar de kerk. We mogen naar school en als we 

vakantie hebben, kunnen we leuke dingen doen. Dit nummer 

gaat over roeping. In de Bijbel lezen we van veel mensen die ge-

roepen worden. Denk bijvoorbeeld aan Mozes, de profeten zoals 

Elia, Elisa, Jona, maar ook de richters. Maar ook in het Nieuwe 

Testament worden mensen geroepen. Hiervan zijn de discipelen, 

maar ook de apostel Paulus voorbeelden. In de puzzels kom je 

verschillende van deze personen tegen. Maar jij? Word jij ook 

geroepen? Wat wil God dat jij met je leven, maar ook nu al doet 

met de tijd die je hebt? Succes met de kleurplaat en de puzzels, en 

we hopen dat er weer veel kinderen meedoen!

Hartelijke groeten, juf Elsbeth en juf Cora

Beste jongens en meisjes,
NIEUWE SPELREGELS 

•  Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede 
inzending 10 punten. Bij 60 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, ga ik er vanuit 
dat je stopt. 

•  Opsturen vóór 1 februari 2019.
•  Schrijf je naam, adres, postcode en geboorte-

datum ook op het briefje met de oplossing. 
•  Jullie kunnen de kleurplaat en puzzels opstu-

ren naar Ben Viegersstraat 2, 8072 ZG Nun-
speet (NIEUW ADRES) of stuur een foto naar 
kids@stephanos.nl (NIEUW EMAILADRES).

Kleurplaat
Naam:

Adres:
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Kids

KIDS7-9 jaar
In de Bijbel lezen we veel mooie verhalen over mensen die door God geroe-

pen werden. Ken jij het verhaal van Simson? Hij werd door God apart gezet, al 

voor dat hij geboren was. Dat laat zien dat je nooit te jong bent voor God.

9-11 jaar
Ook Paulus werd door God geroepen. Hij kreeg de opdracht om anderen het Evangelie te 
brengen. Op zijn zendingsreizen heeft hij veel meegemaakt. Zo heeft hij onder andere 
schipbreuk geleden, maar zelfs in die angstige uren mocht hij op God vertrouwen.
Ook voor jullie een ‘zoek de verschillen’, maar wel een pittige. Kun jij de 18 verschillen vinden?

Inzenden: - De 18 verschillen

Simson bedacht een raadsel voor de Filistijnen: Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van den sterke. 

Over dit raadsel gaat deze puzzel. Je ziet twee keer bijna hetzelfde plaatje. Toch zijn er verschillen. Kun jij ze vinden? 

Inzenden: - De 10 verschillen
- De puzzel mooi ingekleurd
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Uitgave van Stichting Stéphanos
Verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 7.300 stuks.

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

Samenstelling van het bestuur:
J.G. Roodhorst, voorzitter 
(Sliedrecht)
G. Mostert, waarnemend secretaris, 
Postbus 150, 2250 DD, Werkendam. 
T: 06-53183339, 
E: secretariaat@stephanos.nl
L. den Boer, penningmeester 
(Hendrik Ido Ambacht)
Ds. R.P. van Rooijen 
(Oosterwolde, GLD)
J. Fuite (Genemuiden) 
J. Talen (Staphorst)

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

Interim directeur
Johan van der Ham

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). 

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

Ontwerp & drukwerk
Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644

Colofon

 ‘Wij werken aan de 
toekomst van kinderen’

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons alleen waardevol 
als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de 

Bijbelse boodschap in haar programma’s doorklinkt.


