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Beste zendingsvrienden,
Wie God bewaart, is wél
bewaard.
Ik hef mijn ogen op naar
de bergen, vanwaar mijn
hulp komen zal. 2 Mijn hulp
is van den HEERE, Die hemel en aarde
gemaakt heeft. 3 Hij zal uw voet niet laten
wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet
sluimeren, noch slapen. 5 De HEERE is uw
Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan
uw rechterhand. 6 De zon zal u des daags
niet steken, noch de maan des nachts.
7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad;
uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEERE zal uw
uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan
tot in der eeuwigheid. Psalm 121(SV)
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De afgelopen periode hielden we vaak onze
adem in en zagen we op naar de bergen.
Jan Kamminga moesten we loslaten. Een
gevoel van onmacht en van afhankelijkheid.
Waar komt onze hulp vandaan? Zonder
Gods hulp – zonder Zijn genade – blijven
we nergens. Zonder de Heere Jezus zijn we
pas echt hulpeloos en reddeloos. Daarom
dat kleine zinnetje uit Psalm 121, als een
belijdenis: mijn hulp is van de HEERE. Hoe
het ook gaat. Al zijn er bergen waar we
tegenaan kijken. Toch ben ik niet alleen.
Want mijn Heiland is mij nabij. Betekent dat
dan dat je niets meer kan gebeuren? Dat je
leven alleen maar zonneschijn is? Wij weten
wel beter en ook de dichter van Psalm 121
weet het wel beter. De HEERE zal u bewaren
van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
Dat betekent dus niet dat er niets ergs meer
kan gebeuren. Maar wel dat m’n ziel is gered.
Dat ik thuiskom, aan het einde van de
pelgrimstocht. In het nieuwe Jeruzalem.
In de hemel. De HEERE zal uw uitgang en
uw ingang bewaren, van nu aan tot in der
eeuwigheid. Zo mocht Jan ook thuiskomen.
Waarnemend voorzitter,

E. L. IJmker

De dood is verzwolgen in de overwinning
De Here over leven en dood heeft op 17 december 2015
na een ernstige ziekte

Jan Kamminga
Thuisgehaald in Zijn Hemelse Heerlijkheid.
Jan Kamminga werd op 23 juni 1952 in Scheemda geboren en groeide op
in een christelijk gezin. Van jongs af aan was hij al actief met evangeliseren en heeft veel spot van zijn medescholieren moeten verdragen. Jan
bezocht na de middelbare school twee jaar de middelbare en daarna de hogere tuinbouwschool, die hij met een diploma
afsloot. Hij werkte daarna als bedrijfsleider in
een kleine supermarkt.
Toen hij begin twintig was, kwam God hem
op een heel persoonlijke manier tegemoet en
toonde hem, dat hij alles moest opgeven, omdat
Christus alles voor hem gegeven had. Hij kreeg
steeds meer het verlangen om Gods Woord
te verkondigen. Daarom bezocht hij vanaf
1978 drie jaar de Evangelische Bijbelschool
in Doorn, waar hij ook zijn a.s. vrouw Tineke
leerde kennen. Door een bezoek in 1979 aan
het Zendingsfeest in Bad Liebenzell, leerde Jan
Liebenzell Mission kennen. Met het oog op zijn
Bijbelschoolopleiding mocht hij zich, wat zijn wens was, kort inzetten in
de LGV-regio Bruchsal. Ook de volgende jaren bezocht hij het Pinksterzendingsfeest steeds met het gebed in zijn hart: ›Here Jezus, als U ons in Liebenzell zou willen hebben, maak dan dat wij persoonlijk als medewerkers
gevraagd worden‹. Dit werd met Pinksteren 1981 werkelijkheid. Sindsdien
zijn Jan en Tineke betrokken bij Liebenzell Mission. Op 12 juni 1981 trouwden Jan en Tineke, geboren Mazereeuw. De Here schonk hen 5 kinderen.
De plaatsen waar ze beiden hebben gediend, waren:
1981–1982 Studie aan het Theologisch Seminar LM Duitsland
1982–1983 Praktijk in de LGV-regio Mühlacker-Mühlhausen
1983
Inzegening tijdens het Herfstzendingsfeest
1983–1984 Taalstudie in Engeland
1984–1985 Voorbereiding voor het zendingsveld
1985–2000 Zendeling in Zambia
2001–2012 Pastoraal werker in diverse Chr. Geref. Kerken
sinds 2001 Leider van Liebenzell Mission Nederland
In juni 2012 kreeg Jan de moeilijke diagnose kanker. Hij moest aan zijn
halswervels geopereerd worden, kwam aansluitend vier maanden in een
revalidatiecentrum; daarna volgde immuuntherapie. In eerste instantie ging
(vervolg op pag. 2)

(vervolg van pag. 1)
zijn gezondheid met grote stappen vooruit. Hij was niet meer afhankelijk van
een rolstoel en kon weer korte stukken lopen.
Afgelopen augustus laaide de ziekte opnieuw op. Jan en Tineke waren blij,
dat zij desondanks nog de geplande reis van enkele weken naar Rwanda konden maken. Nog eenmaal de inheemse predikanten het Woord van God uitleggen en ze voor hun dienst bemoedigen was een bijzonder hoogtepunt voor de
Kamminga's. (zie verslag Zids sept/okt 2015)
Direct na hun terugkeer uit Rwanda begon het laatste zware stuk van de weg.
Het was een tijd tussen hoop en vrees. Wegens slechte nierwaarden moest de
chemotherapie in november worden afgebroken. Begin december verslechterde Jan's toestand verder en moest hij weer in het ziekenhuis opgenomen
worden. Nadat duidelijk werd dat Jan van een longontsteking niet meer zou
genezen, zou hij naar huis overgebracht worden. In de namiddag van de 17e
december vlak voor hij overgebracht zou worden, is hij, nog in het ziekenhuis,
overleden.
Wij zijn dankbaar voor zijn werk dat hij al die jaren in Zambia met volle toewijding heeft gedaan. Zijn nederige aard en zijn duidelijke verkondiging werden door de inheemsen zeer gewaardeerd. Voor veel van zijn medezendelingen
was Jan een grote bemoediging en een voorbeeld, om ook in moeilijkheden op
Jezus te zien. Onder zijn leiding kon LMN meer zendingsgezinnen naar Afrika
uitzenden. Ook in de ledenvergadering van LM en het managemnt committee
werd Jan's raad hoog gewaardeerd. In hem is een bescheiden ›grote‹ in de
heerlijkheid ingegaan.
In een schrijven van november 2013 maakten Jan en Tineke woorden van
Dietrich Bonhoeffer tot hun getuigenis: ›Ik geloof dat God uit alles, ook uit het
kwade, iets goeds kan en wil laten ontstaan. Daarvoor heeft Hij mensen nodig
voor wie alle dingen meewerken ten goede. Ik geloof dat mij niets zinloos overkomt en dat het goed voor ons is, ook als het tegen onze wensen ingaat. Alleen
Jezus Christus weet, waarheen de weg gaat. Wij weten echter heel zeker dat
het een in alle opzichten barmhartige weg zal zijn‹.
Wij zijn God dankbaar voor het leven en werk van Jan Kamminga. Wij leven
mee met zijn vrouw, de kinderen, zijn moeder en vrienden en bidden om Gods
troost in dit zware verlies en bevelen hen aan bij de genadige God.
De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag, 23 december 2015 om
11.00 uur in de Pniëlkerk te Hilversum. In de dienst stonden de woorden
centraal uit Efeze 2:8 ›Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en
dat niet uit uzelf, het is een gave van God...‹
De begrafenis vond plaats op de begraafplaats in Opperdoes.
Wij zijn erg verdrietig en missen hem, maar het troost ons te weten dat hij
Hem mag aanschouwen waar zijn hart vol van was.
Namens directie Liebenzeller Mission (D) en bestuur
Stichting Liebenzell Mission Nederland.

Met God van mens tot mens

Reacties en herinne
Pastor Mondesters Hakanyanga
»Mijn persoonlijk getuigenis hoe ik hem
mij herinner: Jan Kamminga – een man
van geloof.
Ik ontmoette hem voor ’t eerst in 1995 op
Fiwale Hill Bible College(Zambia) waar ik
student was. Hij was mijn eerste docent in
moderne kerkgeschiedenis.

Pastor Mondesters Hakanyanga
met zijn vrouw
God heeft hem gebruikt voor mijn geestelijke groei. Hij had liefde en respect voor
het Woord van God. Hij sprak ons ook altijd aan met »my brother« (mijn broeder).
Wat ik me ook goed herinner is hoe hij
omging met mensen die anders dachten,
zoals ik zelf deed in die tijd. Zijn wijze
raad en houding waren genoeg om me te
verdiepen in bepaalde onderwerpen en
anders te gaan denken. Ook waren we altijd welkom bij hem thuis.
Dankbaar ben ik ook dat hij bereid was
om ons aan goede boeken te helpen voor
ondersteuning in onze bediening.
Ja, Jan heeft de goede strijd gestreden,
hij heeft de loop ten einde gebracht en hij
heeft het geloof behouden.«
Het leven was hem Christus
en het sterven winst

Fam. Bos, Malawi
Rita Blootens
(Voormalig lid van de TFC van fam. Bos)
»Gecondoleerd met het verlies van Jan. Begrijpelijk dat jullie hem enorm zullen missen. Zo’n vriendelijke man met zo’n groot hart voor de mensen om hem
heen, of dat nu hier, in Afrika of waar ook maar was ... zo iemand ga je missen.
Ik mocht hem graag. Het is altijd moeilijk in dit soort situaties. Je gunt hem
rust en vreugde bij de Heer, maar het betekent hier voor de achterblijvers ook
loslaten en dat doet pijn. Heel veel sterkte gewenst samen.«

»Jan is bij God, hij is verlost uit zijn lijden,
dat is een grote troost, maar wij zullen hem
hier op aarde nu moeten missen.«

ringen n.a.v. het heengaan van Jan Kamminga
Getuigenis van Patrick Chama

Fam. Laan, Malawi

»Het was in 1985 toen ik Jan en Tineke Kamminga voor het eerst ontmoette. Ik was op weg naar school in Mufulira (Zambia) aan het liften,
toen ze stopten en mij meenamen.
Het was Gods voorzienigheid voor mijn redding. Door hun vriendschap en
de bijbelstudies die we bij hen thuis hadden, werden mijn ogen geopend.
Ik realiseerde me dat ik een zondaar was en dat ik de Heere Jezus als
mijn Redder nodig had... In die tijd gingen we ook van huis tot huis om het
evangelie te delen met mensen die er tijd en interesse voor hadden. We
lieten traktaten achter. Het duurde enige tijd voordat de Heere meer mensen aan de gemeente toevoegde, waarvan ik het eerste lid mocht worden.
Jan Kamminga werkte ruim 15 jaar in Zambia en begon daar de Reformed Mufulira Baptist Church, die nu meer dan 250 leden telt.
Eén van de dingen die ik van hem leerde, was om thuis een begin te maken
met een gemeente. Toen ik voor de universiteit in Kitwe werkte, begon ik
ook met mensen thuis uit te nodigen zo begon de gemeente in Kitwe. Ook
in Libanon, waar ik nu werk voor de VN, heb ik eerst de mensen die geïnteresseerd waren bij mij thuis uitgenodigd. Nu komen er elke zondag rond
de 200 Syrische moslimvluchtelingen bij elkaar.
»Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God
voor iedereen die gelooft«.
Ik heb het als een zegen ervaren dat Jan als voorganger de nadruk legde
op het Woord van God. Hij stelde God centraal en niet de mens. Dat heeft
mij veel geholpen bij het dienen van de Heere op verschillende plaatsen.
Ook hier in Libanon. Ik had regelmatig ontmoetingen met 4 militairen
buiten het VN terrein. Nadat de moslimcommandant zag wat voor effect
de Bijbel op deze militairen had, (ze waren moeilijke personen), gaf hij
toestemming om zondagse diensten en bijbelstudies op het terrein van de
VN te houden en hoefden we niet langer buiten samen te komen, soms in
de regen, zodat we moesten stoppen. Ik dank de Heere dat de diensten en
de bijbelstudies nog steeds doorgaan.
Ik zal Jan Kamminga erg missen. Hij was aardig en iemand die je kon
vertrouwen en waar je op aankon. Ik voelde me vrij om mijn fouten en
angsten en uitdagingen met hem te delen. Hij was iemand die zijn leven
en talenten inzette om de Heere te dienen en om het goede nieuws te verspreiden van onze Heiland, de Heere Jezus Christus.
De Heere heeft een trouwe dienstknecht tot Zich genomen. Ik dank de
Heere voor zijn leven.
Laten we in het gebed denken aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen,
familie en de kerk in Hilversum in deze moeilijke tijd.«

»Onze leider van Liebenzell Mission Nederland, Jan Kamminga is overleden. Na een
ziekbed heeft de Here hem bij Zich genomen.
Wij hebben Jan leren kennen als een man die een
zeer diepe relatie met
Christus had. En wij mogen nog regelmatig voetafdrukken zien van zijn werk
in Zambia. Hij was voor
ons een groot voorbeeld en
we hebben mogen ervaren
dat God hem heeft gebruikt om ons in Zambia te
brengen. Jan heeft ons in
veel situaties bemoedigd wanneer wij even tegenslagen hadden. Daar zijn we erg dankaar
voor. We bidden zijn vrouw Tineke en het gezin
toe dat zij Gods aanwezigheid mogen ervaren
in de komende tijd en zij zich daarin gesteund
mogen voelen.«

Vader zorgt
Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn,
’k Behoef het niet te weten.
De Vader die Zijn Zoon mij gaf,
zal nimmer mij vergeten.
Hij baant een weg, zelfs door de zee
voor wie Hem toebehoren.
Hij heeft hen, schuilend achter ’t bloed,
tot kinderen verkoren.
Mijn Vader heeft de weg al klaar.
Voor mij is hij verborgen,
maar ’k weet dat Jezus Zelf mij leidt.
Op God werp ik mijn zorgen.
Zo kan ik, van die last bevrijd,
blijmoedig voorwaarts treden.
God zorgt ook ›morgen‹ weer voor mij.
’k Leef dankbaar bij het ›heden‹.
Toch laat Hij mij de toekomst zien
in ’t Vaderhuis daarboven,
waar al Gods kinderen voor Zijn troon
Hem eeuwig dankbaar loven.
Als ik aan deze toekomst denk,
kan ik mijn aardse leven
met vast vertrouwen op Zijn zorg
in Vaders handen geven.


Bijbelstudiegroep in Mufulira.
Patrick staat rechts.

N.C. OTGAAR

In dagen van ziekte …
Door Jan Kamminga geschreven na zijn eerste ziekteperiode.
De HERE steunt hem op het ziekbed,
in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede.
(of: U keert zijn lot ten goede)
(PSALM 41:4)

Iedere ziekte is een heenwijzen naar ons uiteindelijke einde.
Je kunt zomaar van de ene op de andere dag krachteloos op
een bed komen te liggen. Natuurlijk tegen al je verlangens in.
Een ziekbed van iemand anders wordt zo tot een urgente roep
voor ons allen.
Ziekte kan als gave uit Gods hand worden ontvangen en zo tot
rijkste periode in je leven worden, die je met geen mens zou
willen ruilen.
De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God houdt
niet op bij of met het ziek-zijn, integendeel: gezondheid en ziekte komen niet toevallig, maar uit Gods vaderlijke hand ons toe.
In bepaalde kringen waar gebedsgenezers aan het werk zijn
wordt soms gedacht dat alle ziekte van de duivel is. Hoe anders
Psalm 41, waar David zegen ondervindt op zijn ziekbed!
Die zegen kan bestaan uit een 'visite' vanuit de hemel. De Here
kan ons dan bijvoorbeeld tot grotere zekerheid brengen.
Hij zal immers uitkomst geven, ons redden, behoeden en het
in alle opzichten goed met ons maken, vandaag en morgen.
Hij staat mij bij en laat mij voorgoed wonen in Zijn nabijheid.
Blijkbaar verlangt de Here er naar, van tijd tot tijd, Zijn kinderen voor zich alleen te hebben. Dan wil Hij a.h.w. tot ons bed
worden, waarin wij ons volledig laten vallen(een ander woord
voor legerstede is ruste). Op het bed kan Hij ons veranderen
in tijden van ziekte. Zo wordt de ervaring van ziek-zijn totaal
anders beleefd. Soms zelfs tot een tijd van nog nooit eerder ervaren rijkdom.

Als God tegenwoordig is, is alles verschillend in tijden van ziekte
en nood. Wie zou die hemelse visite willen missen? Voor wie is
het niet nodig van tijd tot tijd stilgezet te worden? En verwacht
je dan geen wonder?
Heel eerlijk ... Het grootste wonder is dat de Here God mij, een
zondaar aanneemt. Hij heeft mij bezocht door de Zoon van Zijn
liefde aan mij te openbaren. Zijn bloed maakt al mijn zonde(n)
goed. Wat een geluk! David bidt ook om genezing in Psalm 41:5:
Ik zeg: ›HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb
ik gezondigd‹.
Het is een onvoorstelbaar wonder door Gods vriendelijk aangezicht bestraald te worden.
Zijn licht bestraalt ook een ziek lichaam. Gelukkig kan de zieke
dan ook zingen: ›It is well with my soul‹. ›Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen‹.
Psalm 63:4.
›Liggend op mijn bed denk ik aan U ... U bent altijd mijn hulp geweest ... Uw rechterhand houdt mij vast...ik ben aan U gehecht,
met heel mijn ziel‹.
En lichamelijke genezing?
Daarom mag gebeden worden vanuit de vrede van God. Hij zal
het goede ons niet willen onthouden. Hoe zal Hij ons met Hem
niet alle dingen willen schenken?
God is groot en welwillend. Hij hoeft niet omgepraat of toegeschreeuwd te worden (zoals de Baälprofeten hun god zelfs met
inkervingen moesten claimen).
En toch: zou voor onze God iets onmogelijk zijn?
Mijn gebed is: ›Here, verheerlijk Uzelf maar, in en door mij. Als
de Pottenbakker, kneedt mij tot een voorwerp dat U eert. Leer
mij de weg door U bepaald, achter U aan‹.
God is een hoorder der gebeden!

Let op!
Voor bijdragen aan het werk van de familie Bos in Malawi moet u voortaan het IBAN nummer:
NL71 RABO 0307 2123 27 t.n.v. Foundations for Farming Nederland gebruiken met de omschrijving:
Maluwa Ministries.
Voor het werk van de familie Laan in Zambia blijven de IBAN nummers:
NL27 INGB 0000 2647 32 en NL67 SNSB 0958 5429 61 t.n.v Stichting Liebenzell Mission Nederland
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