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»Wij zijn dus gezanten
van Christus, ...«
2 Cor. 5:20

Beste zendingsvrienden,
Iemand zei eens:
Wij zijn of zendelingen of zendingsgebied (object).
Het wordt er zo
maar eventjes neergezet: Wij,
voorzover wij verzoend zijn, zijn
gezanten van Christus. Gezondenen dus ... De hoogste Autoriteit
heeft ons volmacht gegeven Hem
te vertegenwoordigen in deze
wereld. Waar? Waar God ons
zendt. Met welke boodschap?
»Laat u met God verzoenen«.
Pas als een mens verzoend wordt
door het volbrachte werk van
Christus, wordt hij of zij een nieuwe schepping.
De oproep moet klinken, want
hoe zullen de mensen het anders
weten?
Johannes en Marieke Bos weten
zich naar Malawi gezonden als
Gods vreugdeboden.
Met Woord en daad gaan zij mensen vertellen dat ze in Gods ogen
rechtvaardig kunnen worden, omdat Christus’ liefde uitgaat naar
de gehele wereld.
In deze »Zending in de schijnwerpers« willen wij de volle lichtbundel op deze gezanten (ambassadeurs) laten vallen. Het is een
groot voorrecht hen met gebed en
gaven te begeleiden.
Uw

Jan Kamminga

Wonen en werken in Canada
Marieke Bos
Sinds 25 september 2006 zijn Johannes en Marieke Bos met hun
dochtertje Nadia in Canada. Zij volgen daar het »Language and Cross
Cultural Internship Programm« van
Liebenzell Mission International o.a.
als voorbereiding op hun werk in
Malawi.
it hun laatste nieuwsbrief nemen we het volgende over:
We voelen ons thuis in het appartement op de begane grond van
het flatgebouw (20 verdiepingen)
waar we wonen, ondanks dat we
ons huis delen met anderen.
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Johannes,
Marieke en
Nadia Bos op
de CN Tower in
Toronto op
553 m. hoogte.
Foto: J.Bos

Inmiddels hebben we enorm veel
Engels bijgeleerd, inclusief de
verschillende accenten van onze
medestudenten uit Duitsland, Canada en Aziatische en Afrikaanse
landen. Multicultureel Engels dus.
De examens zijn achter de rug.
(vervolg op pag. 2)

Met God van mens tot mens

Kinderdag op Guam
Peter Vaas
Voor één van de vakken moest een
kinderdag georganiseerd worden.
We hadden uitnodigingen verspreid.
Ongeveer honderd kinderen, de
meeste uit de kerken, maar ook een
aantal uit de buurt waren gekomen.

O

ns thema was »God opbellen«. En de boodschap was
dat God je altijd hoort en je altijd
tot Hem kunt bidden. Door korte toneelstukjes, veel zingen en
het vertellen van een verhaal en
knutselwerkjes probeerden we
dit te verduidelijken. Het was een
fijne dag. Toch geloof ik niet dat
werken met kleine kinderen mijn
talent is. Het werken met jeugd
vind ik prettiger.
Persoonlijk
Voor al mijn vakken had ik in het
vorige semester een goed cijfer.
In het voorjaar doe ik mijn laatste
vakken en wat daarna? In mei is
mijn studie afgerond en loopt ook
mijn visum af.
Na veel gebed, nadenken en gesprekken met de mensen van
(vervolg van pag. 1)
et is een enorme uitdaging
en ook een leerproces om
contacten op te bouwen met
mensen met een heel andere
sociale of culturele achtergrond.
Het is bijzonder hoe God mensen op je weg kan plaatsen. In
de eerste week ging het brandalarm af. Na 20 min. alarm en
een aantal »don’t worry’s« van
de buren dacht ik (Marieke), ik
ga toch maar naar buiten. Daar
kwam ik een Chinese vrouw tegen met een zoontje die ook net
nieuw was in de flat. Met haar
heb ik sindsdien nog steeds contact en ze gaat af en toe mee
naar activiteiten van de kerk.
Vreemd of anders?
Tijdens de training van LM leerden we vaak alles wat anders is
dan we gewend zijn beoordelen
als »vreemd«. Men stelde ons
voor dat we onze mening beter
konden formuleren als: Het is

H

Kinderen in
afwachting van
wat gaat komen.
Foto: P. Vaas

Peter Vaas, PIBC,
P.O. Box 22619,
GMF Guam 96921,
USA.
E-Mail:
petervaas99@
hotmail.com

PIBC heb ik besloten in Nederland
een Master Evangelische Theologie te gaan doen aan de Vrije
Universiteit.
Wellicht dat ik daarna terugkeer
naar Guam om les te gaan geven,
maar ik zie met verwachting uit
waarheen God mij dan zal leiden.
Dank u wel voor uw gebeden
hiervoor. Met mij gaat het ver-

der goed en mijn rug gaat langzaam vooruit, maar het blijft wel
uitkijken.
Op 15 januari moest ik voor verlenging van mijn paspoort helemaal naar de Filippijnen. Helaas
was er geen andere mogelijkheid.
Mijn maandelijkse nieuwsbrief
met foto’s kunt u vinden op:
nieuwsbrief-guam.blogspot.com

niet »vreemd« maar »anders«.
Oké, een aantal dingen die »anders« zijn in Canada:
Eekhoorntjes zijn hier een plaag,
melk drink je uit een zak, zuivel
is onbetaalbaar(behalve ijs), zelfs
voor koffie zijn hier speciale fastfood ketens, in de supermarkt
verkopen ze alles in megaverpakking, de langste straat heeft ongeveer 7000 huisnummers en mensen groeten elkaar niet op straat,
maar maken wel zo een praatje.

omgeving, zoals daklozen, drugsgebruikers, homoseksuelen, travestieten en sociaal verwaarloosden. Onze kerk bestaat uit een
groep heel bijzondere mensen,
die Jezus’ voorbeeld volgt, door
juist deze mensen op te zoeken.
Het mooie is dat God iedereen
inzet voor zijn dienst. Je hoeft
geen »geloofsdeskundige« te zijn
om anderen over Jezus te kunnen
vertellen.

Zending in een grote stad
We zijn betrokken bij de 614-kerk
(Jesaja 61:4). Het is opvallend hoe
weinig kerken er zijn in St. James
Town in vergelijking met het aantal mensen dat hier woont. Doel is
dus om een kerk te (her)planten
in deze wijk. Een ander doel is om
relaties op te bouwen, vooral met
mensen die eenzaam zijn of zich
niet geaccepteerd voelen in hun

Bruggenbouwer
Nadia was 7 januari j.l. al weer
1 jaar en zet haar eerste pasjes,
ze is gezond, groeit goed en leert
enorm veel. Niets is meer veilig
en met een grote grijns op haar
gezicht haalt ze al haar luiers één
voor één uit de kast. Ze is gek op
het maken van vreemde geluidjes
en spelletjes. Ze vindt het prima
dat we met meer mensen in één
huis wonen, dan is er namelijk al-

Studenten PIBC Guam
betrekken nieuw onderkommen
Voor het zware
graafwerk was
gelukkig een
machine
beschikbaar.
Fotos: P. Vaas

bereid zijn om te helpen en dat
bindt ons samen. De sfeer op het
schoolterrein is goed. In het begin
van het schooljaar was er wel wat
gemopper omdat de regels strenger waren geworden.

Peter (links) met studenten aan het werk.

H

et nieuwe onderkomen, twee
aan elkaar gelaste containers
voor acht studenten, is inmiddels
klaar en officieel in gebruik genomen met zang, gebed en een
korte toespraak. De aanleg van
elektriciteit moest door een elektricien gedaan worden. Water en
afvoer was een klus die we zelf
moesten klaren! (diepe zucht) Een
parttime student, die in de bouw
werkt, heeft mij 2 dagen geholpen

en legde mij uit hoe ik het moest
doen. Verder mocht ik nog een
student inhuren om te helpen. Hij
was de school nog wat geld schuldig, dus dat kwam mooi uit.
Door dit alles was oktober een
drukke maand, maar ik ben God
dankbaar voor alles wat ik geleerd
heb en deze kennis zal me in de
toekomst nog wel van pas komen.
Tijdens zo’n proces kom je ook in
contact met andere christenen die

tijd wel iemand die met haar wil
spelen of rondwandelen. Omdat
ze in het begin erg eenkennig was
hadden we er een hard hoofd in
hoe dat zou gaan als iemand op
haar past. We zijn God dankbaar
dat Hij gebeden hiervoor heeft
verhoord en dat het tot nu toe
heel goed gaat met oppas. Er is
bijna een concurrentiestrijd wie
er op Nadia mag passen. Omdat
ze lacht naar iedereen is ze ook
vaak een brug in contacten naar
anderen.

In een dienst op zondag 15 april
2007 om 9.30 uur zullen wij uitgezonden worden, vanuit Gebouw
Het Kruispunt, Het Spoor 51,
3994 AC Houten. Wij nodigen u
hiervoor hartelijk uit.
Ook is er gelegenheid om ons te
ontmoeten op zaterdag 14 april
op de open dag.
Tussen 19 februari en begin april
hebben wij gelegenheid om in uw
kerk/gemeente, bijbelstudiegroep,
jeugdclub e.d. een presentatie te
komen geven over wat wij in Malawi gaan doen (o.a. het, samen
met de bevolking in het Songagebied, opstarten van een Aidsproject)’. De volgende data zijn
al besproken: 3 maart Kunstdag,
25 maart Geleen, 28 maart Amsterdam, 21-22 maart Duitsland.
Voor verdere gegevens kunt u de
thuisfrontcommissie raadplegen.

Reizen
Onze terugreis naar Nederland
staat geboekt voor 16 februari.
De vliegtickets voor Malawi zijn
ook besteld. D.V. 17 april zullen
we naar Afrika vertrekken.
Wilt u a.u.b. bidden voor alle
voorbereidingen?

Het adres:
TFC J. en M. Bos,
p/a
Kantelenmuur 1,
3991 RT Houten,
Tel. 030-242 00 96
E-mail:
bos_tfc@
yahoo.com
Website:
www.johannesmarieke.org

Als Stichting Liebenzell Mission
Nederland zijn we met Johannes en Marieke Bos dankbaar
dat er al veel sponsors zijn, die
het mede mogelijk maken dat zij
in Malawi kunnen gaan werken.
Per maand zal ongeveer € 1800
nodig zijn. Dit bedrag is nog niet
volledig toegezegd.
Zij zijn op zoek naar nog meer
mensen die hen structureel financieel willen ondersteunen.
Daarvoor kunt u hun folder aanvragen bij de thuisfrontcommissie. Bij deze folder zit ook een
antwoordcoupon waarmee u
Stichting Liebenzell Mission Nederland kunt machtigen regelmatig een bedrag van uw rekening af te schrijven. Natuurlijk
kunt u ook zelf een bedrag op de
rekening van de stichting overmaken onder vermelding van:
fam. Bos, Malawi.

vervolgstudie, anderen hebben
het vooruitzicht als leraar aan
staatsscholen aangesteld te worden. Aan beide takken van PIBC
op Chuuk en Guam studeren
meer dan 200 jonge mensen. Als
docenten werken er 14 Liebenzeller zendelingen.

Liebenzell Mission wereldwijd
Micronesië ■
Gered … en dan? De broer van
Joyleen, één van de PIBC studenten van Chuuk, was zoek. Met
nog twee anderen was hij in een
kleine boot op volle zee toen de
motor uitviel. Door de wind en de
stroming raakten ze steeds verder van huis. Ze brachten zo’n
drie weken op hun bootje door
voordat ze eindelijk door een
schip werden opgepikt.
Inmiddels waren ze in het gebied
van de Marshall eilanden, ongeveer 1700 kilometer van Chuuk.
Ze zijn in goede gezondheid en
blij met deze goede afloop.
De bewoners van Chuuk hebben
echter een, voor ons, vreemde
manier om dit te vieren.
Als een familielid op zee zoek
geweest is en levend gevonden
wordt dan word je geacht zo blij
te zijn dat je niets meer om je materiële bezittingen geeft. De mensen komen in je huis en nemen
mee wat ze willen hebben en zo
zijn de huizen van deze families
volledig leeggehaald.
Joyleen heeft daarom aan onze
directeur gevraagd om uitstel
voor het betalen van het lesgeld.
Hoewel sommige zendelingen al
heel lang in Micronesië zijn was
dit iets waar ze nog nooit van gehoord hadden.
Micronesië ■
Gouverneur is jaloers op PIBC
studenten. »Ondanks mijn jarenlange opleiding op katholieke
scholen heb ik nooit de bijbel
leren kennen«, zei Felix P. Ca-

Gouverneur
Camacho,
feestredenaar op
het examenfeest.
Foto: H. Gorges

macho, gouverneur van Guam
tijdens het eindexamenfeest van
de PIBC in 2006. Dit gebeurde
pas door contact met vrouwen
van LM-zendelingen. Het was
hun verlangen om voor politici te
bidden en hen op het evangelie
opmerkzaam te maken.
In zijn feestrede zei hij jaloers
te zijn op de studenten omdat zij
zich vier jaar uitgebreid bezig
konden houden met Gods Woord.
Hij bemoedigde de jonge mensen
het geleerde op de eilanden van
Micronesië door te geven. Enkele afgestudeerden beginnen een

Medewerkers gevraagd door zendelingen LM Frankrijk
LM zendelingen in Normandië
gaan ook dit jaar in de zomermaanden
evangelisatie-acties
houden. Zij zoeken hiervoor gemotiveerde christenen o.a. ook
uit Nederland. Er zijn mogelijkheden in Carentan voor max. 10
personen (liefst echtparen zonder
kinderen of jonge mensen) van
14/7 t/m 28/7/07 en in Mortagne
au Perche voor 3 personen van
28/7 t/m 4/8/07. Er zal ook voldoende tijd zijn voor ontspanning.
Informatie en aanmelding bij Jan
Kamminga.

Attentie!
De acceptgiro is allereerst bedoeld als adresdrager.
Vanaf 1 januari 2007 kunt u deze acceptgiro uitsluitend gebruiken voor het overmaken
van een gift voor het algemene werk van Liebenzell Mission Nederland.
Wilt u een andere bestemming aan uw gift geven, b.v. voor Fam. Bos,
Peter Vaas of Amano dan dient u gebruik te maken van uw eigen overschrijvingsformulier.
Als u via internet bankiert dan zouden wij u vriendelijk willen vragen altijd tevens uw
adresgegevens te vermelden. In beide situaties is het uiteraard belangrijk dat u duidelijk
de bestemming van uw gift aangeeft.
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, 1222LJ Hilversum, Telefoon 035-6832815
E-Mail:liebenzellmission@chello.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
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