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Coverfoto: Stéphanos bestaat dertig jaar. Aan de ene kant zijn we blij en verwonderd dat het werk al zolang zijn voortgang mag hebben. 

Aan de andere kant is het een teken dat wij in een gebroken wereld leven. God vraagt van ons dat wij onze naasten liefhebben en 

helpen én dat wij het Evangelie verkondigen, ook aan deze kinderen. Het werk van Stéphanos gaat dóór!
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MEDITATIE

Daar moet het om gaan in ons leven. Daarom is de 
allerbelangrijkste vraag: Is Christus uw Zaligmaker 
geworden? Bent u geborgen in Christus? Want de Hee-
re Jezus komt tot ons, ook in een eenvoudige meditatie 
en Hij breidt Zijn Handen naar ons uit en zegt: “Zie, 
hier ben Ik, Ik ben uw heil alleen.” 

Het is door de Heere Jezus, dat al uw zonden vergeven 
kunnen worden en dat u bevrijd wordt van de hel en 
van de angst voor de dood. Christus trekt de mens uit 
de duisternis en de ketenen van de duivel om hem te 
bedekken met de sieraden van Zijn heiligheid, dat u 
leert wandelen in liefde en blijdschap en ootmoed. 

Wat is Christus toch heerlijk dat Hij distels en doornen 
verandert in lelies en rozen. Hij verandert een wolf in 
een schaap. Hij maakt het kromme weer recht. Chris-
tus zal Zijn volk ook bewaren tot het einde toe. Straks 
wordt Zijn volk verheerlijkt met Hem.

Stel daartegenover deze wereld. Die zal u uiteindelijk 
niets geven. Het belooft van alles. Het belooft geld, 
eer, roem, een naam, genot en lust. Maar de wereld 
leidt tot de dood. De mensen die het meeste genot in 
deze wereld hebben, zijn niet meer dan iemand die een 
schepje honing pakte uit een bijenkorf en daarbij door 
duizend bijen gestoken werd.

Deze wereld is zoals een bezoeker vroeger aan het 
Franse hof verwelkomd werd. Hij mocht eten en alles 
genieten wat er was, maar mocht niets daaruit meene-
men. Wanneer hij weer weg ging uit het paleis, werd 
zijn zakken nagevoeld of hij niets uit het paleis had 

meegenomen. Straks komt de dood en dan kan een 
mens niets uit deze wereld meenemen. Dan moet alles 
achterblijven en dan blijkt dat al het vermaak van de 
wereld niets anders te zijn dan een grote zeepbel, die 
zomaar stuk knapt.

Besef toch de rijkdom die Christus geeft. Zoek toch in 
Christus geborgen te zijn. Zonder Hem is er geen toe-
komst, maar met Hem hebt u alle toekomst. Wanneer 
Hij uw God en Zaligmaker is, dan zal Hij voor u zor-
gen. Hij heeft het toch gezegd: Ik zal u niet begeven en 
Ik zal u niet verlaten, Hebr. 13:5. 

Kan God ons iets weigeren wat goed voor ons zou zijn, 
wanneer Hij eerst Zijn Zoon aan ons gegeven heeft? 
Zal iemand ons een tuin geven en niet de bloemen? Zal 
iemand ons landerijen geven en niet de bomen? En zal 
God ons de hemel geven en niet wat wij dagelijks no-
dig hebben? Welke boer zal zorgdragen voor zijn vee 
maar geen zorg hebben voor zijn vrouw en kinderen 
die aan zijn tafel zitten?

Als ik nog zonder Christus leef, kan het lijken alsof ik 
nu vreugde heb. Maar als ik geen deel heb aan Chris-
tus dan koers ik recht af op de eeuwige dood. Wat 
voor vreugde heeft een ter dood veroordeelde man van 
het lekkerste eten en de vrolijkste vrienden, wanneer 
hij over één uur opgehangen wordt? Hoe vreselijk, om 
voor een kleine tijd vrolijk te zijn en dan voor eeuwig 
te moeten treuren. Dat is het lot van hen, die Christus 
niet kennen en die niet gewassen zijn in Zijn bloed. 
Daarom, zoek het leven en het behoud in Hem. 
Ds. Procee

Opdat ik Hem kenne
Filippenzen 3:10
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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. 

Berlijnreis   
4 DAAGSE

Inclusief:
-  Aandacht voor Dietrich Bonhoeffer, 

uitleg door Ds. J. Joppe
-  3-uur durende stadsrondrit o.l.v. 

Nederlandssprekende Gids
-  zingen in de Dom van Berlijn met 

het middaggebed
- Vervoer per luxe touringcar
- Kop koffie/thee en een plak cake op 

heenreis
- 3 overnachtingen in een Classic Plus 

kamer in het 4*Van der Valk Hotel 
Berlin Brandenburg op basis van 
logies en ontbijt

- 3-gangen diner op dag 1 in het hotel
- Bezoek en rondleiding aan het 

Muurmonument en documenta-
tiecentrum Bernauer Strasse o.l.v. 
Nederlandssprekende gids

- Bezoek aan tentoonstelling “Alltag 
in der DDR”

- Bezoek Stasimuseum o.l.v. Duitsspre-
kende gids

Exclusief:
- Toeslag verblijf in een éénpersoons-

kamer à € 80,- per kamer
- Lunches
- Drankjes
- Persoonlijke uitgaven
- Fooien
- Reis- en/of annuleringsverzekering
- Reserveringskosten à € 10,- per 

persoon
 
 Prijs: € 495,=

De prijs is € 275,= 

indien u boekt voor 1 mei 2019

Kortingscode: Zang20

Voor informatie over het zang-element: 
Zang-Reizen.nl 0166 604228

Boek deze reizen op www.zang-reizen.nl
zang-reizen

D.V. 22 t/m 25 oktober 2019

Collecte tijdens de reis voor 
stichting Stephanos

“30 jaar na de val van de muur”

O.l.v. Ds. J. Joppe
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Daar sta je dan, op de drempel van jongvolwassen naar volwassen. Dat gebeurt als je dertig 
wordt. Je laat de twintiger jaren achter je. Ook ben je geen nieuwkomer meer, je hebt de 
nodige ervaring opgedaan, je netwerk is heel uitgebreid. Door de jaren heen is er het nodi-
ge veranderd. Dankzij opgedane ervaring kijk je anders tegen zaken aan dan in het begin, 
de nodige stormen zijn al over je hoofd gegaan. Er zijn mooie herinneringen, maar ook 
herinneringen die je het liefst ver weg zou willen stoppen. Kortom, dertig jaar is niet niks.

Ook de lelie staat symbool voor dertig jaar. Een bloem 
die staat voor liefde, voor vergankelijkheid. Daar kun-
nen we toch ook het nodige van leren. Lelies geuren en 
zijn mooi om te zien, maar hebben ook verzorging no-
dig. En is dat voor een organisatie als Stéphanos ook 
niet nodig? We moeten een voorbeeld zijn en mogen 
geen kwade reuk verspreiden. 

Ik heb niet aan de wieg gestaan van Stéphanos en weet 
dus ook niet hoe het dertig jaar geleden was. Maar dat 
het gegroeid is weet ik wel en in de gebieden waar ge-
werkt wordt is er minder armoede dankzij de hulp die 
de afgelopen jaren is geboden. Het is ook helder dat 
achteroverleunen er nog niet bij is. Na dertig jaar is 
hulp nog steeds hard nodig. Er zijn veel projecten, 
honderden kinderen worden gesteund. Zinloos, zoals 
sommige mensen weleens zeggen? Al zou Stéphanos 
nog honderd jaar bestaan en er daardoor maar één 
Malawiaan of Zambiaan tot geloof zijn gekomen, dan 
is het toch niet zinloos geweest.  

Willemien van de Ridder

Dertig jaar wordt ook wel een parel genoemd. Een pa-
rel staat voor warmte en verbinding. Een parel glanst. 
En is Stéphanos dat ook niet een beetje? Een parel die 
glans brengt in zovele levens? Al dertig jaar lang zoekt 
ze verbinding met de bevolking in Zambia en Malawi, 
brengt ze warmte voor de weeskinderen en in diverse 
dorpen. En door warmte te brengen komt er verbin-
ding. Er worden relaties gelegd. Samen werken we aan 
iets moois wat niet uit het geheugen is te wissen. Je ziet 
de kinderen opbloeien, dorpjes veranderen, de bevol-
king die je welwillend is. Er komt glans. 
Er zijn ook momenten dat er van de glans weinig te 
zien is. Dat is in Afrika niet zo verwonderlijk, want 
wind en zand willen de glans nog wel eens bedekken. 
Dan is die verbinding weer nodig om de glans weer 
naar boven te halen. Maar die wind en het zand zijn 
hardnekkig. Die verbinding moet blijven, de parel 
moet iedere keer weer uit het stof gehaald worden. 
Het mooie van het werk in Afrika is dat er ruimte is 
om over God te vertellen. Uitleg te geven uit de Schrift, 
te mogen wijzen op de Parel van grote waarde. Die 
Parel is niet aan leeftijd gebonden, die is eeuwig. 

Een parel
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Groot is Uw trouw

Dertig jaar geleden begon Stichting Stéphanos met 
diaconale ondersteuning van de dorpjes waar evange-
listen, opgeleid door de Free Presbyterian Church of 
Scotland, hun gemeenten hadden gesticht. Door mid-
del van maismolens werd werkgelegenheid gecreëerd 
en konden de mensen goedkoop hun mais malen. Dit 
was echter niet rendabel. In en om de dorpjes werd 
Stéphanos geconfronteerd met de vele weeskinderen 
die in erbarmelijke omstandigheden leefden. Toen - in 
Gods voorzienigheid - een stuk onontgonnen land 
werd aangeboden in de buurt van het vliegveld Chile-

ka, Blantyre District, werd dit aanbod dankbaar ge-
accepteerd. Het begon met het boren van een water-
put en het bouwen van een managershuis en twee 
eenvoudige huisjes waar de eerste weeskinderen op-
genomen konden worden. Dick en Geurtje van Schaik 
waren bereid de uitdaging aan te nemen om een start 
te maken met de zorg voor de weeskinderen. Door de 
vele giften waarmee men in Nederland dit project 
steunde, konden al snel de nodige uitbreidingen wor-
den verwezenlijkt en meer kinderen worden opgeno-
men. 

Stichting Stéphanos viert haar dertigjarig jubileum. ‘Groot is Uw trouw, o Heere!’ 
Daar mogen we wel mee beginnen. Het is ongeveer dertig jaar geleden dat ik bij 
Stéphanos betrokken ben geraakt. Voor hen die niet van ons gehoord hebben: 
Ds. Nedson Banda was de eerste ‘Village Father’ van Stéphanos in Malawi en ik ben 
Coby Maida, al vele jaren secretaresse van het Malawiaanse bestuur.
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Elk huisje voor de wezen in het ‘dorpje’ had een Mala-
wiaanse ‘moeder’ en ‘assistant moeder’ die voor de 
kinderen zorgden. Er was ook een Malawiaanse ‘va-
der’ nodig, die zowel de kinderen als de ‘moeders’ met 
raad en daad bij kon staan. Zo kwam het dat meneer 
Nedson Banda, die in 1996 zijn theologische opleiding 
bij het African Bible College in Lilongwe - de hoofd-
stad van Malawi - had voltooid, in februari 1997 werd 
aangenomen om als ‘vader’ te fungeren. Hij woonde in 
een huis op het terrein van Stéphanos, met zijn vrouw 
en kinderen.
We slaan verscheidene jaren over waarin Stéphanos 
uitbreidde. Er kwamen een boerderij, een kleuter-
school en basisschool, een Vocational Training Centre 
en het Outreach programma. Managers kwamen en 
gingen en ook de ‘Village Vader’ ging in 2001 voor 
verdere theologische studie naar Schotland. Daarna 
werkte hij op het zendingsveld in Kenia en Zimbabwe. 
Nu is hij leraar aan het Eshcol Bible College in Zomba 
(HHK Zending) en voorzitter van het Stéphanos  
Malawi Bestuur. 
In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaats-
gevonden met betrekking tot het beleid van de Mala-
wiaanse regering in de zorg voor de twee miljoen 
weeskinderen. In plaats van een beschermde omgeving 

waar de kinderen opgroeien – waarvoor meer fondsen 
nodig zijn – kwam de nadruk te liggen op ‘community 
care’ in de dorpjes. Hierdoor kunnen met minder geld 
meer kinderen bereikt worden en wordt ook de dorps-
gemeenschap betrokken bij de wezenzorg. Daarnaast 
zijn er andere projecten ondernomen door Stéphanos, 
onder andere irrigatieprojecten en sponsoring van 
middelbare en hogere opleidingen voor de opgroeien-
de (wees-)jeugd. Ook zijn in de omgeving van Stép-
hanos een aantal schooltjes gebouwd voor het Outre-
achprogramma. 

Per oktober 2015 werd de eerste Malawiaanse direc-
teur aangesteld, Clifford Kuyokwa, die evenals ds. 
Nedson Banda een ex-student van het African Bible 
College is. Door toedoen van Clifford is Stéphanos 
nog bekender en wordt ons werk meer gewaardeerd 
dan ooit het geval was.  

We zijn trots op Stéphanos Foundation en veel dank 
verschuldigd aan Stichting Stéphanos in Nederland, 
die ons trouw van de fondsen voorziet om dit werk 
voort te kunnen zetten. Ook het vele werk wat de vrij-
willigers in Nederland, Canada en Malawi voor ons 
doen wordt zeer op prijs gesteld. Bovenal komt de 
Heere God alle dank en eer toe, waar Hij Degene is 
Die mensenharten neigt om onze (verre) naaste lief te 
hebben als onszelf.  

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve do-
pende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat 
Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 
- Mattheus 28: 19-20 -
Coby Maida en Ds. Nedson Banda, Malawian Board

Elk huisje voor de wezen in het 
‘dorpje’ had een Malawiaanse 
‘moeder’ en ‘assistant moeder’ 
die voor de kinderen zorgden
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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

Degelijke en duurzame staalproducten van  
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

WIJ MAKEN BUITEN 
BUITENGEWOON

www.outdoorsteel.nl

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

Engaged  |  Experienced  |  Professional

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Veiligheid & Integriteit

Degelijke en duurzame staalproducten van  
Hollandse bodem compleet naar uw wensen

WIJ MAKEN UW 
INTERIEUR UNIEK
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Wat een wonder dat het werk in Woord én daad in 
Nederland, Malawi en Zambia zijn voortgang mag 
hebben. En dat de Heere daar nou nietige mensjes 
voor gebruiken wil. Waar dan ook, op welke wijze dan 
ook, wie dan ook; als sponsor of donateur, vrijwilliger, 
bestuurslid, directie, veldwerker of medewerker. Op-
dat Zijn Koninkrijk kome. Heeft u – heb ik – Zijn stem 
al gehoord?

Vrijwilligersdag 30-jarig jubileum
In februari hebben wij weer een vrijwilligersdag ge-
houden. Veel vrijwilligers uit het hele land waren aan-
wezig. Het was bijzonder om opnieuw de eenheid te 
mogen ervaren. Mensen die voor het eerst op de vrij-
willigersdag komen zeggen: ‘het voelt als één familie’ 
en zo is het ook. Fijn om de vrijwilligers weer even te 
spreken. 
Het was ook een bijzondere editie dit jaar. Zoals u 
weet bestaat Stéphanos in 2019 dertig jaar en ter ere 
van het jubileum was onze Malawiaanse directeur 
Clifford Kuyokwa in Nederland. Mooi dat hij de men-
sen mocht ontmoeten die het mogelijk maken dat 
Stéphanos in zijn land kinderen en jongeren aan een 
toekomst kan helpen. Daarnaast namen we afscheid 
van Annemieke Treur en hebben we Sam en Geertrude 
Zwemer mogen verwelkomen, die Annemieke in Zam-
bia opvolgen.

En verder
De concertreeks in 2018, georganiseerd door Gezins-
Energie en The Musix, was weer een groot succes. Het 
waren mooie avonden met volle kerken. Er is met de 
collecten € 7500,- opgehaald voor Stéphanos. Gewel-
dig. 

Er zijn weer veel presentaties geweest de afgelopen 
tijd. Zo heb ik onder meer presentaties mogen verzor-
gen bij verenigingen van de Vrije Oude Gereformeerde 
Gemeente te Oldebroek, HHG te Ridderkerk, HHG te 
Achterberg, HHG te ’s-Gravenzande en de Ger. Gem. 
te Oud-Beijerland. Ook heb ik presentaties mogen  
verzorgen bij huwelijksjubilea en diverse scholen zoals 
de Kon. Julianaschool te ’s-Gravenpolder, Petrus 
Datheenschool te Puttershoek, G.H. Kerstenschool te 
Ridderkerk, Eben Haëzerschool te Oostkapelle en de 
Dr. A. Comrieschool te Kruiningen. 
Soms zijn er zomaar spontane acties waarmee kinde-
ren of volwassenen geld inzamelen voor Stéphanos. 
Hartelijk dank daarvoor. Blijf dit vooral doen. 
We hebben ook weer een nieuw frituurvet inzamel-
punt er bij. Dit keer in Ridderkerk. Kijk voor alle inza-
melpunten op de website. 

TIP: Deze maand gaat onze nieuwe website online. 
Kijk snel op www.stephanos.nl. 

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

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

VAN DE 
VOORLICHTER

Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij 
zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder (Johannes 10:16). 

PUZZEL EN WIN
Op pagina 19 vindt u de Stéphanos jubileum-
woordzoeker. U kunt hier leuke prijzen mee 
winnen. Doe ook mee!
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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.

De zwager van Thea Mawaya, 
Ds. A.J.T. Ruis, heeft een boekje 
geschreven. Christus en de Sama-
ritaanse vrouw bevat een zestal 
gehouden preken over de ontmoe-
ting van Christus met de Samari-
taanse vrouw. O.a. bestellen via 
www.hertog.nl, de winst is be-
stemd voor Stéphanos.

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

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre 
naaste?
Wat denkt u van het financieel sponsoren 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 tien werkgroepen en zes 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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Ik ben dankbaar dat ik sinds drie jaar werkzaam mag 
zijn onder Stéphanos en in Malawi. Ik kreeg de moge-
lijkheid om onze medemensen te helpen die in zowel 
geestelijk als lichamelijk opzicht in armoede leven. Als 
we daarnaar kijken hebben wij het zo ontzettend goed 
in Nederland. Nederland hoort bij de vijf procent rijk-
ste landen van de wereld en Malawi is al jaren een van 
de, of zelfs hét armste land van de wereld. 
Toch hoor ik in Nederland veel meer klagen dan in 
Malawi. Iets om eens bij stil te staan. Wij zijn vaak zo 
gewend aan de luxe die wij hebben en creëren in Ne-
derland. En ik moet eerlijk bekennen dat ik soms ook 
wen aan de omstandigheden in Malawi, maar mensen 
zien lijden in honger en ziekte door ondervoeding 
went nooit. Dit is ook in geestelijk opzicht een pro-
bleem in Malawi, op geestelijk gebied zijn veel mensen 
ook zwak en ondervoed. En ook velen - zoals de Bijbel 
het leert - geestelijk dood. Kerken worden bij bosjes 
geplant in Malawi, maar niet overal wordt het evange-
lie gebracht. Pastors die een kerk planten om zo in-
komsten te genereren en er zelf beter van hopen te 
worden zijn echt geen uitzondering. Daarnaast zijn 
ook veel pastors niet of nauwelijks geschoold. U snapt 
wat het probleem dan is of wordt voor de gemeente. 
Onderwijs is zo belangrijk. 
Dankbaar mag ik opmerken dat God werkt in Mala-
wi. In de dorpjes waar wij mogen zaaien zien we voor-
zichtig veranderingen. Er is een vaste groep mensen die 
hongert naar het Woord en trouw komt tijdens de les-
sen. Daarnaast zijn de mensen bij mij op het terrein 

wonen ook veranderd. Eerst was de amay (moeder) 
erg afwerend tijdens de Bijbelstudie die we elke week 
proberen te houden. Ze gaf nooit antwoorden, zat er 
alleen bij en liet met haar gedrag zien dat ze niet geïn-
teresseerd was in het evangelie. Een goed jaar geleden 
begon ze opeens wel mee te doen, stelde vragen en gaf 
antwoorden op onze vragen. Ze gaan momenteel naar 
een Chichewa-talige kerk in Lilongwe die de Reforma-
tie hoog heeft staan. Ik vroeg haar eens: als God jou 
moet oordelen, ziet Hij dan een vrouw die zondig is, of 
iemand die over het algemeen wel goed is maar af en 
toe een beetje slecht? Een beetje slecht was toen het 
antwoord. Later na diverse Bijbelstudies gaf ze aan: 
Nee ik ben echt zondig in Gods ogen en heb geen goed 
gedaan. Afgelopen december zijn amay en haar man 
gedoopt. Een groot wonder als we bedenken dat zij 
vijf á zes jaar geleden nog in hun dorpje woonde, niets 
af wist van het evangelie en betrokken was bij een tra-
ditionele godsdienst. 
Wilt u meebidden om meer vruchten op het werk? Dat 
het werkelijkheid voor ons allen wordt, zoals beschre-
ven is in Psalm 67: God zij ons genadig en zegene ons; 
Hij doet Zijn aanschijn aan ons lichten. Opdat men op 
de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenen Uw heil. 
Een van de manieren waarop God ons zegent is dat wij 
mee mogen en kunnen werken in Zijn Koninkrijk. Ik 
bid dat u ook een werker mag zijn of worden in Zijn 
Koninkrijk. 
Hartelijke groet, 
Karin van Meeuwen - Malawi

Een jubileum, maar toch niet echt iets om blij mee te zijn… Dertig jaar Stéphanos, dat 
betekend dat er nog steeds veel nood en veel armoede is in Malawi en Zambia. Maar er is 
ook dankbaarheid dat God de mogelijkheid geeft en ons van middelen voorziet om het 
werk te mogen doen. 

Dankbaar
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Word lid van HELPENDE HANDEN en kom 
gratis naar de SAMEN-UIT-DAG! 

D.v. 25 mei 2019 organiseert Helpende Handen 
een Samen-uit-dag. Een dag vol ontmoeting en 
ontspanning rondom het Henschotermeer.

• vertelling Bijbelverhaal
• mannenkoor Ethan
• oude ambachten
• activiteiten voor kinderen en jongeren
• mooie natuur

Voor meer informatie: 
WWW.HELPENDEHANDEN.NL/STEPHANOS

0348 48 99 70 • info@helpendehanden.nl • www.helpendehanden.nl

KOM NAAR DE 

SAMEN-UIT-DAG!

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

Nijverheidstraat 21 • Leerdam 
(0345) 61 01 55 | gbs.nl

Bijbels
met kanttekeningen,
in dundruk

Voor andere uitvoeringen
en formaten, vraag onze 
catalugus. 
Of bezoek onze showroom: 
ma. t/m vr. 8.30 tot 16.30 u.

Handzaam formaat (14,5 x 21,5 cm) 
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, 
met of zonder Psalmen
en formulieren.

Zonder Psalmem en formulieren
KTB33 zwarte leren toplaag,
 goudsnee, rits  m  72,00
KTB35 leer, goudsnee  m  77,50
Met Psalmem en formulieren
KTBS zwart kunstleer, kleursnee (schooleditie)

 flexibele kaft m  36,00
KTBSH als boven met harde kaft m  36,00
KTB40 zwart kunstleer, kleursnee m  62,00
KTB45 leer, goudsnee m 150,00
KTB47 leer, goudsnee, rits m 180,00

Alle
 bijbels

in Staten-
vertaling

Winterreizen

Busexcursiereizen

Fietsvakanties

vliegreizen

cruises

Margrietstraat 30, 4401 EZ  Yerseke  |  Tel.: 0113-573681
Mob.: 06-22296733  |  info@burgtours.nl  |  www.burgtours.nl
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Wat: Lente-autopuzzeltocht
Wanneer: Koningsdag, 27 april - start tussen 
12:45 en 14:00, finish tot 17:00 
Waar: Welkoop, Oude Rijksweg 138, Staphorst

Wat: Fietstocht in het Groene Hart. Er zijn twee 
routes - 25 of 40 km – en onderweg is er een leuk 
afstapmoment. Neem uw/jouw eigen fiets mee. 
Voor meer informatie over starttijd, startplaats 
en definitieve afstanden, houd de website in de 
gaten.
Wanneer: Vrijdag 31 mei (de dag na Hemel-
vaartsdag)
Waar: Montfoort en omgeving

Wat: Stéphanoskraam op de midzomeravond 
markt
Wanneer: Vrijdag 21 juni van 16:00 tot 22:00
Waar: Speeltuinvereniging Middelweg, 
Nieuw-Lekkerland

Wat: Fietstocht t.b.v. de vertaling en het drukken 
van de kinderbijbel van H. van Dam.
Wanneer: Zaterdag 1 juni
Waar: Paleisweg 214, Ermelo (De Beek-Uddel)

Wat: Ontbijtactie voor Moederdag. Houd voor 
meer informatie de website in de gaten.
Wanneer: Zaterdag 11 mei 
Waar: Nieuw-Lekkerland e.o. 

Wat: Huis-aan-huis-collecte voor Stéphanos
Wanneer: Week 18 (28 april t/m 4 mei)
Waar: Elspeet

Wat : huis-aan-huiscollecte voor Stéphanos
Wanneer: Week 22 (27 t/m 31 mei)
Waar: Genemuiden

Wat: Paasconcert, zie ook pagina 30
Wanneer: Maandag 22 april
Waar: Dordrecht

Wat: Jaarlijkse verkoopdag voor Stéphanos. 
Wij verkopen onder andere nieuwe fotokaarten, 
speelgoed, bloemen, etenswaren. 
Er zijn verschillende standhouders 
(zie ook www.stephanos.nl).
Wanneer: Vrijdag 5 april van 15:30 tot 19:00
Waar: Bethelkerk, Bereklauw 1, Genemuiden

AGENDA

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

Houd de komende tijd onze website in de gaten. Er zullen diverse zangavonden en concer-
ten op komen te staan in het kader van het 30-jarig jubileum van Stéphanos. 
Zie www.stephanos.nl/agenda
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Door de jaren heen
In de afgelopen dertig jaar heeft Stéphanos veel meegemaakt. Van een enkele  
vreemdeling in Malawi tot een groot terrein met veel voorzieningen waar honderden 
mensen per dag komen. Er waren hoogte- en dieptepunten. Het is onmogelijk om  
alles te noemen, maar we nemen u graag mee door de jaren heen.

1988 19911989 19921990 1993

Ds. R.J. Oomen (bestuurslid van 1989 – 2001, o.a. als penningmeester)
Het was in april 1988 dat ds. K. Veldman mij vroeg om penningmeester te worden van Stéphanos. Het 
werk was begonnen met de ondersteuning van ongeveer vijftien gemeentes van de Free Presbyterian 
Church in Malawi. In 1988 kon dat werk overgedragen worden aan de Free Presbyterian Church in 
Schotland. Het bestuur had kennis genomen van de grote behoeften van deze gemeentes en haar leiders. 
Het leidde tot het opzetten van drie maismolens in Thyolo, Ngabu en Ntaja. De opzet was om werkgele-
genheid te scheppen voor de mensen die dat werk moesten doen en om bij te dragen aan het onderhoud 
van de leiders van de gemeentes. Het was moeilijk om dit werk zonder leiding vanuit het bestuur te doen. 
Daarom werd in 1991 de familie Campbel uitgezonden. Die hebben daar twee jaar gewerkt. Zij zijn 
geconfronteerd met de nood van de weeskinderen. Voor dit werk kregen zij van de dorpsoudsten land 
aangeboden om deze kinderen te gaan helpen. 
Dick en Geurtje van Schaik werden in 1994 uitgezonden om uit te vinden hoe zo´n weeshuis opgezet moest 
worden. Het land was een woestijn en de heer Jan Brons en zijn vriend zijn langere perioden daar geweest 
om aan de opbouw mee te helpen. Tot 1999 heb ik als penningmeester hieraan mogen meehelpen. Door 
mijn studie moest ik dat neerleggen. Ik ben nog lid van het bestuur gebleven tot september 2001. Na mijn 
studie werd ik in augustus 2002 bevestigd tot predikant in Grand Rapids en door Stéphanos uitgezonden als 
predikant-directeur van Stéphanos Children’s Home. Het werd een hectische tijd, want na negen maanden 
werd ik ook tot zendeling benoemd voor de Reformed Presbyterian Church, die toen 85 gemeentes telde. 
We hebben de tijd op Stéphanos als een gezegende tijd ervaren ondanks de problemen die we ontmoet 
hebben, omdat we menigmaal Gods hulp hebben ervaren. Het werk groeide met hulp van de medewerkers 
gestaag. Per 1 mei 2007 heeft de heer Paans het leiderschap overgenomen en zijn we verder gegaan met 
het zendingswerk in de RPC voor de HHK. De Heere komt de eer toe voor al Zijn zegeningen. 

Ds. W. Pieters (bestuurslid van 1989 – 2005, o.a. als voorzitter en secretaris)
De eerste jaren waren turbulent. We hadden als bestuur in het verre Nederland weinig zicht op hoe 
dingen in Malawi gingen. Maar we leerden met vallen en opstaan. Als voorzitter vanaf de eerste vergade-
ring die ik bijwoonde, in Nederhemert, herinner ik me nog levendig die keer dat we moesten besluiten of 
we een weesdorp zouden opzetten of niet; het maismolenproject liep op niets uit. Maar een weesdorp 
zou heel veel geld kosten. En dat geld was er niet. En – als het niet zou gaan – konden we er niet zomaar 
weer mee stoppen. 
We wisten: als we beginnen, moeten we dóór. Wat was het spannend, samen pratend, en – vooral – biddend 
om licht en leiding van Omhoog. Ik voel nog hoe het door mij heen trok, toen we mochten geloven dat de 
Heere het wilde. En dienovereenkomstig besloten we! En het geld? Het kwam er – soms voorgeschoten 
door de bestuursleden zelf. Maar toch: de Heere wilde genadig voorzien. Hij heeft ons niet beschaamd. Van 
harte was en is het de wens van mij en alle toenmalige bestuursleden, dat Gods gunst op dit werk rust en 
Zijn zegen het bekroont – in alle tijdelijke en eeuwige, lichamelijke en geestelijke aspecten.
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Bert en Esther Beukers (veldwerkers in 1994 en 1999 – 2003)
In 1990 zijn de eerste contacten gelegd met Floor van Duijn, de 
toenmalige secretaris van Stéphanos. In de zomer van 1994 heb ik de 
familie Linge mogen meehelpen in de pioniersfase bij de supervisie 
van de bouw van de eerste weeshuisjes en het managershuis en de 
ontvangst van de eerste container. In 1998 waren wij inmiddels 
getrouwd en werden wij door onze toenmalige predikant ds. K. 
Veldman gevraagd om een landbouwproject voor het weeshuis op te 
zetten. Na een korte voorbereidingstijd vertrokken we in januari 
1999 als gezin met twee kinderen naar Malawi. Het doel van het 
project was om het weeshuis zelfvoorzienend te maken in agrarische 
producten. Op zo’n vijftien hectare grond zijn duizenden fruitbomen 
en lokale bomen geplant. Ook verbouwden we mais, zonnebloemen 
en soja voor de winning van meel en olie. Dit alles, net als de groenten in de groentetuinen, op biologi-
sche basis. Er zijn fokprogramma’s opgezet voor geiten en konijnen. Door een groep Harskampers - van-
uit onze thuisgemeente - is er een grote kippenschuur gebouwd met daarin ruim zevenhonderd kippen. 
Ook zijn er cursussen opgezet voor de kinderen, de medewerkers en het outreachprogramma. Na een 
periode van 3,5 jaar is Alex Zilembo ingewerkt om deze taken over te nemen en zijn wij als gezin, met 
inmiddels drie kinderen, weer naar Nederland teruggekeerd. Wij hebben intens genoten van de contac-
ten met de lokale bevolking en zijn dankbaar voor de tijd in Malawi. We hebben veel kennis mogen 
overdragen, maar ook minstens zoveel mogen leren. Kortom een dubbele oogst. Soli deo gloria: God 
alleen de eer!

19971994 19981995 19991996

Isak en Charles Zomba worden in 1997 achter 
het ziekenhuis in Zomba gevonden. Isak was 
toen 7 jaar oud en Charles een paar jaar jonger. 
Ze woonden en leefden in de modder en haalden 
hun dagelijks eten uit de vuilnisbakken bij het 
ziekenhuis. Ze hadden geen naam en Isak kon 
niet lopen, niet praten en wist niets. De kinderen 
werden opgenomen in het ziekenhuis en beetje 
bij beetje zagen we Isak veranderen. Hij heeft 
een verstandelijke handicap maar hij ontwikkel-
de zich tot een pientere, vriendelijke jongen. Een 
Malawiaanse familie ontfermt zich over Isak en 
adopteert hem in 2002. Nu helpt hij de vier 
oudere jongens mee op de boerderij van zijn 
adoptievader. Regelmatig hebben we Charles 
meegenomen om zijn oudere broer te bezoeken. 
Het was altijd ontroerend om te zien hoe die 
twee op elkaar reageerden. Charles heeft jaren 
op Stéphanos gewoond maar hij kon door zijn 
ontwikkelingsachterstand niet verder leren. Hij 
woont nu zelfstandig in een huisje buiten Stép-
hanos en werkt op de Stéphanos boerderij.

Uit: Zijn daden gedenken, Elspeet
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Ds R. P. van Rooijen (bestuurslid sinds 2004)
Ik maak al vijftien jaar deel uit van het bestuur van 
Stéphanos. Ds. Stelwagen (de toenmalige voorzit-
ter) heeft mij gevraagd. 
Mijn betrokkenheid bij Stéphanos is van oudere 
datum. Ik kwam met Stéphanos in aanraking door 
ds. C. van den Berg en door Floor van Duijn, die deel 
uitmaakte van de kerkenraad van de wijkgemeente 
‘Morgenster’ in Katwijk aan Zee. Via hen kwam ik in 
contact met de plaatselijke werkgroep. 

Werkgroep Staphorst gaat in 2004 voor een 
werkvakantie naar Malawi en zet het grootste 
gebouw op het Stéphanosterrein in elkaar. 

Mevr. J. Koetsier-Schokker schrijft in 2004 een 
kinderboek over twee kinderen uit het weeshuis: 
Leska en Abena in het weesdorp.

Thea Mawaya (veldwerker sinds 2002)
In februari 2002 arriveert Thea (dan nog Den 
Ouden) op Stéphanos. Zij krijgt de verantwoor-
delijkheid voor het onderwijs en het Outreach-
programma. Sinds 2006 is Thea getrouwd met 
Paul Mawaya. Ze wonen met hun kinderen Joel, 
Joshah en Josephine in Malawi. Thea is nog 
altijd verantwoordelijk voor het Outreachpro-
gramma. Haar motto is: Leiden is dienen. 

2000 20032001 20042002 2005

  

Al bijna dertig jaar geleden! Daar hoorde ik over 
maismolens, over hiv-besmetting, AIDS en armoede.
Ik hoefde niet lang na te denken over de vraag om 
deel te gaan uitmaken van het bestuur. In het bestuur 
ben ik enkele jaren tweede voorzitter geweest en een 
tijdlang voorzitter. Als ik terugkijk dan is het van mijn 
kant alles te kort. En we mogen zeggen: Het zijn de 
goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield 
zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. 
Zijn trouw is groot.
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Jos en Maaike Joosse 
(augustus 2007 - augustus 2009 en september 2014 - september 2018)
Jos en Maaike hebben zich jarenlang ingezet voor Stéphanos, zowel vanuit Nederland als ter plaatse in 
Malawi. Of deze inzet daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en de zelfstandigheid van de 
Malawianen? Ze omschrijven het als een cirkel: Je gooit een steen in een plas water en ziet de rimpels 
zich steeds verder uitbreiden, als cirkels over het wateroppervlak golven. 

Vergelijk dit met een verlaten, eenzaam, hulpeloos gebied in Malawi waar dertig jaar geleden een 
waterpomp werd geplaatst. In de afgelopen jaren is dit gebied uitgegroeid tot een weesdorp met onder-
wijs en onderdak, verschillende projecten in de omliggende dorpen, trainingen en ondersteuningspro-
gramma’s aan families om een beter bestaan op te bouwen. 

Ook zagen we kinderen en volwassenen gelukkiger worden en hun dankbaarheid uiten richting God die 
door én aan Stéphanos zo veel zegeningen heeft gegeven. Als rimpels die zich uitbreidden als een cirkel. 
Alleen door Hem is er toekomst voor Stéphanos.

20092006 20102007 20112008
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20152012 20162013 201820172014

Jan. G. Roodhorst (bestuurslid sinds 2015, huidige voorzitter)
Medio 2015 werd ik door mijn schoondochter geattendeerd op een vacature in het bestuur van Stéphanos. Zij 
was toen net terug uit Malawi, waar zij haar afstudeeropdracht (voeding voor kinderen met HIV) heeft gedaan 
bij Stéphanos. Mijn belangstelling was gewekt, zeker daar ik al lange tijd de behoefte voelde om voor een 
hulpverleningsorganisatie werkzaam te zijn. Na sollicitatie en een fijn gesprek met het toen zittende bestuur 
ben ik toegelaten. Na enige tijd als algemeen bestuurslid het geheel van binnen te hebben meegemaakt werd 
het me duidelijk dat achter de schermen veel gebeurt. En dat door vrijwel alleen vrijwilligers. 
In april 2018 ben ik gekozen tot voorzitter, nadat onze voorzitter ds. van Rooijen begin 2018 aangegeven 
had dat hij dit werk zou willen overdragen gezien zijn vele ambtelijke taken. Met behulp van bestuursleden, 
directeur dhr. van der Ham en adviseur dhr. Nijkamp hoop ik de taak als voorzitter te kunnen uitvoeren. 
Naast het voorzitten van bestuursvergaderingen en het onderhouden van contacten met aanverwante 
organisaties ben ik ook actief bezig met het toekomstige bestuursmodel.
Om onze stichting ook in de toekomst professioneel te laten functioneren zijn er wat aanpassingen nodig in 
het bestuursmodel. We gaan daarom werken met een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur 
(RvB). Dit houdt in dat de verantwoording voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie ligt in de 
handen van de directie (RvB) die onder toezicht staat en verantwoordelijkheid aflegt aan de RvT. Veel is 
hierover gesproken, gediscussieerd en vergaderd.  Met de benoeming van dhr. J. van der Ham is een grote 
stap in de richting van de RvB gezet. Hij is inmiddels meer dan een jaar werkzaam als interim-directeur. Eind 
2019 hopen we helemaal volgens het nieuwe bestuursmodel te werken. Vol vertrouwen zie ik de toekomst 
tegemoet. Gesteund door de vele vrijwilligers gaat het werk door in Malawi, Zambia en Nederland. 
Onze dank gaat uit naar allen die ons de afgelopen dertig jaar hebben gesteund, op welke wijze dan ook. 
Veel is er niet zichtbaar voor de mensen, maar wel voor God. Boven alles danken we Hem, Die ons de 
krachten gegeven heeft om ons werk te doen. Ik wens allen Gods nabijheid en zegen toe. 

Stéphanos – onze naam
De eerste werkzaamheden in Malawi waren 
diaconale projecten. Het was dan ook niet 
moeilijk om een naam te bedenken; we ver-
noemden Stéfanus, de eerste diaken. In het 
Grieks is dat Stéphanos, wat kroon of overwin-
ningskrans betekent. De kroon is ook in ons logo 
verwerkt. Stéfanus mocht de eeuwige kroon/
overwinningskrans ontvangen nadat hij geste-
nigd was. 
De taak van een diaken is om te zorgen voor de 
armen, weduwen en wezen. Een diaken mag ook 
vertroosten met Gods Woord. Dit is precies wat 
Stichting Stéphanos ook doet, het helpen van de 
armen en weeskinderen met de Bijbel in de hand. 
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e s ij w t c e j o r p n d

i i t a f r i k a o e e v

t n n e e n w g i n b r o

a n e m p a a e s d ij e e

s n l n l h l v c e b d d

i r e e e a a e h r e n s

l e d p r r m n o w l i e

e g z w l a a i o ij l k l

g n e e ï e a p l s e s h

n o s s g n h r s z s e u

a h d a r e t a w m b e l

v d i a c o n a a t i w p

e a a i b m a z f e i h c

Los de woordzoeker op en stuur de oplossing samen met uw adres vóór 18 april 2019 naar:
Antwoordnummer 375, 3840 VB, Harderwijk of geef uw oplossing door via puzzel@stephanos.nl.
U maakt kans op één van de volgende prijzen: Een grote houtsnijwerk olifant uit Malawi, 
een verhalen CD of instrumentale CD.
U geeft hiermee toestemming uw emailadres te gebruiken voor eventuele toekomstige nieuwsbrieven. 
U kunt zich elk moment uitschrijven. 

Puzzel mee en win!
afrika
aids
Bijbelles
chichewa
delen
diaconaat
evangelisatie
geven
helpen
honger
land
leraar
maïs
malawi
onderwijs
project
school
sparen
stephanos
voedselhulp
water
weeskinderen
wijs 
zegen
zambia
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www.stephanos.nl

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

Helpt u talentvolle jongeren in  
Malawi aan een studiebeurs? 
Kosten: € 20 per maand*

Doe mee en geef u op via stephanos.nl/studiebeurs 
of bel 038 3857966. Ook voor scholen en jeugdverenigingen! 

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

studiebeurs!

* via groepssponsoring

Geef jongeren als Limbani

een toekomst! 
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Ook ik mocht een presentatie geven. Daarin heb ik 
iets mogen laten zien van de rijke zegeningen die we 
in Malawi elke dag zien. In de afgelopen dertig jaar 
heeft Stéphanos heel veel kwetsbare kinderen kun-
nen helpen. Er zijn zoveel verhalen bekend van kin-
deren die hulpeloos bij ons binnen kwamen en die 
zich nu zelfstandig kunnen redden, een baan hebben, 
een gezin kunnen onderhouden. Op dit moment ko-
men er dagelijks zo’n 800 mensen in het Stéphanos-
dorp die gebruik maken van de verschillende voor-
zieningen die er zijn. In het kort: Stéphanos helpt 
zowel de mensen en kinderen in het Stéphanosdorp 
als in het Outreachprogramma om zich geestelijk, fy-
siek, sociaal en economisch te ontwikkelen. Dit doen 
we door middel van evangelisatie, trainingen en dia-
conale hulp.
Stéphanos begon dertig jaar geleden met een maismo-
len en de opvang van weeskinderen, ondertussen is het 
uitgegroeid tot een heel dorp. Er zijn onder andere een 
basisschool, een dagopvangprogramma en het Vocati-
onal Training Centre (een soort mbo). 

Nederland en Malawi 
tellen samen zegeningen

Ter ere van Stéphanos’ dertigjarig jubileum ben ik in februari in Nederland geweest. Eén 
van de belangrijkste onderdelen van dit bezoek was de vrijwilligersdag in Hoevelaken, 9 
februari. Dit was een heel bijzondere dag: samen met vrijwilligers, medewerkers en be-
stuursleden van Stéphanos stonden we stil bij de zegeningen die God in de afgelopen 
dertig jaar aan Stéphanos heeft gegeven. 

Namens de Stéphanos kinderen heb ik alle vrijwilli-
gers, medewerkers en het bestuur hartelijk bedankt 
voor al hun inspanningen. Via deze weg wil ik ook u, 
als sponsor of donateur, heel hartelijk bedanken voor 
uw niet aflatende steun en uw gebed. Wij bidden u 
Gods zegen toe en hopen en bidden dat Hij ook in de 
toekomst met Stéphanos wil zijn. Laten we blijven bid-
den om Gods voortdurende zegen, want alleen door 
Zijn zegen en onder Zijn leiding kunnen we de toe-
komst in. Tot Zijn eer. 
Naast de vrijwilligersdag stond er ook een aantal an-
dere presenaties op het programma. Onder andere op 
scholen, tijdens concerten en op jeugd- en vrouwen-
verenigingen mocht ik iets laten zien van Malawi en 
het werk van Stéphanos in Malawi. Ook ben ik gein-
terviewd door het Reformatorisch Dagblad (het arti-
kel uit het RD van vrijdag 15 februari jl. staat ook op 
onze website, red.). Het was voor beide kanten erg 
waardevol om elkaar te ontmoeten. In Malawi bidden 
wij voor u. Bid u ook voor ons en ons werk? 
Clifford Kuyokwa, General Manager Malawi
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Een 10-jarig jubileum 
in Zambia!

Het afgelopen jaar hebben we in Zambia herdacht dat het tien jaar geleden is dat de  
organisatie officieel werd opgericht. Op 8 maart 2008 hadden we de eerste vergadering 
met een groepje enthousiaste mensen uit diverse kerken in de omgeving van Petauke. 
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Het doel van de organisatie werd om zo veel mogelijk 
mensen in Petauke district - in oostelijk Zambia - in 
aanraking te brengen met Gods Woord. En dat doel 
heeft Stéphanos Zambia nu nog steeds!

Wij, Jeannette van Oostrum en Anneke van Asselt, 
trokken als veldwerkers samen met de vertalers de 
dorpen in om vooral kinderen en jongeren uit de Bijbel 
te vertellen. Kleine groepjes vormden zich onder de 
schaduw van een boom middenin in het dorp of zo-
maar in het veld. Die groepen groeiden uit tot wat je 
bijna grote scharen zou kunnen noemen. Om al deze 
kinderen en ook nog veel meer anderen te kunnen be-
reiken, besloten we volwassenen te trainen die daar-
door in hun eigen omgeving de Bijbelse boodschap 
konden doorgeven. Ondertussen werd er aandacht be-
steed aan Bijbelverspreiding en kinderbijbelvertaling. 
Kijk en Luister en Bijbelverhalen van Van Dam deel 1, 
werden in de lokale taal uitgegeven. Op dit moment 
werken we aan de vertaling van deel 2. We begeleiden 
Bijbelstudies en trainen jongeren. Ook organiseren we 
extra Bijbelclubs voor de kinderen in de vakanties. 

Door middel van sponsoring kunnen er meer kinderen 
in onze omgeving naar school. Daarnaast verzorgen 
we alfabetiseringslessen voor volwassenen in de dor-
pen in de omgeving van Petauke.
 
Annemieke Treur en Irene Swets kwamen ons ‘Zam-
team’  versterken nadat Jeannette terug ging naar Ne-
derland. Op dit moment is er opnieuw een wisseling 
van veldwerkers; Annemieke is terug naar Nederland 
en Sam en Geertrude Zwemer hopen ons te gaan hel-
pen. 

Zondagschooltraining voor volwassenen

Als veldwerkers trokken we  
samen met de vertalers de  

dorpen in om vooral kinderen  
en jongeren uit de Bijbel te  

vertellen.
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We hebben dit jubileum het afgelopen jaar speciaal ge-
vierd met het Zambiaanse bestuur en degenen die van-
uit Nederland op visitatie kwamen. Mr. Chambakata, 
onze Zambiaanse voorzitter, begon zijn speech met 
God de eer te geven dat Hij uit genade en barmhartig-
heid deze eenheid in de Heere Jezus Christus gaf. En 
hij eindigde ook met dank aan de Heere en de oproep 
om Zijn Naam groot te maken met Jesaja 12. Dit was 
het Bijbelgedeelte waar tien jaar geleden de eerste ver-
gadering mee werd geopend.
Wij proberen anderen te leren, maar ondertussen krij-
gen we zelf grote lessen van de mensen in Zambia. Ik 

vergeet nooit dat er een Zambiaanse man was, hij had 
aids en was doodziek, hij had heel veel pijn en moest 
erg lijden. “Maar,” zei hij ondanks de pijn met een 
lach op zijn gezicht; “nu mag ik een héél klein stukje 
voelen van de pijn die de Heere Jezus voor mij geleden 
heeft, het is eigenlijk niet te vergelijken, want Zijn pijn 
was onnoemelijk groot en daarom is het goed dat ik 
dit nu heb.” En hij keek er zo naar uit om te mogen 
sterven en bij Hem te zijn want dat was zeer verre het 
beste voor hem. Niet lang daarna werd zijn wens ver-
vuld en stierf hij.
Jeannette van Oostrum en Anneke van Asselt

Mr. Chambakata Het bestuur van Stéphanos Nederland en Zambia
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“Als er niemand bij de stand was, was ik aan het knut-
selen. Na verloop van tijd kwam er meer vraag naar de 
kaarten en werden ze ook aangeboden op beurzen en 
via het magazine en andere werkgroepen. Toen zijn we 
het iets groter aan gaan pakken: er werden plakavon-
den georganiseerd met de werkgroepleden van werk-
groep Genemuiden. Eerst thuis, maar toen de groep te 
groot was in de kantine bij Husol zonwering. Toen 
ook dat krap werd, gingen we naar de grotere kantine 
van Fuite veevoeders. Heel gezellig: al babbelend wer-
den er op één avond duizenden kaarten klaargemaakt.
Het werk rondom de fotokaarten nam toe en ook de 
administratie voor de sponsorkinderen. Die combina-
tie werd mij teveel. Daarom heb ik het na ruim twaalf 
jaar overgedragen aan José Slingerland en haar doch-
ters. Zo kan het werk toch doorgaan! 
Wel sta ik elk jaar nog op de verkoopdag in Staphorst, 
waar het allemaal begon.” 
José vertelt hoe het er tegenwoordig aan toe gaat met 
de fotokaarten: “Henrike is in haar eentje begonnen, 
nu zijn we met z’n zevenen. Naast de foto’s die ver-
schillende fotografen aanleveren, zoeken we ook zelf 
naar foto’s en mooie plaatjes. Elk jaar is er een gedeel-
telijk nieuwe collectie. We bewerken de foto’s en ver-
volgens worden ze besteld, gesorteerd en door Hilda 
Verhoek geplakt en ingepakt. De voorraad hebben we 
per soort in bakken in de garage staan.”
Hilda legt haar werkwijze om de vele kaarten klaar te 
maken uit: “De foto’s, kaarten, enveloppen en zakjes 
worden bij mij thuis gebracht. Op de keukentafel leg 

ik steeds een stapel foto’s. Die plak ik tot ik twee sta-
pels heb. Dan komen de enveloppen en de zakjes op de 
tafel en pak ik de twee stapels in de zakjes. Zo ga ik 
door tot ik alle foto’s op heb. Ik geef José een seintje en 
zij komt de kaarten die klaar zijn ophalen en neemt 
gelijk weer een volle doos foto’s voor mij mee. Zo heb 
ik al duizenden kaarten gemaakt. De vraag naar kaar-
ten blijft groeien.” 
Henrike begon met zo’n driehonderd tot vijfhonderd 
kaarten per jaar, na tien jaar waren dat er tienduizend 
per jaar en in 2018 verkocht Stéphanos dertigduizend 
kaarten. José legt uit waar al die kaarten blijven. “De 
kaarten gaan door het hele land, van Zeeland tot Stap-
horst en Urk toe. De verkoop gaat via de Stéphanos 
werkgroepen, maar ook op beurzen, braderieën en ver-
kopingen of gewoon aan huis. Verder heeft een heel 
aantal scholen en winkels een mandje met fotokaarten 
staan. Ook door middel van de scholenacties die de 
voorlichter regelt worden er veel fotokaarten verkocht 
door de kinderen.”
De dames zijn het er over eens: “het is een hele klus, 
maar het is leuk en dankbaar werk. We doen het niet 
voor onszelf, maar voor de weeskinderen in Malawi. 
We hopen dat we dit nog lang kunnen blijven doen.” 

Wilt u ook fotokaarten kopen? Dat kan 
via fotokaarten@stephanos.nl of via de 
werkgroepen (de contactgegevens kunt 
u vinden op stephanos.nl). 

30.000 fotokaarten 
voor Stéphanos
In 2001 begon Henrike Westhoff met het maken van ffotokaarten. “Ik stond met een stand 
op de verkoopdag van de werkgroep Staphorst om de sponsorkinderen onder de aandacht 
te brengen. Zo is het begonnen.”
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In het dagopvangprogramma zijn heel veel nieuwe kinderen opgenomen. Deze kinderen zijn meestal 
(half-)wezen en wonen daarom bij familie. Vijf dagen per week komen ze naar het dagopvangcentrum. 
Ook gaan ze naar school en krijgen ze kleding. Na schooltijd krijgen ze te eten. Sponsor een kind uit de 
dagopvang voor € 17,50 per maand. 

Studentengroepssponsoring

Dagopvang

SPONSORING

Glory Matiki is een meisje van 
vijf jaar. Er is geen vader in dit 
gezin. Haar moeder werkt bij 
een gezin in het huishouden en 

heeft een tuin waarin ze mais 
verbouwt voor eigen consumptie. 

Glory komt op schooldagen naar Stéphanos voor 
christelijk onderwijs en een maaltijd. 
Helpt u Glory en haar moeder? 

  Aaron Maleyi is een jongen 
van negen jaar. Zijn ouders zijn 
gescheiden. Aron woont bij zijn 
moeder, die geen baan heeft en 

her en der wat klusjes probeert te 
doen. Ze heeft een kleine tuin waar 

ze mais verbouwt. De opbrengst is ongeveer drie 
zakken per jaar.  Het gezin heeft geen kippen of 
geiten. Aaron mag dagelijks naar Stéphanos 
komen voor christelijk onderwijs en een maal-
tijd. Sponsort u hem?

Cydreck Maleyi is het jongere 
broertje van Aaron. Hij is vijf 
jaar. Ook hij komt dagelijks 
naar Stéphanos. Cydreck zit nog 

op de kleuterschool, maar daarna 
mag hij met zijn broer mee-eten. 

Wie sponsort Cydreck?

Collings Mulambuzi is een 
jongen van tien jaar. Hij is wees 
en woont met zijn broertje Byson 
bij zijn tante. Tante heeft geen 

baan. Ze doet af en toe klusjes 
voor andere mensen. Ook heeft ze 

een veld waarvan ze jaarlijks drie zakken mais 
oogst. Zorgt u dat Collings en Byson naar 
Stéphanos kunnen voor onderwijs en een maal-
tijd? 

In de afgelopen maanden is een aantal studenten gestart met hun vervolgopleiding, wat mogelijk is 
gemaakt door groepssponsoring. Helaas geldt dit niet voor alle geslaagde leerlingen. Daarom blijven we 
op zoek naar sponsors voor dit programma. Voor € 20,- per maand geeft u een  jongere een betere kans 
op een baan, omdat hij/zij een vervolgopleiding kan doen. Ook in Malawi is een diploma noodzakelijk 
voor een goede baan. Een studie is duur en kan niet betaald worden met het reguliere sponsorbedrag. 
Ook dit jaar zijn de examengelden van enkele studies weer drastisch omhoog gegaan, zodat er een 
steeds hoger bedrag nodig is om een jongere te kunnen laten studeren. Vandaar dat we een groepsspon-
sorproject hebben om gezamenlijk deze jongeren te helpen. Helpt u mee om zoveel mogelijk jongeren 
te laten studeren? Sponsor een student voor € 20,- per maand. 
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Chifuniro Tchale is een jonge-
tje van vier jaar. Zijn vader is 
gestorven. Hij woont met zijn 
moeder, een broer en twee 

zussen in een huisje met een 
grasdak in het zuiden van Malawi. 

Chifuniro’s moeder heeft geen baan. Ze ver-
bouwt groente in haar tuin en probeert dat te 
verkopen. Ook doet ze klusjes voor andere 
mensen om wat inkomsten te hebben. Er zijn 
geen kippen of geiten. Help Chifuniro en zijn 
familie voor € 20,- per maand. 

Aines Banda is een meisje van 
drie jaar. Ze heeft geen ouders 
meer. Ook zijn er geen broertjes 
of zusjes. Ze woont bij haar 

grootmoeder van 68 jaar. Ze 
gaat naar een kleuterschooltje. 

Aines’ oma heeft geen baan, ze verkoopt brand-
hout en gras en doet klusjes bij anderen om zo 
wat geld te verdienen. In haar tuin verbouwt ze 
wat groenten.  Er zijn geen kippen of geiten. De 
familie woont in een huis met grasdak in het 
zuiden van Malawi, dicht bij de grens van 
Mozambique. Helpt u Aines en haar oma?

Gezinssponsoring

Eind december zijn er nieuwe kinderen opgeno-
men in het gezinsprogramma. Deze kinderen wo-
nen in een arm gezin. Als u een kind uit dit pro-
gramma sponsort, kan hij naar school in een 
schooluniform en krijgt hij schoenen en schoolma-
terialen. Daarnaast worden de ouders of verzor-
gers van deze kinderen geholpen door middel van 
een geitenproject. Ook worden zij getraind in het 
conserveren en bewaren van voedsel, het verkrij-
gen van een zo groot mogelijke opbrengst van de 
verbouwde gewassen en het opzetten van klein-
schalige bedrijfjes. Dit alles om de leefomstandig-
heden te verbeteren en zelfstandigheid te ontwik-
kelen. Zo nodig worden ook de schooltjes in de 
dorpen waar deze kinderen wonen opgeknapt en 
van goede lesmaterialen voorzien. 
Sponsor een gezin voor € 20,- per maand.

Post voor de sponsorkinderen
U kunt de post voor uw sponsorkind  het gehele jaar door aan onderstaand adres sturen. Denkt u eraan om de 
naam en het nummer van uw sponsorkind 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

SPONSORING
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In november en december 2018 is een aantal 
kinderen met een mand langs de deur geweest in 
Genemuiden. Dit heeft bruto € 3300,- opgebracht. 
Kinderen, jullie heel erg bedankt voor de vele 
keren lopen!

Op 31 december hebben een aantal vrijwilligers 
van de Ger. Gem. Beekbergen zich door middel 
van een oliebollenactie ingezet voor Stéphanos. 
Hiermee is het prachtige bedrag van € 1560,- net-
to opgehaald! Helpers, sponsors en kopers, na de 
Heere onze hartelijke dank voor uw/jullie steun!

Begin dit jaar heeft GezinsEnergie weer een serie 
van zeven concerten georganiseerd met The 
Musix waarbij de collecte voor Stéphanos was. 
Dit heeft het prachtige bedrag van € 7227,14 
opgebracht. GezinsEnergie heeft dit bedrag zelfs 
nog aangevuld tot € 7500,-! GezinsEnergie, musici 
en luisteraars, heel hartelijk dank!

Stichting Stéphanos heeft eind 2018 vier nieuwe 
schoolgebouwen opgeleverd. Eén van de opgele-
verde scholen is gefinancierd met behulp van de 
kampactie 2017 van Koers-vakanties/Jeugdbond 
Gereformeerde Gemeenten (JBGG). De actie had 
het thema “Een betere toekomst voor kinderen in 
Malawi”. Goed onderwijs is de basis voor een 
betere toekomst, dus daar gaat deze school zeker 
aan bijdragen! Allen die meegewerkt hebben aan 
de kampactie, heel hartelijk dank!

Afgelopen jaar heeft Stichting Zeeland Zingt 
diverse concerten en zangavonden georganiseerd 
voor Diaconaal Gastenhuis de Oase, De Schutse 
Gehandicaptenzorg en Stichting Stéphanos. Op 
de Psalmzangavond van 8 december in de GGiN 
te Bruinisse is het bedrag overhandigd aan 
vertegenwoordigers van genoemde organisaties. 
Voor Stichting Stéphanos heeft voorzitter dhr. J.G. 
Roodhorst een cheque t.w.v. € 1666,66 in ont-
vangst genomen. Een prachtig bedrag. Allen die 
meegewerkt hebben aan het organiseren van 
deze avonden, heel hartelijk dank!

Erwtensoepactie
In december hebbenwij als werkgroep Nieuw- 
Lekkerland weer heerlijke erwtensoep van Slager 
Bouter rondgebracht in Nieuw-Lekkerland en 
Papendrecht met als opbrengst het mooie bedrag 
van € 1141,-.

BEDANKT
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Deze dames in het Zwijndrechtse verzorgingste-
huis Nebo, breien en haken dat het een lieve  
lust is. Met elkaar halen zij zo geld op voor 
Stéphanos. Heel hartelijk bedankt dames!

De jaarlijkse psalmzangavond in Montfoort, met 
medewerking van Vereniging Bovenstem, heeft 
het mooie bedrag van ruim €2800,- opgebracht. 
De aanwezigheid van onze Malawiaanse direc-
teur Clifford Kuyokwa maakte de avond nog 
specialer. 

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

Heb je het 
Stéphanos 
spaarpotje 
al gezien? 
Stéphanos bestaat dertig jaar en heeft al heel veel 
kinderen geholpen. Maar nog steeds zijn er arme 
kinderen in Malawi. Er is nog steeds geld nodig, om 
nóg meer kinderen te helpen. Spaar jij mee? 
Knip het spaarpotje uit, vouw het in elkaar en klaar 
is je spaarpot! Nu alleen nog klusjes bedenken waar-
mee je geld voor Stéphanos gaat verdienen… 
Doe je mee?!
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Vervolgens opende ons bestuurslid ds. R.P. van Rooij-
en door met ons Psalm 84 te lezen en bij met name de 
verzen 4, 5 en 12 stil te staan, waarin wordt gesproken 
over de welgelukzaligheid van hen wiens zonden zijn 
vergeven en die gewassen mogen zijn in Zijn bloed.
Voor deze speciale dag was onze directeur uit Malawi 
overgekomen, dhr. Clifford Kuyokwa. Hij heeft ons 
laten horen en zien wat de laatste ontwikkelingen zijn 
aan het Stéphanosfront in Malawi. Vervolgens hebben 
we afscheid genomen van Annemieke Treur, die als 
vrijwilligster na een periode van drie jaar in Zambia 
nu weer in Nederland mag zijn.
Aan de hand van een videopresentatie hebben we een 
kijkje mogen nemen in de omgeving van Lilongwe, 
waar Karin van Meeuwen voor Stéphanos actief is.
Na de pauze hebben Sam en Geertrude Zwemer zich 
aan ons voorgesteld. Vanaf maart zullen zij in Zambia 
samenwerken met Anneke en Irene.
Hierna werden we verblijd door het positieve nieuws 
van onze penningmeester dhr. Leo den Boer. U kunt dit 
ook lezen op pagina 32. We zijn dankbaar voor de 
gulle gaven van onze sponsoren in 2018, waardoor 
weer veel (wees)kinderen geholpen kunnen worden in 
Malawi en Zambia. Wij vragen u bovenal om te bid-
den om de onmisbare zegen des Heeren, want daar is 
alles aan gelegen.

Vervolgens mochten we kennis nemen van het vele wat 
er door onze voorlichter en fondsenwerver Harry 
Droppert met medewerking van alle vrijwilligers ge-
daan mocht worden en ook wat de plannen zijn voor 
dit jaar.
Als laatste gaf Anneke van Asselt een prachtige en in-
formatieve presentatie. Zij mag al weer 12,5 jaar in 
Zambia met veel vreugde als vrijwilligster haar werk 
doen.
Deze mooie ochtend werd door onze voorzitter dhr. 
Jan Roodhorst afgesloten met het lezen van Exodus 33: 
11-17, waarbij hij kort stil stond bij de verzen 14 en 
15. Daarna hebben we psalm 121: 4 en psalm 134: 3 
gezongen.
Nadat we allen mochten genieten van een broodmaal-
tijd met soep, een heerlijke kroket en een toetje, zijn 
we allen met het gevoel één grote Stéphanos familie te 
zijn weer op huis aan gegaan.
Wij hebben allen de wens dat u als sponsor of dona-
teur, samen met alle vrijwilligers en bestuursleden, nog 
vele jaren de kracht, liefde en gezondheid mag houden 
om onze verre naasten in Malawi en Zambia te steu-
nen. Bovenal kon en mocht het zijn tot Zijn eer en tot 
bekering van ons en onze naasten.
Namens het bestuur,
dhr. G. Mostert 

VAN HET 
BESTUUR

Vrijwilligersdag met 
een feestelijk tintje
Zaterdag 9 februari mochten wij als bestuur van Stichting Stéphanos met onze vrijwilligers 
het 30-jarig bestaan herdenken in het Van Lodenstein College te Hoevelaken. Na de ont-
vangst met drinken en gebak werd er een woord van welkom gesproken door onze inte-
rim-directeur dhr. Johan van der Ham.
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FINANCIEËL

2018
Dankbaarheid mag wel voorop staan als we terugzien op 2018. Allereerst aan de Heere, die harten neigde tot 
zoveel steun en ons allen de kracht gaf voor het vele en mooie werk. Anderzijds ook jegens zovelen die zich 
op welke wijze dan ook hebben ingezet ons werk mogelijk te maken onder de meest kwetsbaren in Malawi 
en Zambia.
We zijn dankbaar voor de oplopende lijn van inkomsten. Het is onze wens en bede dat het werk vruchten zal 
dragen en dat er in onze achterban gebed en steun zal blijven.

2019
Met dankbaarheid terugzien is één ding, in vertrouwen vooruit leren zien is wat anders. Ook daarin nemen 
we onze verantwoordelijkheid.
Onze directeur is bijvoorbeeld samen met onze Malawiaanse directeur plannen aan het maken om Stép-
hanos Malawi toekomstbestendig te maken. Dat gebeurt o.a. door te zorgen dat we de lokale inkomsten in 
Malawi vergroten. Belangrijk element daarin is de start van gewasproductie in de kassen (bestemd voor de 
verkoop), maar ook door het vergroten van de capaciteit van de boerderij. Daarbij worden we geholpen door 
een genereuze ondernemer uit Nederland.
We hopen daar in 2019 al wat eerste effecten van te zien.

totaal
begroot 2018

€ 900.000 
werkelijk

€ 1.101.837

werkgroepen

begroot 2018

€ 86.500
werkelijk

€ 93.216

adoptie

begroot 2018

€ 180.000
werkelijk

€ 212.689

particulieren

begroot 2018

€ 433.500
werkelijk

€ 498.765

kerken en scholen

begroot 2018

€ 125.000
werkelijk

€ 192.790

ondernemers

begroot 2018

€ 75.000
werkelijk

€ 99.377

nalatenschappen

begroot 2018

€ 0
werkelijk

€ 5.000
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Nu is het u vast niet ontgaan dat Stéphanos dit jaar 
haar dertigjarig jubileum herdenkt. Of we nu volwas-
sen zijn of meetellen, laat ik aan anderen over. Maar 
we mogen wel de dienst waarnemen. We willen er in 
ieder geval zijn voor de kwetsbaren in Malawi en 
Zambia. Met evangelisatie, Bijbelonderwijs, diaconale 
en praktische hulp in de dorpen. Onderdak, voeding, 
scholing en kleding. Met betrokken en bevlogen veld-
werkers, zowel degenen die al langer voor ons werken 
als het nieuwe echtpaar Zwemer.

We willen dienen en onszelf in dienst stellen van de 
ander. Dan gaat het niet om leeftijd, want iedereen telt, 
ook degenen die volgens de wet niet volwassen zijn. 
Ook het zwangere aids-weesje van veertien jaar is bij 
God in tel. Misschien niet voor de lokale overheid en 
niet in haar dorpje. Maar daarom is het werk van 
Stéphanos ook na dertig jaar nog heel hard nodig. 

In die zin is er niet echt iets te vieren. Daarom liever 
bidden en hard werken de komende jaren. Opdat onze 
Afrikaanse medemens van onze dienst ‘ten volle verze-
kerd’ mag zijn. De dertigjarige Jezus telde misschien 
ook wel niet echt mee, hoewel hij toen als volwassen 
Man zijn optreden begon. Van Zijn dienst kunnen we 
met zekerheid zeggen dat het zegenrijk is. En ook dat 
Hij de kinderen wilde ontmoeten en zegenen. 

Johannes 13:15 zegt: “Want Ik heb u een voorbeeld 
gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden 
ook doet.”

Daarmee roep ik u en mezelf op om in Zijn voetstap-
pen te gaan. En bidden we met elkaar om nog vele ja-
ren voor Stéphanos. In de wetenschap dat ons werk 
ooit niet meer nodig is.
Johan van der Ham, interim-directeur

VAN DE
DIRECTIE

U kent vast wel bijzondere momenten in uw leven. Dat kan een hoogte- of een dieptepunt 
zijn. Eén van die bijzondere momenten is bijvoorbeeld dat iemand volwassen wordt. Dan 
tel je echt mee, hoewel  je er daarvoor ook al mocht zijn natuurlijk. Aanvankelijk lezen we 
ook in het Bijbelboek Numeri over de ‘startleeftijd’ van de Levieten, door God gesteld op 
dertig jaar. Volwassen en op hun taak berekend konden ze de dienst waarnemen. 

Bijzonder moment
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Wanneer ben jij jarig? Misschien ben je net jarig geweest of ben je 

bijna jarig, misschien duurt het nog wel heel lang. Stichting Stép-

hanos is ook jarig. We bestaan dit jaar al dertig jaar! Lang hè? Al 

dertig jaar helpt de stichting mensen in Malawi en Zambia. Moet 

je eens indenken hoeveel mensen er al geholpen zijn in die tijd. 

God heeft het werk gezegend. 

Mooi dat Stéphanos dit werk al zo lang mag doen. Aan de ande-

re kant is het verdrietig dat het werk nodig is, dat er zoveel wees-

kinderen zijn, dat er zoveel mensen zijn die de Heere God niet 

kennen en misschien nog wel nooit over Hem gehoord hebben.

Vraag jij je nu ook af wat voor verjaardagscadeau je nu aan Stép-

hanos zou kunnen geven? Wat dacht je van geld? Zou het geen 

fantastisch cadeau zijn als we met z’n allen proberen zoveel mo-

gelijk geld in te zamelen? Dan kan de stichting de mensen in Ma-

lawi en Zambia ‘trakteren’ op nog meer hulp. Doe je mee!?

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,
SPELREGELS 

•  Kinderen van 7-11 jaar krijgen bij elke goede 
inzending tien punten. Bij zestig punten krijg je 
een boekenbon.

•  Kinderen van 3-6 jaar kunnen de kleurplaat 
opsturen. Na vier keer opsturen krijg je een prijs. 

•  Wil je stoppen? Geef het even door, dan kun je 
je punten doorgeven aan je broertje of zusje. 
Als je twee keer niets opstuurt, gaan we er  
vanuit dat je stopt. 

•  Opsturen vóór 1 mei 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

KIDS
In de Bijbel lezen we ook over feesten, bij-

voorbeeld bruiloften. De Heere Jezus vertel-

de daar gelijkenissen over, maar ging er ook 

naar toe. Hij deed er zelfs zijn eerste wonder, op een bruiloft in 

Kana. Daarover gaat deze woordzoeker.

9-11 jaar
Ook voor jullie een woordzoeker over de bruiloft in Kana en het wonder wat de Heere Jezus daar deed. Wat een wonder was dat hè? Water werd wijn. Dankzij Jezus kon het feest door-gaan. Laten we bidden of Hij ook wil zorgen dat het werk van Stéphanos door kan gaan!

Inzenden: De zin die het antwoord 
vormt van de puzzel

Inzenden: De zin die je kunt maken van de overgebleven letters

ALDAAR 
EERST
ALLE 
GALILEA
ALSDAN 
GEDRONKEN
BEGINSEL 
GEEN
BRUIDEGOM 
GELOOF
BRUILOFT 
GEOPENBAARD
DERDE
GEPROEFD
DIENAARS
GOEDE
DISCIPELEN
HEERLIJKHEID
DRIE
HOFMEESTER

JODEN
KANA
MAN(2X)
METRETEN
MINDERE
MOEDER
ONTBRAK
REINIGING
SCHEPT
STENEN
TEKENEN
TWEE
URE(2x)
VROUW
VULT
WATER(2X)
WATERVATEN
WEL
WIJN
ZES

BRUILOFT
BRUID
BRUIDEGOM
GALILEA
JEZUS
MARIA
DISCIPELEN
WATER
WIJN
DIENAREN
FEEST
VROLIJK
MUZIEK
WATERVATEN

Zet de letters die overblijven in de hokjes:
Gij hebt de goede wijn tot

7-9 jaar
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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 
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J. 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.
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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.


