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Beste zendingsvrienden,
Zending is doorgeven.
Als u er al eens
geweest bent,
weet u het wel.
Het meer van Galilea is rijk aan
vis en leven. Daar kan alles
leven, want het water wat er in
komt stroomt er ook weer uit.
Stroming, doorstroming dus.
Dat is totaal anders met de
Dode Zee. Het water dat daar
terechtkomt kan geen kant uit.
Het is stilstaand water, bovendien erg rijk aan mineralen.
Stilstaand water stinkt heel
gauw.
Zo is het ook met de christelijke
gemeente. God schenkt haar
onnoemelijk veel zegen.
Als de gemeente weer doorgeeft
wat ze ontvangt, dan is er leven, meer en meer.
Als we het voor onszelf houden,
verzilten we en wordt het een
dode boel. Overal waar het water stroomt zal er leven ontstaan. Het zullen plaatsen zijn
waar de visstand vermeerdert
en de netten uitgespreid zullen
worden; vol met vis.
Heeft Jezus ons niet gezegd:
»Ik zal u tot vissers van mensen
maken?«
DOORGEVEN dus!
Uw

Jan Kamminga

Feestelijk weerzien in Zambia
Jan Kamminga
De Zambia reis, die ik in de tweede
helft van juli mocht ondernemen,
is het best te omschrijven met het
woord »feest«.

H

et was fantastisch Zambiaanse vrienden na vijf jaar afwezigheid de hand te schudden of
zelfs in vele gevallen te omhelzen.
De diepe vriendschap en verbondenheid met sommige leiders is
zeer kostbaar. Ik voelde mij onmiddellijk weer thuis in dit land,
dat wel eens spottend »het beloofde land« of ook wel »het hart van
Afrika« wordt genoemd.
Op het programma stond o.a. een
vergadering van een week met alle veldleiders en vertegenwoordigers van de nationale takken van
Liebenzell Mission. In totaal 22
personen uit 18 landen! Er was

Het eerste gebouw van de
AMANO school
is klaar.
Foto: Bert Rubacek

actuele berichtgeving vaak aan de
hand van PowerPoint presentaties.
Dan was er ook een uitvoerige bezichtiging van het Amano project.
Er is al ontzettend veel werk verricht. Het terrein van 460 hectare
is inmiddels omheind. (12 kilometer omheining!) Het eerste gebouw dat u ook op de foto ziet
biedt onderdak aan tenminste 44
scholieren. Dat is dus het begin.
Een aantal leraren en leraressen
(eigenlijk uitgezonden als zendelingen vanuit diverse landen)
staan dagelijks voor de klas. Verschillende aids wezen en arme
kinderen zijn opgenomen en verblijven intern. De school hoopt ie(vervolg op pag. 2)

Met God van mens tot mens

(vervolg van pag. 1)
der jaar met minimaal één klas
uit te breiden. Zowel lager als
voortgezet onderwijs wordt aangeboden.
Het is geweldig om zo’n school,
waar zoveel goeds wordt geboden
en ook zeker alle aandacht aan
bijbels onderwijs wordt besteed,
te zien ontstaan. Deze school zal
de toekomstige leiders van Zambia voortbrengen. Een droom
gaat in vervulling.
Het is de bedoeling dat deze
school naar een capaciteit van
300 leerlingen uit zal groeien.

Vacatures: Er zijn twee plaatsen vrij voor shorttermers
voor het Amano project in
Zambia. Deze vrijwilligers,
jong of al ietsje ouder, kunnen op verschillende manieren meehelpen in het project.
Zo kun je bijvoorbeeld voor een periode van 3 maanden kostbare zendingservaringen opdoen.
Er is dringend behoefte aan een leraar voortgezet
onderwijs (secondary school teacher), die bereid
is de leerlingen aan de Amano school te onderwijzen.
Functieomschrijving en andere details worden u
graag verstrekt door J. Kamminga, 035-5435855

Soms gaat het anders in het leven …
Peter Vaas

I

n mei van dit jaar had ik voor
het eerst last van mijn rug,
maar na een paar weken ging het
wel weer. Gedurende de zomer
kon ik mijn werk wel doen maar
mijn rug en linkerbeen bleven
heel gevoelig. In september ging
het mis en werden de klachten zodanig dat het onmogelijk werd
mijn werk te doen. Ik volgde de
lessen nog wel maar het viel niet
mee omdat ik niet kon zitten. Een
gedeelte van de tijd stond ik en
dan ging ik weer een tijdje op mijn
knieën. Het was niet leuk, maar
het was niet anders.
Om die reden en in overleg met de
arts besloot ik om begin oktober
terug te gaan naar Nederland
voor behandeling. Gelukkig ben ik
goed verzekerd dus over de kosten hoefde ik me niet druk te maken. De verzekering betaalt ook
de reis terug naar Guam.
Op woensdag 2 november ging ik
naar de neuroloog.
Hij deed een kort onderzoek en
bestudeerde de uitslag van de MRI
scan. Littekenweefsel zorgt voor
de problemen. De dokter vertelde
me dat het daar al jaren zit. Een
nieuwe operatie om het te verwijderen zou een nieuwe wond opleveren en zou waarschijnlijk niet
helpen omdat een nieuwe wond
ook weer nieuw littekenweefsel
oplevert. Dat ik er nu zo'n last van
heb, kan zijn gekomen door overbelasting of een verkeerde bewe-
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ging. Het is een stuk vooruit gegaan sinds ik terug ben en de dokter gelooft dat, als ik het rustig
aan doe, het vanzelf zal verdwijnen. Het kan wel een half jaar duren voor het gevoel in mijn been
en voet weer volledig terug is. Tot
die tijd moet ik zwaar werk vermijden en niet sporten waarbij
plotselinge bewegingen aan te pas
komen. Aan de ene kant ben ik blij
dat ik geen operatie nodig heb,
maar aan de andere kant had ik
graag gehad dat er iets aan gedaan kon worden zodat ik er vanaf zou zijn. Ik wil voorlopig nog in
Nederland blijven en kijken of het
vooruit gaat.
Mijn lessen doe ik nu via internet.
De supervisie van het onderhoud
wordt nu gedaan door één van de
leraren. Eén van de vakken waar
hij les in gaf is overgenomen door
iemand anders om hem meer tijd
te geven voor het onderhoud.
Bedankt voor al uw steun, belangstelling en gebed.
In dit alles is er toch ook heel veel
om dankbaar voor te zijn. Het vele
medeleven zowel op Guam als in
Nederland heeft me goed gedaan.
Bedankt! Ik werd gratis behandeld door een chiropractor (op
Guam), en er waren/zijn altijd
mensen bereid om me ergens
heen te brengen. Waarom God dit
toelaat weet ik niet maar ik ben
niet ontmoedigd. Ik vertrouw op
een spoedig herstel en hoop halverwege januari 2006 weer naar
Guam te kunnen gaan.

Daarvoor zijn nog veel middelen
nodig. Tot nu toe hebben wij als
Liebenzell Mission Nederland –
€ 7 000,– kunnen bijdragen. Het
streefbedrag voor 2006 is
€ 20 000,– (Nederlandse bijdrage)
Er moeten nog meer gebouwen
verrijzen en veel slaapvertrekken
en klaslokalen worden gebouwd.
Dit project is volledig afhankelijk
van giften. Het is een voorrecht
bij zo’n mooi project betrokken te
zijn. Helpt u ook mee? Stort uw
bijdrage dan op één van de rekeningen onder vermelding van
AMANO.

Hoe weet ik of ik een
roeping heb?
Hierover sprak Ruan Crew van
de OZG (Overzeese Zendingsgemeenschap) tijdens een workshop op de Zendingsbeurs De
Wittenberg.
Het is niet de vraag óf God
roept, want Hij heeft je al geroepen«, begon hij. »God heeft
ons allemaal geroepen, want in
de Bijbel staat: ›U bent een uitverkoren geslacht, geroepen om
Gods grote daden te verkondigen‹. We hebben dus allemaal
een roeping om Jezus Christus
te verkondigen, waar dat dan
ook is«.
Veel mensen denken bij het
woord »roeping« direct aan
zichzelf. Echter de context van
een roeping is namelijk de gemeenschap der heiligen: de
kerk. Je moet je dus eerst afvragen: in welke gemeenschap
heeft God mij geplaatst en wat
kan ik daar betekenen? Zendeling worden doe je niet zelf.
»Hoe roept God? Door de Heilige Geest. Met gebruikmaking
van Gods Woord, andere christenen, omstandigheden en gaven om jou je roeping duidelijk
te maken. En wat die roeping
ook is: jij hoeft het niet zelf te
doen, God zal het dóór jou
doen«.
Kijk onder het kopje: vacatures
– Is dit misschien jouw roeping?
Bid er voor!

Studeren, studeren en nog eens studeren
Johannes en Marieke Bos

Bijbelschool Cornerstone

W

e hebben het erg naar onze
zin op Cornerstone. We zijn
nu aardig gewend aan onze multiculturele community en het de
hele dag Engels spreken. Er zijn
studenten uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Italië, China en Korea. Een
leuke mix aan culturen dus. Het is
bijzonder om er achter te komen
wat voor gewoonten mensen uit
andere landen hebben en tegelijkertijd ook veel over je eigen cultuur te leren. Bijvoorbeeld dat wij
wel erg recht voor zijn raap zijn,
dat we erg kritisch zijn en overal
over willen discussiëren.
Elke week hebben we een ander
vak op school. We lezen veel artikelen en boeken voor die vakken
en sluiten elk vak af met een verslag. We hebben tot nu toe heel
verschillende vakken gehad; Engels of Grieks, evangelisatie, bijbelstudie van Genesis, theologie,
gemeentestichting in Islamitische
landen, teamwork enz.
Elke maandagavond komt er een
zendeling vertellen over zijn ervaringen op het zendingsveld. Een
van de sprekers was Karl Kalmbach van Liebenzell Mission. Hij
heeft gesproken over zijn ervaringen in Papoea Nieuw Guinea. Later in de week hebben we nog
verder met hem kunnen doorpraten over zijn werk en ervaringen
op het veld. Dat was erg interessant. Woensdag is er tijd voor vrijwilligerswerk.
Johannes gaat werken in een koffie/inloophuis in Nijmegen. Er komen daar veel mensen die weinig
sociale contacten hebben. Het
doel van het werk is om contacten
te leggen met deze mensen en
hen, als ze meer willen weten,
over het christelijk geloof te vertellen. Marieke gaat werken met
Turkse immigranten vrouwen in
Cuijk. Deze vrouwen hebben weinig contacten omdat ze het huis
weinig uit komen en vaak slecht
Nederlands spreken. We gaan bij
de vrouwen op bezoek zodat ze

Tijdens de les
Bijbelschool
Cornerstone in
Beugen
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wat aanspraak hebben en hopen
hen ook iets over het christelijk
geloof te kunnen vertellen.
Het is in Nederland steeds moeilijker om een bijbelschool draaiende te houden. Door de nieuwe
vreemdelingenwet is het lastig om
aan voldoende internationale

stafmedewerkers en docenten te
komen. Ook wordt het steeds
moeilijker om visa te krijgen voor
b.v. studenten uit Korea. Wilt u
bidden dat er mogelijkheden gevonden worden om toch aan verblijfsvergunningen en visa te komen, ondanks de strenge regelgeving?

Malawi
De vrouwen in
de afgelegen
Malawische dorpen hebben het
niet gemakkelijk.
Foto: Evelyn Theurer

J

an Kamminga is bij ons op bezoek geweest in Cornerstone.
We hebben doorgesproken hoe de
verdere voorbereidingsstappen
tot uitzending er uitzien. Naast
onze studie op Cornerstone zijn
we bezig om mensen te vragen
voor onze thuisfrontcommissie.
Ook proberen we veel te lezen
over AIDS en Malawi. U heeft ongetwijfeld in de krant kunnen lezen dat door langdurige droogte
er een hongersnood dreigt uit te
breken. Wilt u blijven bidden voor
het land en regen zodat de volgende oogst mag slagen? We hopen dat er voldoende voedselhulp
beschikbaar komt om mensen
door de zaai- en groeitijd heen te
helpen.
Het is goed om te bidden voor de
zendelingen van Liebenzell Mission in Malawi, die ongetwijfeld
ook met problemen als gevolg van
de hongersnood te maken zullen
krijgen...

Missioncamp Frankrijk
Rogier Havelaar
Afgelopen zomer was het al weer de negende keer
dat een groep christenen onder leiding van Robbert Speelman naar Frankrijk ging.

Liebenzell Mission wereldwijd
Zambia ■
Mungwi Esther Blümel is vanaf 1
november voor vijf maanden met
verlof.
De ambulancechauffeur en technicus is gestorven. Momenteel heeft
de ziekenhuispastor het werk als
bestuurder van de ziekenauto
overgenomen. Er is nog meer personeelsgebrek.
Door
vervolgopleidingen van medewerkers
en overplaatsingen van de kant
van de regering wordt de situatie
nog penibeler.
Fiwale Hill Op 4 december vindt de
afsluiting van dit studiejaar aan de
bijbelschool plaats. Drie studenten
hebben de 3 jarige opleiding afgerond. Bidt dat ze zich als pastors
zullen gaan inzetten voor de uitbreiding van het Evangelie.
Mpongwe Erna Weimar is God
dankbaar dat zij sinds begin oktober weer in Zambia kan worden
ingezet en de overval van vorig
jaar goed te boven is gekomen. Ze
werkt in het 90 bedden tellende
zendingsziekenhuis, van waaruit
ook medische hulp in de dorpen
geboden wordt. Naast Erna zijn
ook zendelingen uit Zweden, een
arts uit Kongo en verschillende
Zambiaanse medewerkers aan deze kliniek verbonden. Een goede
samenwerking in dit internationale team is belangrijk.
Frankrijk ■
Coutances Na de feestelijke inwijding van het nieuwe gemeenschapscentrum in oktober wordt
nu de hele stad uitgenodigd voor
een Kerstconcert op 3 december,
waar een bekende christelijke
zanger zal optreden. Bidt dat veel

nieuwsgierigen, maar ook ‘oude’
contacten zullen komen en met
Gods Woord bereikt zullen worden.
Avranches Albrecht en Annegret
Hengerer zijn dankbaar voor de
Bijbelkalender, die op de markt
verkocht wordt of persoonlijk aan
iemand overhandigd kan worden.
Veel mensen gebruiken hem al jaren en wat ze lezen doet hen goed.
Het is hun verlangen dat de lezers
door de kalender Jezus persoonlijk zullen leren kennen. Juist in
deze Kersttijd voelen velen zich
eenzaam en vertwijfeld. In Normandië plegen veel mensen zelfmoord. Ook in bejaardentehuizen
kunnen de evangelisatie kalenders
uitgedeeld worden. De mensen in
de tehuizen staan voor de deur
van de eeuwigheid en velen hebben geen zekerheid van behoud.
Op dit moment zijn ongeveer 225
zendelingen van Liebenzell Mission
International in 26 landen bezig om
in woord en daad het evangelie van
Jezus Christus door te geven.

N

og steeds is het hard werken voor de zendelingen van Liebenzell Mission, maar de
eerste vruchten kunnen geplukt worden: De gemeente in Coutances heeft haar eigen gemeentecentrum laten bouwen. In het weekend van
15/16 oktober werd het officieel ingewijd. Dit is
een hele mijlpaal voor het zendingsteam dat in
die regio (Zuid-Normandië) aan het werk is.
We bemoedigden gemeenteleden van de piepkleine evangelische kerkjes en hielden drie
evangelisatieavonden. Op één van deze evangelisatieavonden heb ik mogen spreken en op
andere avonden gezongen. Ook hebben we kinderwerk gedaan. Het viel mij op hoe ontvankelijk de Fransen zijn voor het evangelie. Maar
ook hoe verschrikkelijk moeilijk het voor hen is
om een definitieve keuze te maken.
Volgend jaar zal ik D.V. weer van de partij zijn.
Samen met een vriend zal ik de gehele organisatorische kant van de vakantie, zoals het plannen en regelen, op mij nemen.
Robbert Speelman zal het geestelijke programma verzorgen en zendeling Albrecht Hengerer
zorgt ervoor dat alle locaties e.d. geregeld worden. Kortom: een mooie taakverdeling.
Als er nog mensen, jongeren, ouderen of gezinnen zin hebben in twee weken leven mét God in
Frankrijk in de zomer van 2006, dan weet u nu
waar u heen kunt.

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
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