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… maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest
over u komt, …
(Hand. 1:8a)

Beste
zendingsvrienden,
Wat kan het
moeilijk zijn om
te leven als getuige van Jezus.
Wat struikelen we vaak en we
moeten bekennen dat we er
soms maar weinig van terechtbrengen.
Is het dan een onmogelijke opgave om Jezus te volgen en te
doen wat Hij zegt?
Vlak voor Jezus naar zijn Vader
gaat, heeft Hij een gesprek met
zijn leerlingen.
Hij kent zijn mensen en weet
wat ze nodig hebben. En Hij
laat hen daarover niet in onzekerheid. Integendeel: Jezus
geeft hun de belofte dat ze
kracht zullen ontvangen om de
taak die Hij hun opdraagt te
kunnen verrichten. Zonder die
kracht zal het hun niet lukken.
Maar in Zijn kracht zullen ze
versteld staan van wat mogelijk
is.
Jezus belooft hun de Heilige
Geest, Hij zal hen stimuleren en
leiden in het getuige zijn.
Dat geldt ook voor ons, vandaag. Vraag het Hem maar!
DOORGEVEN dus!

Aquariumvrienden:
Kom naar het warme hart van Afrika!
Monika Weinmann
Met deze slogan maakt Malawi, dat
aan een visrijke zee ligt, propaganda
om toeristen te trekken. Voor de
meeste bewoners is vakantie een onbekend begrip. Zij zijn al lang blij als
ze iedere dag te eten hebben. Honger
is een regelmatige, ongewenste gast.

Uw

Wim Nelisse (secretaris)

O

orzaken zijn voornamelijk de
veel voorkomende droge perioden, maar evenzogoed het lage
onderwijsniveau. De helft van de
bevolking kan lezen noch schrij-

Er gaat een
nieuwe wereld
voor deze kinderen open: speelgoed, sportattributen en goed
verzorgde maaltijden. Ze krijgen
aandacht en verzorging wat hun
geestelijk en
lichamelijk welzijn ten goede
komt.
Foto: H. Wacker

ven. Men is dagelijks bezig met
overleven. Vijf miljoen mensen
worden door hongersnood bedreigd. Met een hulpactie van Liebenzell Mission kon mais verdeeld en dringend noodzakelijke
waterputten geslagen worden.
Speerpunt van het werk in Malawi blijft onderwijs.
(vervolg op pag. 2)

Met God van mens tot mens

(vervolg van pag. 1)
Johannes en Veronica Urschitz
hebben een hart voor Jezus en
voor kinderen. Hun motivatie is:
Omdat wij in Jezus hulp en hoop
gevonden hebben, willen wij die
ook graag doorgeven aan deze
mensen. Zij weten nauwelijks iets
van de bijbel.
In Songa, drie uur rijden over onverharde wegen van hun collega
zendelingen, hebben ze kinderen jeugdwerk opgezet. Zo bereiken ze honderden kinderen. Er is
een kleuterschool waar twee Malawische onderwijzeressen zorgdragen voor 60 kinderen. Iedere
dag wordt er goed eten opgediend. De School UPILE (zegen,
genade of geluk) is een kinderparadijsje, met een speelplaats en
speelgoed. Er wordt gezongen,
gespeeld en geleerd.
Naar schatting heeft Malawi
300.000 aidswezen en jaarlijks
komen er nog eens 70.000 bij.
Op het Chisomo-centrum werd
begin april een zeer goede maisoogst binnengebracht. We danken
God voor Zijn geweldige zorg en
hulp, zodat de mensen weer te
eten hebben.
Er werken op dit moment 11 Liebenzeller zendelingen in Malawi.

Peter Vaas weer terug op Guam
Sinds januari ben ik gelukkig weer
terug na een periode van rust en herstel i.v.m. mijn rugklachten. Ik moet
wel erg voorzichtig aan blijven doen,
maar ik geloof dat dit de plaats is
waar God mij hebben wil.

E
Peter Vaas
op weg naar
school

Peter Vaas, PIBC,
P.O. Box 22619,
GMF Guam 96921,
USA.

r was wat achterstand met
het onderhoudswerk en de
werkplaats was een puinhoop.
Toch waren er ook dingen gedaan, die er al een tijdje lagen.
Het nieuwe kantoorgebouw is nu
klaar. Mijn volgende project is het
installeren van watertanks, want
als er een tyfoon komt en we een
tijdje geen water hebben zouden
we de school moeten sluiten. Er
moet ook een grote generator komen voor de elektriciteitsvoorziening. We hebben na de laatste tyfoon bijna twee maanden geen
stroom gehad. Helaas moet een
(klein) gedeelte van het dak van
het nieuwe gebouw vernieuwd
worden, omdat het niet bestand is
tegen een tyfoon.
Met de studie gaat het goed. Mijn
vakken Romeinen, Psychologie,

Mijn ouders waren een maand bij mij op bezoek. We hadden een fijne tijd en ze schreven het volgende:

Onze reis naar Guam …
Petra en Jaap Vaas
Als je zo’n 20 uur moet vliegen om op
het eiland Guam te komen, besef je
hoever dit eiland bij Nederland vandaan ligt. Maar ook het andere klimaat en het tijdsverschil maken duidelijk dat je een lange reis hebt
gemaakt.

H

et is heel bijzonder om dat,
wat je tot nu toe alleen van foto’s en video kent, nu met eigen
ogen te zien. Vier weken lang
mochten we te gast zijn bij PIBC
en natuurlijk bij onze zoon Peter,
die daar niet alleen student is,
maar ook verantwoordelijkheid
draagt voor het onderhoud van de
campus.
PIBC staat voor Pacific Islands Bi-

Studenten PIBC
Foto: Jaap Vaas

ble College. Bedoeld om aan de
mensen op de vele eilanden in de
Stille Oceaan opleiding tot predikant of kerkelijk werker te bieden.
De start van deze school verliep
niet zonder problemen. Een loca-

Lesgeven in Engels als tweede
taal en Evangelisatie geven me
geen grote problemen. Het interessantste vak is Evangelisatie.
We gaan daarvoor nu elke week
naar de »University of Guam«.
Vlak bij deze universiteit hebben
we, in samenwerking met een
kerk, een gebouw van waaruit
we het evangelisatiewerk doen.
Als studenten belangstelling tonen nodigen we ze uit voor bijbelstudie. Ik heb al heel wat interessante gesprekken gevoerd,
maar toch vind ik het nog steeds
niet makkelijk om op iemand af
te stappen en een gesprek te beginnen. Het is een goede ervaring. We zien uit naar wat God
gaat doen. Af en toe mag ik preken. Het kost me nog steeds veel
tijd om me voor te bereiden en
ik zie er best wel tegenop.
Ik vraag uw gebed voor mijn gezondheid, het hele team van
PIBC en voor de studenten hier.
Dat ze mogen groeien in hun geloof en in hun relatie met God.
Dank voor uw steun en gebed.

tie was gevonden, de bouwvergunning werd verstrekt, maar
omwonenden hadden grote bezwaren tegen de vestiging van de
school. Sommigen gingen zelfs
voor de bulldozers liggen om het
bouwklaar maken van het terrein
te verhinderen. De leiding vroeg
zich af of dit de weg was om hiermee verder te gaan.
Een andere locatie werd gezocht
… en gevonden. Een bouwterrein
van voldoende afmetingen aan de
Kinney’s Drive in Mangilao. (een
zijweg van de autoweg Route 15).
Nu werd eerst een onderzoek onder de omwonenden gedaan. Gelukkig bleek dat de school hier
welkom was en zo kon een bescheiden begin worden gemaakt.
Inmiddels heeft PIBC een goede
naam opgebouwd. Ook is erkenning door de overheid verworven.
Een gevolg hiervan is dat studenten van de eilanden en landen onder de Amerikaanse invloedsfeer

Schakel tussen zendeling en achterban

B

ijna vierhonderd leden van
thuisfrontcommissies kregen 18 februari op een toerustingsdag in Barneveld van de
Evangelische Zendingsalliantie
veel praktische tips op welke
manier zij »hun« zendelingen
het beste kunnen ondersteunen.
Bij uitzending door een evangelische zendingsorganisatie spelen deze commissies, gevormd
door vrienden, familie- of gemeenteleden, namelijk een belangrijke rol. Maar wat houdt
die taak precies in?
Iedere deelnemer ontving het
net van de pers gekomen boekje
»Samen uit, samen thuis«, geschreven door Jaap Ketelaar.
De thuisfrontcommissie van Johannes en Marieke Bos is nog

Johannes Bos
(links op foto),
Jan Smit, Ineke
Rozema en Rita
Blootens
Foto: Daniël Gillissen

Naam: Jan Smit, Ineke Rozema en Rita Blootens
Thuisfrontcommissie van: Johannes en Marieke Bos
Toekomstige standplaats: Malawi
Werkzaamheden: aidspreventie
Organisatie: Liebenzell Mission
Thuisgemeente: Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt),
Houten

studiegeld van de regering ontvangen. Het diploma van PIBC
geeft de studenten ook mogelijkheden voor andere dan kerkelijke
activiteiten. Er is een goede samenwerking met de universiteit
van Guam, waar de studenten die
vakken kunnen volgen die PIBC
(nog) niet kan geven. Het gaat hier
vooral om algemene vakken, zoals
wiskunde, scheikunde, enz. Een
personenbusje is aanwezig voor
het overbruggen van de niet al te
grote afstand.
De school heeft een geweldige
groei mogen beleven. Vijf jaar geleden waren er nog 12 studenten,
nu zijn het er ruim 50! En de studenten komen ook niet meer alleen van de eilanden, maar ook uit
andere, vooral Aziatische landen.
Het is te begrijpen dat zo’n groei
ook problemen met zich mee
brengt, maar dat zijn natuurlijk
wel gezegende problemen. Steeds
is men bezig met verbouwen of

maar net actief. Tot de zomer
doorlopen de aankomende zendelingen een bijbelschool waarna
nog tot februari 2007 een training
in Canada volgt.
»Deze dag komt voor ons heel
goed uit«, vindt Jan Smit. »Wij
hebben veel handvatten en tips
gekregen hoe wij het beste kunnen werken.« Hij showt zijn aantekeningenboekje waarvan al vele
bladzijden zijn beschreven. »Dit
ga ik uitwerken en dan kunnen
we dat een keer met elkaar bespreken. Je leert heel veel hier.«
Zo heeft een deel van de thuisfrontcommissie een workshop
over communicatie bijgewoond.

aanbouwen om de beschikbare
klas- en kantoorruimte te vergroten, afhankelijk van de beschikbare financiën.
Dit is ook een belangrijk onderdeel van het werk dat Peter daar
mag verrichten. Hij wordt daarbij
geholpen door studenten die
werkuren moeten maken omdat
zij het schoolgeld niet geheel kunnen betalen. Zelf heb ik, gedurende de tijd dat wij daar verbleven,
ook wat meegeholpen. Ik werkte
daarbij vaak samen met Mohammed, een bekeerde moslim uit
Bangladesh. Hij wilde van alles
weten over Nederland en vertelde
mij over de streek waar hij vandaan komt. Een handige en ijverige werker waar Peter heel wat
aan kan overlaten. We bezochten
ook gebeds- en bijbelstudiesamenkomsten, soms geleid door
studenten. Het is fijn om te ontdekken dat er dan eenheid is in
geloof en belijden, ook al zijn som-

Jaarlijks bezoeken
zo’n miljoen
toeristen, veelal
uit Aziatische
landen, het eiland
Guam.

Want de leden willen vooral inzetten op een goede informatieuitwisseling tussen de familie
Bos en de achterban. In rap tempo sommen de leden op waar ze
zich met hun voorlichting op zullen gaan richten: gemeente, gebedsgroep, basisschool, jeugdgroepen, vrienden. »Wij willen
regelmatig vertellen hoe het
gaat.« En gebed- en dankpunten
doorgeven, benadrukt Smit.
Fondsenwerven is ook een taak
van de thuisfrontcommissie. »Er
komt al geld binnen.« Maar er
moeten nog meer mensen worden gevonden die structureel
willen bijdragen. »Wij hebben
vandaag geleerd hoe wij dat
aan kunnen pakken.«
Bron: Nederlands Dagblad van
20 februari 2006.
Op 7 januari werden Johannes
en Marieke Bos verblijd met de
geboorte van hun dochter Nadia. We zijn dankbaar dat God
gebeden heeft verhoord en hen
een gezonde dochter heeft geschonken.

mige vormen wat anders. We
mochten in deze weken een fijne
sfeer ervaren, zowel onder de studenten als bij de leiding. Er zullen
best wel eens problemen zijn,
maar wij hebben daar niets van
gemerkt.
We hebben ook genoten van de
natuur en afgezien van de hitte
(meestal rond de 35 graden) beleefden we prachtige weken,
waarin we intensief contact hadden met docenten en studenten.
Aan vrijwilligers die voor korte of
langere tijd willen meewerken is
altijd gebrek. Een probleem is dat
komend najaar waarschijnlijk studenten moeten worden geweigerd
wegens een tekort aan docenten.
Mensen met onderwijsbevoegdheid zijn dus zeer welkom! Wie
zich hiertoe geroepen mag weten
kan niet alleen meewerken aan
een geweldig project, maar zal
ook voor zichzelf een onvergetelijke tijd beleven.

Frankrijk ■
Missioncamp Rogier Havelaar en
Robbert Speelman willen van 29
juli tot 12 augustus a.s. weer met
een groep Nederlanders naar
Normandië voor evangelisatiewerk en vakantie.
Voor inlichtingen en aanmelding
kunt u bellen naar 036-5364891

Liebenzell Mission wereldwijd
Zambia ■
Dringend gezocht: Twee praktisch
ingestelde mensen voor de nieuwbouw van een school voor o.m.
aidswezen (Foto), in het hart van

Zambia. Termijn: 3 maanden,
waarna verlenging mogelijk is.
Wilt u zending van binnenuit leren kennen, dan is dit de mogelijkheid.
Voor inlichtingen: Jan Kamminga,
tel. 035-5435855 of e-mail: jan.
kamminga@hetnet.nl
Mpongwe
Erna Weimar schrijft op 6 maart
n.a.v. een gift die zij vorig jaar via
ons ontving:
Hartelijke groeten uit Zambia. U
hebt t.b.v. mijn werk hier een zendingsoffer naar Liebenzell gestuurd. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik was daar erg blij mee. Het
is voor mij altijd een bemoediging
om te zien hoe de Here Zijn kinderen opdraagt de zaak van de
zending te ondersteunen. De Here
moge u rijk zegenen voor uw inzet en hulp. Sinds begin oktober
2005 ben ik weer in Zambia. Dat
ik hier weer mijn werk kan doen
is voor mij een groot geschenk.
Dat de overval in 2004 mijn ziel
niet kon breken is Gods goedheid
en genade. Zo wil ik ook mijn
nieuw ontvangen leven weer

Spanje ■
In Grao de Castellon vond van 12 tot
23 april de evangelisatieactie »Reach Spain« (bereik Spanje) plaats.
Uit Duitsland hadden zich hiervoor 75 jongeren aangemeld en
uit Spanje 25. Bidt dat de mensen
in Grao en omgeving open staan
voor het geloof in Jezus Christus.

graag in Zijn dienst stellen. In het
Mpongwe
Zendingsziekenhuis
werk ik als verloskundige mee.
Ook hier zijn mogelijkheden een
getuige van de Here te zijn. Graag
bid ik met patiënten en richt hun
angstige blikken op Jezus.
Hartelijk dank als u zo nu en dan
voor mij bidt.

Rusland ■
Fam. Braun bericht uit Tscheljabinsk: »We zijn een kring voor
scholieren en jeugd gestart. De
eerste keer kwamen er 3 jongens
en 3 meisjes. We vragen God dat
de jeugdigen bij ons een geestelijk
thuis mogen vinden. Wilt u ook
bidden dat we van de directrice
van het kindertehuis opnieuw
groen licht krijgen voor de jeugdclub daar?«

Niger ■
Zendingsarts Dr. Esther Pflaum
kan als gynaecoloog veel vrouwen
helpen in het Galmi ziekenhuis.
Per jaar vinden er ongeveer 500
keizersneden plaats. Helaas is het
aantal doodgeborenen nog steeds
erg hoog door bloedarmoede van
de moeders. Verbetering van de
behandelmethode en regelmatige Esther Pflaum
training van verloskundigen moet
in de toekomst meer mensenlevens kunnen redden. Er zijn zeker nog één of twee chirurgen nodig voor 2006.
Bidt u a.u.b. daarvoor en informeer artsen hierover.

Duitsland ■
In 2006 is 11,4 miljoen euro aan
giften nodig om alle kosten van
Liebenzell Mission wereldwijd te
kunnen dekken Helpt u mee?

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
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Telefoon/Fax 035-6832815
E-mail: liebenzellmission@chello.nl
Internet: www.liebenzell-mission-nederland.nl
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