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Beste zendingsvrienden,
»Maar ik tel mijn
leven niet en acht
het niet kostbaar
voor mijzelf …«
Hand. 20:24.
Alleen de opdracht telt!
Wij kunnen door de Heilige
Geest geroepen worden om te
lijden, soms zelfs als martelaar.
Schijnbaar zinloos lijden en
toch zinvol. Hoe vaak is het
bloed van de martelaren het
zaad van de kerk geweest? En
nu nog. Paulus was er toe bereid. Deze christen cijfert zich
helemaal weg. Het gaat niet om
zijn persoon, maar alleen om
zijn opdracht om Jezus als Heiland te verkondigen. Wie kan
Paulus bovengenoemd vers nazeggen? Dat kunnen wij niet,
tenzij de Heilige Geest ons vervult. Dan kunnen wij net als de
zendelingen, genoemd in de
schijnwerper, in voor- en tegenspoed onszelf wegcijferen.
Bidt veel om de vervulling met
de Heilige Geest.
»Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw,
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart«.
Opwekking 343

Uw

Jan Kamminga

Na een moeilijke periode weer groei
voor de PIBC
Peter Vaas
De studenten van de PIBC komen
van verschillende eilandengroepen
van Micronesië o.a.:

P

alau, Yap, Chuuk en Guam.
Guam wordt door de Micronesiërs zelf klein Amerika genoemd,
omdat de Amerikaanse invloed op
de manier van leven op Guam erg
groot is. Er zijn ook nog enkele
studenten van buiten Micronesië:
Korea, China, Birma en Nederland natuurlijk. De leukste naam
die ik tot nu ben tegen gekomen is
Tjiki Tjoeka. Een vrouw van één
van de buiteneilanden van Chuuk.
Of haar naam zo geschreven
wordt weet ik niet, maar zo
spreek je het in ieder geval uit.
Misschien een leuke suggestie

Peter Vaas bij
de ingang van
de PIBC
Foto: Peter Vaas

voor hen die een baby verwachten?
Sommige studenten spreken erg
gebrekkig Engels en ik verwachtte
dat ze de »mid term« examens
slecht zouden doen. Voor sommigen kwam dat inderdaad wel uit,
maar anderen zijn blijkbaar beter
in luisteren naar en lezen van het
Engels dan in het spreken.
Eén van de twee vrouwelijke studenten, nichten van elkaar, van de
Marshall eilanden heeft de directeur moeten aanraden om te vertrekken, omdat haar Engels te
slecht was. Het was duidelijk dat
(vervolg op pag. 2)

Met God van mens tot mens

(vervolg van pag. 1)
ze voor geen enkel vak een voldoende zou halen. Gisteravond
belde ze de directeur omdat ze terug wilde komen op school en hij
had opnieuw de moeilijke taak
haar uit te leggen dat het echt
geen goed idee was. Ze zou haar
tijd moeten besteden om Engels te
leren, zodat ze na de zomer terug
zou kunnen komen. Het is heel
vervelend iemand die zo gemotiveerd is te moeten teleurstellen en
we bidden voor haar dat God haar
mag wijzen wat Zijn weg is voor
haar leven. Omdat ze samen met
Peter hoopt deze zomer voor een kort verlof naar Nederland te komen. De sponsorkring probeert zijn reiskosten wat te verlichten. Wilt u als lezer van deze
»Schijnwerper« meehelpen? U kunt dit doen via een gift
aan onze stichting onder vermelding van »Peter Vaas«.
Sinds oktober 2003 maakt Liebenzell Mission Duitsland
maandelijks $ 200,00 over naar Guam als tegemoetkoming voor de huur van het appartement van Peter. Liebenzell Mission Duitsland is bereid om deze ondersteuning nog enkele maanden door te laten lopen. Het is
echter de bedoeling dat in de loop van dit jaar Liebenzell Mission Nederland en/of de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder dit extra bedrag aan giften zal
gaan opbrengen. We willen dit daarom in deze brief
graag concreet noemen en u vragen hierin bij te dragen, bijvoorbeeld door een maandelijkse periodieke
overschrijving via uw giro- of bankrekening.

haar nicht was gekomen, waren
we bang dat beiden zouden vertrekken, maar dat is gelukkig niet
gebeurd. De leiding denkt dat zij
het met wat hulp wel zal redden,
ondanks dat ze ook geen geweldige student is. Voor haar vraag ik
ook gebed omdat zij zich wellicht
wat alleen zal voelen zonder haar
nicht.
We hebben twee nieuwe studenten. Ze kwamen bij ons nadat één
van onze studenten hen overtuigd
had van de kwaliteiten van onze
school. We hebben ook een flinke
groei in deeltijd studenten. Met
name de avondklassen zijn zeer
goed gevuld. De door de studenten
georganiseerde promotiereis naar
Palau was een groot succes. De
leerlingen van de middelbare
scholen die ze bezocht hebben
toonden veel interesse. Ze hebben
bij elkaar meer dan vijftig namen
van leerlingen die er serieus over
denken naar de PIBC te komen.
Het plan is om contact met hen te
houden en ze regelmatig informatie te sturen. Het schoolbestuur is
zeer dankbaar voor de inzet van
de studenten en het hart dat ze
hebben voor de school. De toekomst ziet er goed uit na een
moeilijk jaar voor de PIBC. Er
wordt zelfs gesproken over het

Zendelinge bij overval zwaar gewond
ZAMBIA. Zendelinge Erna Weimar
(58), waarover wij u de vorige keer
berichtten, is 17 februari j.l. ’s
nachts in haar woning zwaar gewond geraakt. Vier mannen drongen
bij haar binnen en dankzij het snelle
optreden van de wacht kon de gewaarschuwde politie erger voorkomen. De daders werden verdreven,
maar nog niet opgepakt.

D

e Belgische arts, waarmee zij
samenwerkt was op het moment dat de overval plaatsvond in
Lusaka. Bij zijn terugkeer verzorgde hij haar met de middelen
die hij voorhanden had. Omdat de
verwondingen ernstig leken werd
Erna naar een groot ziekenhuis in
Johannesburg, Zuid-Afrika, gevlogen. Daar werd vastgesteld dat
de verwondingen minder ernstig

Erna Weimar

waren dan het zich in eerste instantie liet aanzien. Er zijn geen
botbreuken, en ook de vermoedelijke schedelbasisfractuur en wervelfractuur konden uitgesloten
worden. Daarvoor zijn we God
van harte dankbaar. Zij heeft wel
talrijke zware kneuzingen en als
gevolg daarvan veel bloeduitstortingen en een gebroken kaak. Om
mogelijke complicaties op tijd te
onderkennen is ze enkele dagen
intensief bewaakt.
Sinds 2003 werkt Erna in een
klein ziekenhuis in Mkushi, zuidoostelijk van Ndola. Tot haar taak
behoren o.a. het leiden van de
apotheek, dienst doen als operatiezuster en kraamverpleegster.
Daarnaast is zij een klankbord en
zielzorger voor de vele patiënten.
Op alle mogelijke manieren pro-

bouwen van nieuwe klaslokalen
zodat de huidige klaslokalen kunnen worden gebruikt om studenten te huisvesten. We zijn God
dankbaar voor de studenten die
we nu hebben. Het werk dat zij
hebben gedaan was/is veel effectiever dan reclame door de (buitenlandse) stafleden.
Ook voor henzelf was dit een bemoedigende reis.
Voor mijn studie moest ik wat onderzoek doen naar wat mensen op
Guam geloven. Ik bellen, maar
niemand wilde mijn vragen beantwoorden en de andere studenten,
die meeluisterden, maar lachen.
Volgens hen was ik veel te direct.
Toen één van hen ging bellen was
het verschil inderdaad wel erg
groot. Langzaam sprekend, met
veel »eh« en een erg lang verhaal
om te vertellen waarvoor hij belde. Bijna iedereen was bereid om
zijn vragen te beantwoorden. Het
verschil in cultuur is groot en het
is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wanneer ik me moet aanpassen en wanneer niet.
Hartelijke groet van Peter.
Peter Vaas, PIBC, P.O. Box 22619,
GMF, Guam 96921, USA,
E-mail: petervaas99@hotmail.com
Telefoon: 00 1 671 734 7305

beert zij de Zambiaanse bevolking met medicijnen, gesprekken
en gebed te helpen. Erna zou een
medische verzorging in het Luangwa-dal op gaan bouwen voor
de ongeveer 17.000 mensen van
de Bisa-stam, die afgezonderd leven, verspreid over meer dan 100
dorpen. Hiervoor is een ervaren
zendeling nodig.
Als zendelinge heeft zij bewust afstand gedaan van alle westerse
comfort en welstand, zekerheid
en familie om zich geheel aan
haar roeping te wijden.
Wanneer u deze brief ontvangt is
ze voor verdere behandeling en
herstel in Duitsland.
Wilt u voor Erna bidden? Naast
de behandeling van de lichamelijke letsels heeft zij ook hulp nodig
bij de verwerking van de psychische wonden die door deze traumatische gebeurtenis zijn ontstaan.

Terugblik op het
jaar van de Bijbel
in Frankrijk

Afscheid nemen
Martin en Ulrike Kocher
ZAMBIA. Met 200 kg rijst, enkele
zakken maïsmeel, 80 kippen en een
berg koolstronken werden de 400
gasten van het eindexamenfeest op
de bijbelschool »Fiwale Hill« verzorgd.

A

ls eregast was de ministerpresident van de kopergordel
provincie met een televisieploeg
aanwezig. Na de kerkdienst
mocht hij de schakelaar van de
pomp officieel omzetten en daarmee de nieuwe bron van de bijbelschool in gebruik nemen.
Nu bidden we voor de vijf afgestudeerden en hun toekomstige taak.
Ten dele hebben ze al afscheid genomen. Drie van hen hebben een
plaats als gemeentepastor gekregen. De andere twee keren eerst
naar hun geboortedorp terug.
Onze kinderen hebben afscheid
genomen van de internaatschool

in Sakeji. Vier jaar van bepaalde
gewoonten, schoolkameraden, fijne leerkrachten en de atmosfeer
daar, ligt achter hen. Hoewel ze
uitzien naar het nieuwe internaat,
waarvandaan ze ieder weekend
naar huis kunnen komen, is toch
dat deel van hun leven dat in Sakeji plaatsvond voorbij.
Ook voor een gezin hier zou spoedig een afscheid kunnen aanbreken. De vrouw van een heel goede
student is al lange tijd ieder keer
(weer) ziek. Alles wijst op aids en
haar toestand verslechtert zienderogen. Ulrike is begonnen om
met deze vrouw zielzorgelijk te
spreken. Martin zal met haar
man praten. Beiden moeten voorzorgsmaatregelen treffen, in het
bijzonder ook voor hun driejarige
dochter. Bidt alstublieft met ons,
dat we dit gezin op de goede manier begeleiden. Eventueel is het
mogelijk met speciale medicijnen
te helpen.

Vrouwen bij de
waterplaats van
de bijbelschool
»Fiwale Hill«.
Er wordt nu een
nieuwe bron
in gebruik genomen.
Foto: K. Schwanke

Giften, die aftrekbaar zijn voor de belasting,
kunt u overmaken op één van onderstaande rekeningen.

Wilt u a.u.b. duidelijk de bestemming van uw gift vermelden?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Giro: 264732
Bank: 95.85.42.961
T.n.v. Stichting Liebenzell Mission Nederland te Hilversum
Adreswijzigingen:
W. Nelisse, P. Postlaan 6
1222 LJ Hilversum
Telefoon/Fax 035-6832815
E-mail: stgliebenzellmissionned@filternet.nl
Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl

Adresgegevens van:
J. Kamminga, Ruitersweg 26
1211 KW Hilversum
Telefoon/Fax 035-5435855
E-mail: jan.kamminga@hetnet.nl

De zendelingen van Liebenzell Mission, die in de zes
kleine gemeenten in Normandië werken, konden in het afgelopen jaar meer dan 1900
bijbels aan geïnteresseerden
uitdelen.
Albrecht en Annegret Hengerer schrijven, terugkijkend op
deze verspreidingsactie in
het jaar van de Bijbel: »We
hebben het Woord van God
uitgestrooid en hopen nu dat
het zaad opkomt. Velen zijn
onbewogen verder gegaan.
Dat is helaas de herhaaldelijke ervaring, die we hier meemaken. Men slaat geen acht
op de boodschap of bestempelt ons direct als sekte,
waarmee voor de Fransen
het thema dan afgedaan
heeft«.
Na 12 jaar gemeentestichtend werk in Avranches konden de eerste oudsten ingezegend worden: Christophe en
Philippe. Zij hebben zich voor
deze verantwoordelijke taak
laten roepen. Dat God hen
hiervoor mag toerusten en
hun dienst zal bevestigen.
Bidt u alstublieft voor het
zendingswerk in Frankrijk,
voor de vaak moeizame begeleiding van enkelingen en
voor hen die gelovig geworden zijn. Zij hebben geen gemakkelijke positie in hun familie.
In februari hadden de zendelingen een tijd van rust waarin God hen opnieuw bemoedigde en hen vertrouwen kon
geven voor hun opdracht. In
maart vond in Saint-Lô de
jaarlijkse
bijbelconferentie
plaats voor de gemeenten in
beneden-Normandië. Ons gebed is dat alle deelnemers
geestelijke impulsen hebben
gekregen en ze door Gods
Woord in het geloof versterkt
zijn geworden en voor het getuigenis in hun omgeving bemoedigd zijn.

mee willen we vooral de vele
Quechua Indianen met het evangelie bereiken, die in de dorpen
en huizen rondom Cotacachi wonen. Er was daar tot nu toe geen
zendingswerk. De verantwoordelijkheid voor dit werk hebben onze inheemse medewerkers Washington en Leonzie overgenomen.
Terwijl de bouw in Cotacachi nagenoeg afgesloten is, is de gemeente in Ibarra nog steeds dringend
op
zoek
naar
een
bouwterrein«.

Liebenzell Mission wereldwijd
Burundi ■ Jürgen en Monika Wiegel zijn blij dat ze met de uitgave
van negen verschillende leerboeken een grote stap in de buitenschoolse theologische opleiding
(TEE) hebben gezet. Een nog ontbrekend boek in het onderwijs
over het Nieuwe Testament wordt
momenteel gedrukt.
In de komende maanden bereiden de Wiegels zich voor op het
afscheid van Burundi en het overdragen van het werk aan inheemse medewerkers. Na bijna 11 jaar
zendingswerk in een land met een
burgeroorlog heeft de familie
Wiegel om overplaatsing gevraagd. Waarschijnlijk zullen ze
na een verlofperiode van een jaar
de zendelingen in Frankrijk gaan
ondersteunen met gemeentestichtend werk.
De aardbeving in Marokko (februari) was ook in Burundi te voelen.
Er was geen grote schade, maar
wel ontstonden er horizontale
scheuren in de medewerkerswoning van de Shombokliniek en bij
de nieuwbouw van de bijbelschool.
Equador ■ Gustavo en Barbara
Victoria berichten: »Cotacachi is
een kleine provinciestad in het

Spanje ■ Familie Frasch schrijft
uit Grao de Castellón: »Met Pasen
komt een groep teenagers uit
Duitsland naar ons toe. Samen
met Spaanse jonge christenen
vindt hier in de stad en in de omgeving van 8–17 april de evangelisatiecampagne "Reach Spain«
plaats. De voorbereidingen zijn in
volle gang. We bidden dat het een
gezegende tijd wordt voor onze
plaats en voor alle deelnemers en
dat God mensen zal veranderen«.

noorden van Equador en bekend
door haar lederindustrie. Hier
werd in de afgelopen jaren door
veel zelf te doen en met hulp van
vrijwilligers uit het buitenland
een eenvoudige
evangelische
kerk gebouwd, de eerste in die
plaats. Door de bouw is de gemeente gegroeid. Veel mensen
durfden vóór die tijd niet in een
particulier huis voor een dienst
samen te komen. Sinds afgelopen
herfst vindt er iedere zondag na
de Spaanssprekende dienst nog
één plaats in het Quechua. Hier-

Taiwan ■ Erika Volz heeft weer de
mogelijkheid om aan het begin
van het schooljaar in zes klassen
een verhaal te vertellen. Hiervoor
kiest ze geschiedenissen uit de
bijbel. Hopelijk wekt dit geen
weerstand op. Veel scholen willen
niet dat christelijke waarden
doorgegeven worden.
Klaus-Dieter Volz sprak in de gemeente over het thema zending.
Bovendien liet hij tijdens een presentatie het wereldwijde werk
van Liebenzell Mission zien. We
bidden dat God jonge mensen uit
Taiwanese gemeenten in fulltime
zendingswerk zal roepen.

Missioncamp 2004
Van 24 juli–7 augustus 2004 zal vanuit Nederland ook weer
een groep mensen naar Normandië gaan om onder leiding van
Robbert Speelman deel te nemen aan een Missioncamp.
U kunt zich hiervoor aanmelden via tel. 036-5 36 48 91 of via
e-mail: speeschw@euronet.nl
Van harte aanbevolen!

Van 9 t/m 11 april aanstaande zal een groep van ongeveer 15 gemeenteleden uit Avranches in Nederland op bezoek zijn. Wanneer
u een keer hebt deelgenomen aan een Missioncamp of in 2004
wilt deelnemen, is dit een goede gelegenheid om deze gemeenteleden te ontmoeten.
Nadere informatie via bovengenoemd telefoonnummer.
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