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Als iemand een aantal jaren geleden had beweerd dat
WEC-zendelingen actief betrokken zouden zijn bij
gemeentestichting in Nederland, zou onze reactie zijn geweest
dat dit niet in het beleid past. We waren altijd gericht op het
buitenland, ver weg: de onbereikten bereiken. ‘Die vind je
vooral heel ver weg,’ zo was de gedachte. Nederland is echter
veranderd. Steeds minder mensen in Nederland zijn christen.

‘Voor God is
alles mogelijk’
(over Lokaal Werk)
Door Alex Schoonveld
Dat ziet ook de grootste protestantse kerk van
Nederland, de PKN. Zij wil zich inzetten om
met hele nieuwe manieren van kerk-zijn nieuwe groepen mensen in Nederland te bereiken
met het evangelie. Deze plekken worden
‘Protestantse Pionierplekken’ (afgekort: PPP)
genoemd. Sinds onze terugkeer uit Ghana in
2003 heb ik persoonlijk jarenlang een actieve
rol gespeeld op het WEC kantoor in Emmeloord. Met ingang van 2010 raakte ik in toenemende mate betrokken bij een initiatief van
de burgerlijke gemeente. Het wijkplatform,
waar ik actief was, zag het als haar hoofdtaak
te werken aan de leefbaarheid van onze wijk.
Het bestuur van het wijkplatform is evenwel
heel divers, de meesten zijn geen christen.
Begin 2013 kregen wij als wijkplatform het
beheer van het buurthuis in handen. Tijdens
mijn sabbatical, die in oktober 2015 eindigde,
werd het mij duidelijk dat God bezig was mij
een nieuwe taak te geven, waarmee een eind
zou komen aan mijn taken op het WEC kantoor in Emmeloord.

Pionieren in Emmeloord
Vanaf 2013 organiseren wij als wijkplatform
allerlei activeiteiten die bijdragen aan de
leefbaarheid. We organiseren meerdere
keren per week een inloop, maandelijks een
zgn. ‘repair café’ en een eetcafé etc.
Ons doel is om met mensen in contact te
komen rondom een kopje koffie. Vaak zijn de
gesprekken over van alles, maar naarmate je
mensen beter leert kennen kom je terecht
op persoonlijke onderwerpen, waaronder
eenzaamheid, zelfmoord, incest, pijnlijke
ervaringen uit het verleden met mensen
van de kerk etc. Mensen ervaren deze ontmoetingen als prettig en voelen zich in een
veilige omgeving. Het zijn vaak fijne en
openhartige gesprekken, zonder oordeel.
Doordat ik vanaf het begin open en eerlijk
ben geweest over mijn motivatie krijg ik
ook regelmatig mensen naar mij toe met
vragen over geloof en over wie God is. We
hopen zo mensen bij elkaar te brengen
die echt zoekend zijn om Jezus te aanvaarden in hun leven en hier, zo mogelijk,
een nieuwe kerk te stichten, op een hele
andere manier dan de traditionele kerk. Hiervoor is het belangrijk dat mensen erbij horen.
Een bekende uitspraak voor een
pionierplek is “belonging before
believing” (erbij mogen horen
zonder nog te geloven).
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Mensen zijn altijd
welkom, ook al geloven ze nog
niet. Laat God hen maar overtuigen…

De vreemdelingen op ons pad
In de loop van de tijd heeft Stichting Vluchtelingenwerk haar kantoor in het buurthuis
gevestigd. Zij geeft daar taal- en inburgeringslessen. Zo komen wij dagelijks in contact met vluchtelingen uit het Midden Oosten en andere ‘onbereikbare’ gebieden in de
wereld. Ook met hen is er de mogelijkheid
vriendschappen te sluiten om uiteindelijk
meer door daden dan door woorden Gods
liefde te tonen.

Onze verantwoordelijkheid
We zijn bezig om van deze plek een protestantse pionierplek te maken. Samen met de
lokale kerk willen we ons inzetten om mensen te bereiken die anders nooit het evangelie zouden horen. Als christenen moeten
wij meer een actieve rol gaan spelen in de
samenleving en niet een afwachtende houding aannemen en te verwachten dat ze
wel naar een kerkgebouw komen.
Jezus was zelf nooit de gastheer, hij ging
naar de mensen toe en was bij hen te gast.
Laten wij Zijn voorbeeld volgen en laten
buiten onze comfortzone treden, geleid
door Zijn Geest.

www.wec-nederland.org
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Volken

Door Jacques-Matthieu de Jong

Column
door Suzanne

Pikorde
Achttien kinderen in één lekkende tent.
Nee, ik heb het niet over het kinderkamp
in Nederland. Ik heb het over de Syrische
vluchtelingen die we recent bezochten.
Eén man, zijn twee vrouwen en zijn zus,
ieder met vijf of meer kinderen. Op een
modderig plekje achter de huizen, waar
de bananenvelden beginnen. Fatima, een
meisje van drie jaar komt naast me zitten
op het kleine betonnen randje dat het
ergste vocht buiten houdt. Haar gezicht
zit helemaal onder de kleine wondjes
dus mijn medische radartjes ratelen. Ik
vraag moeder, de zus van de man des
huizes ernaar, en zij zegt luchtig: “Oh, de
andere kinderen pikken haar.” Het dringt
langzaam tot me door, dat ze letterlijk
door de nageltjes van haar (half ) broertjes
en zusjes bewerkt wordt. In deze tent is
de pikorde duidelijk. De vader heeft het
voor het zeggen. Dan zijn eerste vrouw
en haar kinderen. Daarna komt de tweede
en haar kinderen. Zijn zus is pas recent uit
Syrië gekomen. Zij leeft daar bij de genade
van de andere vrouwen en kinderen. En
dit kleine meisje, met haar mooie grote

Tieners
Door Jeannette & Daniel van Saane
Half mei zijn we begonnen met
huiswerkbegeleiding en meidenwerk
in de wijk Katendrecht in Rotterdam.
Een spannende onderneming want we
kennen helemaal niemand in de wijk. Hoe
beginnen we en hoe krijgen we contact
met de tieners? Na contact opgenomen
te hebben met de maatschappelijk
werker van een openbare basisschool

zwarte ogen, is de laatste in de rij. Ik sla
mijn arm om haar heen en ze knuffelt zich
veilig tegen me aan. Ik zou willen dat ik
haar meer veiligheid kan geven en besluit
voor haar te bidden. Tijdens ons bezoek
laten de kinderen ons spontaan horen
wat ze geleerd hebben in de kinderclub.
Ze maken hun eigen kooropstelling en
beginnen uit volle borst alle liedjes te
zingen. Zelfs de twee- en driejarigen, die
te jong zijn om te komen, kennen alle
liedjes. Geleerd van hun broers en zussen.
Ik word warm vanbinnen en zie al die
kindjes, zo hongerig naar liefde, aandacht
en comfort. En hongerig om te leren.
Allemaal hebben ze gebed nodig. Een
paar weken geleden openden vrienden
van ons, Arabische zendelingen, een
school voor Syrische kinderen en alle
oudere kinderen uit deze familie kunnen
ineens gaan leren. Ze stralen als we hen
bezoeken op school. En Fatima? Die gaat
nog niet naar school . Maar de wondjes op
haar gezicht zijn verdwenen. De groteren
hebben nu wel wat beters te doen
overdag. De orde is nog steeds duidelijk in
het gezin, maar gepikt wordt er gelukkig
nauwelijks meer.

Veldnieuws
Nieuws van het Nederlandse veld

meldt de eerste tiener zich aan. Na drie
weken komen er al 7 tieners naar beide
activiteiten. We worden ingewijd in de
Rotterdamse straattaal en zitten met
Nederlandse, Marokkaanse en Surinaamse
meiden om de tafel. We zijn er voor ze,
luisteren naar ze, en gaan in gesprek.
Proberen op deze manier iets van Gods
liefde te laten zien. Bid met ons mee dat
deze activiteiten iets mogen veranderen in
het leven van deze tieners.

Verandering - Nederland verandert

Afghanen als volk bestaan eigenlijk niet.
Het merendeel van de bevolking wordt
gevormd door Iraniërs-Meden (76,2%)
welke zijn onderverdeeld in Pashtun
(42,7%), Tajik (26,2%), Aimaq en Bailoch
(6,2%). De Turkische volken (Hazara,
Oezbeken en Turkmenen) vormen een
grote meerderheid met 21,5%. Verder
zijn er nog splintergroepen uit vooral
Zuid-Oost Azië.

Afghanistan
De alfabetisering van de bevolking is nog
gaande maar heeft nog geen éénderde van
de totale bevolking bereikt. Decennia van
oorlog en burgeroorlog hebben het land
in puin achtergelaten. In 2001 kreeg de
Pashtun-Taliban beweging bijna 90% van
het land onder controle. Deze overheersing
is maar nauwelijks teniet gedaan door de
invasie van Amerikaanse troepen na 9/11.
Een broos democratisch systeem met een
nieuwe grondwet werd gevestigd in de
jaren 2002-2004, waarna de zittende president in 2009 werd herkozen tijdens een
rumoerige en niet onbesproken verkiezing.
Dankpunten zijn de toename van het aantal Afghaanse gelovigen (hoewel nauwelijks geregistreerd) enerzijds en de komst
van christen-media (internet, smartphones, radio, video en lectuur) anderzijds.
Bid voor de politieke stabiliteit van het
land en de alomtegenwoordige armoede,
die velen in de armen van de Taliban drijft,
aangezien zij wel een soort van salaris betalen. Bid voor de nieuwe, aanstormende
generatie die geen weet heeft of meer wil
weten van het oorlogsverleden en vooruit wil. Bid voor nationale veiligheid, de
opbouw van de zo belangrijke infrastructuur en vooral de invloed van getrouwe
christenen die in daad (en soms in woord)
voor kunnen gaan in een wederopbouw
gebaseerd op de liefde van God.
(Bron : Operation World)

Thuisnieuws

Even voorstellen?
Nieuw leiderschap team WEC Nederland
Het kantoor ziet er nog hetzelfde uit ; de bidstonden lijken identiek ; de koffie smaakt
nog steeds goed ; achter de bureaus heeft echter een wisseling plaatsgevonden:
vanaf 15 april gebruiken Silvian en Thamar de computers van Chris en Betty. Kezia
Schoonveld zit op haar vertrouwde plek, maar in een nieuwe functie.
Door Thamar Hamstra
Het is wat onwennig, voor iedereen, maar
het begin is er, en we vertrouwen op een
goede samenwerking ter ere van Hem!
Deze verandering van leiderschap in WEC
Nederland staat misschien voor verandering in bepaalde opzichten maar ons gezamenlijk verlangen blijft staan: mensen tot
levend geloof in Jezus zien komen, vooral
degenen die tot nu toe niet of nauwelijks
toegang hebben tot het evangelie, oftewel:
reaching the unreached!
Wij (Silvian en Thamar) zullen niet bij iedereen bekend zijn, en we willen ons dan ook
graag aan u voorstellen.
Samen met onze kinderen Eline (17), Lukas
(16) en Levi (13) wonen we nu één jaar in
Nederland. In 2008 hebben we, na twee
jaar Cornerstone, de kandidatencursus
gedaan en zijn begin 2009 naar Gambia
uitgezonden om daar met name medisch
werk en kerkelijk opbouwwerk te doen.
In 2014 hebben we de overstap naar BCS
in Senegal gemaakt om daar als ‘dormparents’ (huisouders, Red.) te werken. Nu dus
weer in Nederland, waar onze kinderen

naar het middelbaar onderwijs gaan en
zelf met ingang van januari 2016 op het
WEC kantoor in Emmeloord. De weg om
op deze plek te komen begon in 2014,
toen we gevraagd werden deze functie te
overwegen. Door het hele nominatieproces hebben we ons geleid geweten door
God en hoewel we zelf deze taak nooit
geambieerd hebben, heeft Hij deze ons
toevertrouwd. We zijn heel dankbaar voor
de samenwerking met Kezia Schoonveld,
met het kantoorteam en de WEC familie
in Nederland en die op Internationaal
niveau. We merken dat er liefde heerst in
de contacten en dat God centraal staat.
Kezia heeft met haar man Alex van 1996
tot 2003 in Ghana gewerkt als bijbelvertaler. Daarna zijn ze teruggekeerd naar
Nederland en werkzaam geweest op het
WEC kantoor in Emmeloord. Alex heeft
van 2003 tot 2014 werving, media en PR
gedaan. Kezia is de mission kids coördinator van WEC Nederland en sinds 2013
adjunct-directeur van WEC Nederland.
Samen hebben ze drie kinderen: Jesse
(23), Talitha (20) en Naomi (15).

« We staan als nieuwe leiders van
WEC Nederland voor de uitdagende
taak zorg te dragen voor de werker,
vanaf het moment dat hij of zij
bij WEC komt met een vraag over
zending tot na het moment dat een
werker WEC verlaat. »
Dat is wat wij willen. Zorgdragen voor de
werker, vanaf het moment dat hij of zij bij
WEC komt met een vraag over zending
tot zelfs na het moment dat een werker
WEC verlaat. De werker op die plek krijgen
waar God hem wil hebben. De werker laten
weten dat wij er voor hem/ haar willen zijn.
Daarnaast vinden we het belangrijk om de
contacten die we hebben met de kerken te
bewaren en te verdiepen. Wij zijn er tenslotte om hen te helpen werkers uit te zenden
om de onbereikten te bereiken. Om dit alles
te verwezenlijken is het belangrijk om in
beweging te komen.
De visie en de ideeën omzetten naar duidelijk gerichte acties die Gods koninkrijk hier op
aarde helpen vergroten. En dit alles willen we
omgeven door gebed, want zonder gebed
is alles voor niets. Ook wij willen onder Gods
leiding staan en samenwerken in de verschillende verbanden van kerken, organisaties en
natuurlijk de WEC familie.

www.wec-nederland.org
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‘Help, Nederland is een
zendingsveld geworden!’
Door Kees
In 1996 vertrokken we naar het Midden
Oosten om daar in een gesloten land in
woord en daad te getuigen van God’s
liefde in Christus. Toen we in 2010 de
roep van God ervoeren om terug te keren
naar Nederland, vroeg ik me af wat God
vanaf nu met mijn leven wilde. De Heer
antwoordde: ‘Dat je op een andere plaats,
woont, verandert niets aan je taak om
moslims te bereiken.’ We kwamen terecht

op de Veluwe. “Heer, daar zijn toch bijna
geen moslims?” protesteerde ik. Nu weten
we beter. Inmiddels zijn we omringd
door honderden Arabisch sprekende
immigranten met moslim achtergrond
en zijn we actief met Arabische
Bijbelstudies; Arabische bijeenkomsten
op zondagmiddag; taallessen voor
de immigranten met een geestelijke
overdenking aan het begin en met veel
bezoeken aan individuele gezinnen.
Nederland is veranderd. Ook de Veluwe.

Russisch sprekende vluchtelingen

Door Janny Riemersma
Het zendingsveld is dichtbij gekomen. “Wees
goed voor de vreemdeling” zegt de bijbel
(Deut. 10:18 e.a.). Teruggekeerde zendelingen die een andere cultuur en taal hebben
geleerd, kunnen goed ingezet worden, maar
ook de kerk mag omzien naar hen, liefde en
hulp geven. In een land van de voormalige
Sovjet-Unie heb ik wat Russisch geleerd
en na mijn pensionering begon ik met het
bezoeken van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum. Ik vond er Russisch sprekenden
uit Tsjetsjenië, Georgië, Azerbeidzjan, Armenië, Kyrgyzstan, Oezbekistan en Tadzjikistan. Naast de moedertaal van deze landen
spreekt iedereen Russisch, omdat de scholing het meest in die taal wordt gegeven.
Waarom komen ze? In Nogorno-Karabach
wordt dagelijks geschoten en gemengd

Azerbeidzjaanse/ Armeense echtparen
lopen er gevaar door etnische moorden.
Twee gezinnen die ik bezoek hebben een
dochter verloren door moord. Anderen zijn
ten onrechte bedreigd en voelen zich niet
veilig in hun land. Ik merk dat aandacht en
liefde de mensen verbaast. “Je bent geen
familie en je wilt ons helpen? Is dat wat jullie christenen doen?” De liefde, eerlijkheid
en vriendelijkheid opent harten. “Wat is
Nederland een fijn land”, zeggen ze. Veel van
de bovengenoemde landen zijn moslim en
staan, sinds dat geloof na de onafhankelijkheid in 1991 sterker is geworden, op de lijst
van Open Doors. Verschillende moslims zijn
in Nederland christen geworden. Z. staat ‘s
nachts op om te bidden. Ze straalt als ik met
haar over de Heer Jezus praat. A. zag in een
droom de Heer Jezus, die zei: “Het is goed dat
je bij Me bent gekomen.”“Janny, hoe kan ik
krachtig leren bidden?” vroeg Lena die Russisch Orthodox is en nu pas meer begrijpt
van het evangelie. Het is een voorrecht om
deze mensen een luisterend oor te geven
voor hun verhalen, angsten, verdriet en hen
te bemoedigen door het Woord. Sommigen
bezoek ik al bijna 4 jaar en er ontstaat een
band. Eén vrouw zei na een negatief advies
van de IND: “Janny, er is hier op aarde geen
veilige plek voor ons om te wonen.” Wat gun
ik hen een veilige plek, rust en een hoopvolle
toekomst! Wie zou dat niet willen?

Verandering - Nederland verandert

NIEUW!
Samen met OMF en Wycliffe,
organiseert WEC Nederland dit jaar
voor het eerst een tweede editie
van het Xplore Mission Event.
De datum van Xplore Mission II is
25 november tot en met 27
november 2016. Voor iedereen van
18 jaar en ouder. De locatie is
De Betteld, Jan van Zutphenweg 5,
3958 GD Amerongen.
Kijk voor meer informatie op
www.xploremission.nl.
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