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INTRODUCTIE

Beste lezer,

Op D.V. zaterdag 20 augustus 2022 organiseren we onze jaarlijkse zomermarkt en fietstocht.
De opbrengst hiervan is bestemd voor het werk dat Stichting Timotheos en onze veldwerkster
Bep Klok verrichten onder weeskinderen in Malawi.

In dit programmaboekje vertellen we u graag wat u kunt verwachten. Bep Klok schrijft over
haar werk in Malawi. En Kees Verwoerd, die onlangs naar Malawi afreisde, schrijft een stukje
over de gevolgen van de overstromingen. Voor de kinderen is een kleurplaat en een puzzel
toegevoegd. Kortom: voldoende reden om snel verder te lezen!

Tot slot een speciaal woord van dank aan alle ondernemers die deze actie steunen als
sponsor of in welke vorm dan ook! U vindt van hen een advertentie of vermelding in deze
brochure.

Steunt u ons ook? Van harte welkom met het hele gezin!

Met vriendelijke groet
Werkgroep Ede-Wekerom | Thuisfrontcommissie Bep Klok

Hein Geurtsen
voorzitter

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op!
06 - 16 49 14 40 | timotheosede@outlook.com
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VAN ONZE VELDWERKSTER

Beste lezer,

Mij is door werkgroep Ede-Wekerom (mijn
thuisfrontcommissie) gevraagd iets te schrijven over mijn
werk in Malawi. Voor diegenen die mij nog niet kennen:
mijn naam is Bep Klok en ik ben sinds 26 november 2014
veldwerkster voor de Stichting Timotheos in Malawi.
Daarvoor heb ik 21 jaar in het onderwijs gewerkt: 10 jaar
op het basisonderwijs en 11 jaar op het speciaal
onderwijs. Ik had altijd het verlangen om te werken met
kwetsbare (wees)kinderen in Afrika.

In 2012 ging ik voor het eerst naar Malawi om daar vrijwilligerswerk te doen voor Stichting
Timotheos. We hielden evangelisatieweken onder de kinderen op verschillende plaatsen. Toen
voelde ik duidelijk dat daar mijn hart lag en heb ik de stap genomen om te solliciteren. Na een
periode van voorbereidingen met o.a. een taal- en cultuurcursus, vertrok ik eind 2014 naar
Malawi.

Armoedespiraal doorbreken

In Malawi zijn meer dan 1 miljoen weeskinderen. Vaak worden deze kinderen opgenomen in
gezinnen van naaste familieleden zoals een oom en tante of grootouder(s). Veel weeskinderen
krijgen onvoldoende eten en gaan niet naar school. Als Stichting Timotheos proberen we de
armoedespiraal van de Malawiërs te doorbreken én hen in aanraking te brengen met het
Evangelie.
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Tot ongeveer twee jaar geleden was ik in Malawi verantwoordelijk voor twee kinderzorgcentra
van de Stichting Timotheos. Op deze kinderzorgcentra krijgen de (wees) kinderen onderwijs en
een warme maaltijd. Ook is daar een weeshuis waar kinderen wonen die helemaal geen
familie meer hebben om voor hen te zorgen.

Bijbelonderwijs

Sinds juni 2020 heb ik een nieuwe functie en ben ik verantwoordelijk voor Bijbelonderwijs en
evangelisatie binnen al onze projecten. We hebben zes kinderzorgcentra en vier daarvan
hebben een eigen school. Het is de bedoeling dat de leerkrachten elke morgen uit de Bijbel
vertellen. Zij hebben daarin coaching en toerusting nodig. Ook het Bijbelonderwijs in de
weeshuisjes en op de zondagsschool vraagt de aandacht. Deze nieuwe taak doe ik in
samenwerking met onze dominees / pastorale werkers op de centra. Zij zijn hier tenslotte voor
opgeleid en verantwoordelijk voor.

Daarnaast blijf ik nog betrokken bij de intake voor nieuwe (wees)kinderen in ons programma.
Hiervoor gaan we de dorpen in en bezoeken de gezinnen die hulp nodig hebben. Je wordt op
deze manier veel geconfronteerd met de armoede die er geleden wordt. Dan is het fijn dat we
als stichting hulp kunnen bieden aan zo’n gezin. Bovendien maken we van de gelegenheid
gebruik om Gods Woord te lezen en met hen te bidden. Vaak zit er een hele groep kinderen en
volwassenen mee te luisteren. Zo mogen we ook evangeliseren in de dorpen.

Gebed

Ik hoop dat u ook vanuit Nederland uw bijdrage wilt leveren aan het werk wat wij in Malawi
mogen doen. Maar bovenal hoop ik dat dit werk voor de weeskinderen een plaats mag hebben
in uw gebed. We zijn in alles afhankelijk van de zegen van de Heere. Als Hij het Woord wil
zegenen aan de harten van de kinderen, zal het kracht doen. Dan zal het werk vrucht dragen.

Hartelijke groet,

Bep Klok

Actuele blog: https://www.timotheos.nl/wie-zijn-wij/veldwerkers/bep-klok/

https://www.timotheos.nl/wie-zijn-wij/veldwerkers/bep-klok/
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Standhouders
Petite Perle Baby

Hoedenwinkel Jenny
Speelgoed

Lesita Sieraden
JEMAKO

Natuurlijk slapen
Jakobsen Zoetwaren
Chinese Groene thee

Tupperware
De Schatkamer

Chifundo
Julia’s Kinderkleding

NeoLife
Het klosje garen

Boekhandel Hazeleger
Twin Vision - gehaakte (baby)artikelen

Roselinde Mode
ByTruDiy

De Speltknop (Speltmeel/bloem)
Imminkhof Brocante
TB Modeaccessoires

Forever Living - Aloë Vera
Road2Work

Vertel-CD’s - Sjoerd Pasterkamp
Vereniging Zondagsrust

Maar ook:
Groente & Fruit

Bakkersproducten
Noten, eieren, Eiroem advocaat, Schulp

Bloemen
Ondergoed, sokken etc.

(Klein) gereedschap

PLATTEGROND EN STANDHOUDERS
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Bekijk het filmpje van de Zomermarkt van vorig jaar
door de QR-code hiernaast te scannen.
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EN VERDER O P DE MARKT…

Grote rommelmarkt & tweedehands kinderkleding
Op onze rommelmarkt is er voor elk wat wils te vinden! Ook wordt de verkoop van
tweedehands kinderkleding dit jaar uitgebreid. De opbrengst is volledig voor het goede doel.

Ruim terras met eten en drinken
Kom langs bij de catering voor een heerlijke versnapering. Er zijn hier verschillende (warme)
dranken aanwezig. Maar ook voor de lunch kunt u goed bij ons terecht! We verkopen
koffie/thee/frisdrank, koek, patat, snacks, broodje hamburger en vis.

Activ iteitenplein voor jong (en oud)
Dit jaar mag ook het speelterrein natuurlijk niet ontbreken op de markt! Jong en oud kan zich
vermaken met verschillende activiteiten. Wat is er dit jaar te verwachten op het speelterrein?

§ Een minigraver besturen, waarbij veel behendigheid van de machinist wordt verwacht.
§ Oud Hollandse spelen, een vermaak voor jong en oud.
§ Voor de kleintjes is er een grote zandbak!
§ Knutselen!
§ De kinderen kunnen ook dit jaar hun energie kwijt op de skelterbaan.

Vergeet je kleurplaat niet in te leveren! Deze kun je inleveren bij de Timotheoskraam, bij de
ingang van de markt. De kleurplaat is ook te downloaden op de website.

Ook zit er verderop in dit boekje een puzzel, die je op de marktdag kunt maken en inleveren.
Wie weet…win jij een leuke prijs!

Rommelmarkt en tweedehands kinderkleding
Heeft u misschien overtollige spullen waarvan u verwacht dat deze van waarde zijn voor de
rommelmarkt? Daar zijn wij blij mee!

In principe is alles welkom met uitzondering van grotere spullen zoals kleding voor volwassenen en
meubilair. Daarnaast willen we dit jaar ook tweedehands kinderkleding inzamelen en verkopen. Indien u
iets beschikbaar hebt, houden we ons van harte aanbevolen!

Vrijwilligers gezocht!
In voorgaande jaren hebben veel vrijwilligers meegeholpen met de markt, bijvoorbeeld bij het opbouwen
en afbreken. Ook nu hebben we veel mensen nodig. Vindt u / vind jij het ook leuk om te komen helpen
tijdens de markt? Daar zijn we heel blij mee!

U kunt hiervoor contact opnemen met Gijsbert Thomassen (06-21405342).
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Veiling

Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een veiling gehouden. Dit was een groot succes; ook
dit jaar zal er weer een veiling worden georganiseerd. Er zullen diverse  mooie artikelen worden
geveild. En dat allemaal voor het goede doel!

Er wordt op 2 momenten van de dag geveild, namelijk om 11.30 uur én om 14.15 uur.

Op de marktdag staan er naast het veilingpodium 2 kramen waar de te veilen producten vooraf
alvast bekeken kunnen worden. Hieronder krijgt u alvast een voorproefje van wat u zoal op de
veiling kunt verwachten.

Bied ook mee en wie weet wordt u de gelukkige die voor het goede doel iets moois of lekkers
mee naar huis mag nemen!

Voorproefje van de producten op de veiling:
- Fietsen - Taarten
- Miniatuur trekkers - Planten
- Miniatuur vrachtwagens - Kinderspeelgoed
- Picknicktafels - Elektrisch kinderspeelgoed
- Bouwgereedschap - Brocante artikelen
- Monteursgereedschap - Barbecues en toebehoren
- Tuingereedschap
…en nog veel meer. Kortom: de moeite om te komen!
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Verkooppunten
Naast de Zomermarkt zijn er verschillende verkooppunten waar u het hele jaar leuke
producten kunt kopen waarvan de opbrengst grotendeels voor Stichting Timotheos is.

Winkeltje ‘Chifundo’ (Malawiaans voor: barmhartigheid)
is op afspraak te bezoeken. Gemiddeld 80% van de verkoop gaat naar Timotheos.

- Fotokaarten
- Postzegels
- Kraam- en cadeauartikelen
- (Afrikaanse) poppen
- Babykleertjes
- Speelgoed

Bernadette Verwoerd
Hoofdweg 158, Ederveen
Bezoek na overleg: 0318-570114 of 06-52037159
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Postzegels en zelfgemaakte cadeautjes
Familie Imminkhuizen verkoopt het hele jaar door postzegels waarvan de opbrengst bestemd is
voor Stichting Timotheos. Op de postzegels staan mooie, steeds wisselende afbeeldingen. Ook
zijn er neutrale postzegels of geboortezegels te verkrijgen. Ook voor bedrijven is het mogelijk
een factuur te ontvangen bij uw bestelling.

Tevens zijn er verschillende zelfgemaakte cadeautjes te koop, zoals: memoblokjes, geurzakjes,
setje waxinelichtjes, boekenleggertjes, douchegel ‘meester’, ‘juf’, ’opa’, ‘oma’, etc., snoepjes
leuk verpakt, Toffifee, cadeauenvelopjes en kaarten.

Familie H. Imminkhuizen
Telefoonweg 2, Ede
0318-613394 (van te voren s.v.p. even bellen)

Ook verkijgbaar bij: Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37, Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor de openingstijden.

http://www.boekhandelhazeleger.nl/
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PUZZELPAGINA

Zoek het verborgen woord
Haal de puzzel op bij de Timotheoskraam aan het begin van de markt. Verzamel alle letters en
zet ze in de juiste volgorde. Wat is het juiste woord? Lever de oplossing in bij de
Timotheoskraam. Wie weet, win jij een leuke prijs!

Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken. De winnaar wordt ’s middags na
afloop van de veiling bekendgemaakt.

Woordzoeker
Om alvast wat in de puzzelstemming te komen, hebben we hieronder een woordzoeker
gemaakt. De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal (ook achterstevoren) worden
gevonden. De oplossing is ‘Hartelijk bedankt’ in Chichewa, de taal die in Malawi gesproken
wordt.
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Fiets gezellig mee

Wij hebben voor u een prachtige fietsrouteroute uitgestippeld, dit keer richting Wageningen.
U kunt kiezen uit 25 of 45 km. Bij inschrijving ontvangt u van ons een routebeschrijving.

(Voor)inschrijving
We vinden het fijn als u uw aanmelding alvast aan
ons doorgeeft (niet verplicht). Dit kunt u doen
via timotheosede@outlook.com onder vermelding
van uw naam, emailadres en aantal personen.
Op de dag zelf kunt u zich inschrijven bij de
Timotheoskraam, aan het begin van de markt.
(NIEUW: uw fiets kan alleen worden neergezet op
de fietsparkeerplaats: tussen de autoparkeerplaats
en de markt)

Inschrijftijd
Tussen 9:30 uur en 11:00 uur
(Bij later vertrekken, kan het zijn dat het rustpunt
gesloten is.)

Startpunt
Klompersteeg 11, Veenendaal
(nabij Veenendaal/De Klomp/Ede)

Prijzen
€ 7,50 p.p./fiets
(max. € 30,00 per gezin)
Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank en iets lekkers!

Rustpunt
Halverwege de route vindt u een rustpunt met
terras incl. eten en drinken.

Oplaadpunten elektrische fietsen aanwezig.

Uitkijktoren Het Binnenveld
(25/45km)

Kasteel Hoekelum
(45km)

Ginkelse Heide
(45km)

mailto:timotheosede@outlook.com
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Oproep tot rentmeesterschap

Beste lezer,

Sinds de vorige verkoopdag is er een zware tijd aangebroken voor de bevolking van Malawi.
Meerdere wervelstormen en overstromingen hebben de oogst grotendeels vernietigd en
talloze lemen huisjes zijn vergaan tot modderhopen, vermengd met het gras van de daken.
Maanden later is nog overal de troosteloze aanblik van deze ravage zichtbaar in het landschap.
De boeren bevolking is, ook hier, zwaar getroffen in hun broodwinning. Na de overstromingen
hebben zij opnieuw gezaaid, in de hoop toch nog enigszins te kunnen oogsten. Toen het water
weer begon te zakken verdrievoudigde de prijs van kunstmest. Hierdoor was er voor velen
geen mogelijkheid een tweede keer te investeren in de aankoop van voldoende meststoffen.
Inmiddels is de opbrengst van deze oogst bekend. Een gemiddeld stuk land wat zeven zakken
mais opbrengt, heeft nu slechts één zak opgeleverd. Daarmee is de hongersnood in feite
begonnen. De prijs van mais, het dagelijks voedsel in dit land, is sinds de oogst omhoog
gevlogen.

Een van de bijkomende oorzaken van deze stijgende maisprijzen is dat de grote agrarische
(internationale) bedrijven in Malawi werken in coöperatie-verband; zij verhandelen hun oogst
naar het buitenland, waar nog hogere prijzen een betere marge geven. Hierdoor nemen de
maisvoorraden verder af, wat eveneens prijsopdrijvend is.

Sinds de stormen heeft 25% inflatie een enorm gat geslagen in de besteding van de Malawiërs.
De literprijs van de brandstof is gestegen naar de waarde van het loon van een
gemiddelde arbeider, deze verdiend circa 2000 Kwacha per dag, de dieselprijs is
momenteel 1920 Kwacha.

In een ‘normaal’ jaar lijden
1,3 miljoen mensen aan het
einde van het seizoen
honger, vanwege gebrek aan
inkomsten en voedsel. De
regering schat op dit
moment in dat dit er door de
slechte oogst dit jaar 7
miljoen mensen een kortere
of langere periode gebrek
zullen lijden. Uit ervaring
weten we dat dit vooral
oude mensen en kinderen
zijn. Schade aan de huisjes opnemen na orkaan Gonbe

(laatste orkaan na Ana)
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Lichtpuntjes

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Een kerkje van een RPC gemeente in de bergen raakte zwaar
beschadigd door de watervloed. Samen met Frank, de Malawiër die het onderhoud voor ons
verzorgt, gingen we er kijken. Er was niemand die deze mensen kon helpen bij de herbouw van
dit bedehuisje. Toen zei Frank; als de gemeenteleden de stenen bakken, zal ik de herbouw
voor mijn rekening nemen! We vroegen hem verbaasd, waarom doe je dat? Frank’s antwoord
was indrukwekkend eenvoudig; ‘Ik heb door mijn werk veel betere inkomsten dan veel
anderen, daarover ben ik tot rentmeester gesteld en eenmaal zal ik daarover rekenschap
moeten afleggen voor God. Nu is het mijn wens om dat zó te doen, dat ik mag zijn als die man
in de Bijbelse geschiedenis (Lukas 19:13). Om voor de uitbreiding van Christus Koninkrijk de
aan mij in bewaring gegeven middelen te mogen vermeerderen’.

Zomaar een paar voorbeelden van de omstandigheden waarin onze vrienden bij Timotheos in
Malawi hun dagelijks werk moeten uitvoeren. Zij hebben uw dagelijkse gebed zó nodig, om
met de hulp des Heeren, te doen wat mogelijk is. Er rust een zware taak om hun schouders, in
de verantwoordelijkheid om de Bijbelse oproep tot bekering te delen; ‘Hoort de roede en Wie
ze besteld heeft’ (Micha 6:9).

Hartelijke groet,

Kees Verwoerd

Kerk in aanbouw Nkomobassa
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DRIE SPEERPUNTEN VAN TIMOTHEOS
Van schrijnende (geestelijke) armoede naar een hoopvol bestaan. Dat willen we realiseren,
samen met de lokale bevolking op het platteland. Onze drie speerpunten daarbij zijn: zorg,
onderwijs en evangelisatie. We bieden dit aan Malawiërs van alle leeftijden. We hebben
echter veel aandacht voor de (wees)kinderen. Zij zijn kwetsbaar en afhankelijk van anderen.
Bovendien zijn zij de ouders, kostwinners, gemeenteleden en ambtsdragers van de
toekomst. Deze hulp brengt ons dicht bij de Malawiërs. En zo creëren we vele geschikte
momenten om Gods Woord te verkondigen.

1. Zorg voor (wees)kinderen
Ze missen de liefdevolle zorg van ouders. Lijden honger. Worden verwaarloosd.
(Wees)kinderen in Malawi ontberen zo’n beetje alles wat nodig is. En voor velen van hen is
daarmee de toon gezet voor de rest van hun leven… aangrijpend. Maar ook motiverend. Want
als we hén kunnen helpen, als zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen, dan is de impact
onvoorstelbaar groot.

2. Evangelisatie
Voedsel, zorg en onderwijs betekenen veel voor arme Malawiërs. Maar wat zij boven alles
nodig hebben, is het levende Brood en levende Water. Daarom vertellen we hen uit Gods
Woord. Daar zijn manieren en momenten genoeg voor. Van Bijbelverhalen op school en
catechisatielessen tot kerkdiensten en zondagsscholen. Dat is werk voor de predikanten van
de Reformed Presbyterian Church, die de geestelijke zorg voor hun rekening nemen. Zo
worden de Malawiërs gewezen op Christus, Die arm is geworden daar Hij rijk was, opdat ook
zij door Zijn armoede zouden rijk worden.

3. Onderwijs
Met lege buikjes gaan ze naar de overheidsschool. In uitpuilende lokalen, of zomaar in de open
lucht proberen ze wat van de meester op te vangen. Maar het lukt zoveel Malawische jongens
en meisjes niet om de basisschool af te maken. En als het ze al lukt, blijkt vervolgonderwijs
vaak onbetaalbaar te zijn. En dan? Wie niet kan lezen, kan niet leren. En wie geen vak kan
leren, kan nauwelijks betaald werk krijgen of een eigen bedrijfje starten. Daarom maken we
ons als Timotheos sterk voor het onderwijs aan kinderen en jongeren.
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HOE KAN IK STICHTING TIMOTHEOS STEUNEN?
Komt u niet naar de markt, maar wilt u wel bijdragen aan een mooie opbrengst?
U kunt een bedrag overmaken naar NL07 RABO 0103 4378 19 t.n.v. Stichting Timotheos
(werkgroep Ede-Wekerom / TFC Bep Klok) o.v.v. Zomermarkt 2022.

Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden om Stichting Timotheos te steunen:

1. Adopteer een
(wees)- kind,
scholier of
kleuterklas
Wilt u ons werk
structureel steunen? Wilt
u blijvend verschil maken
in het leven van een
(wees)kind of zelfs een
hele klas? Neem deel aan
één van de
adoptieprogramma's!

Bekijk de
adoptiemogelijkheden
op
www.timotheos.nl/help-
mee/
adoptieprogramma

2. Doneer een
eenmalige gift
Om uitvoering te geven aan
onze missie in Malawi is geld
nodig. De nood is groot!
Maak meteen uw gift over op
NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos.

Of nog makkelijker: Scan de
QR-code, dan kunt u via
iDeal het gewenste bedrag
doneren.

3. Steun een project
Op onze website ziet u de
verschillende actuele
projecten die u kunt steunen
met uw gift. Kies een project
dat u persoonlijk aanspreekt
en doneer eenvoudig het
gewenste bedrag. Elke euro is
waardevol voor ons werk in
Malawi en kan letterlijk
levens redden.

Bekijk onze projecten op
www.timotheos.nl/help-
mee/
steun-een-project

4. Word donateur
Het werk in Malawi kan blijven doorgaan dankzij de steun van donateurs. Wilt u ons ook helpen met
uw periodieke bijdrage? U kunt zich eenvoudig aanmelden. Wij houden u dan op de hoogte van de
ontwikkelingen in Malawi. Vier keer per jaar ontvangt u ons Timotheos Magazine. Alvast hartelijk
dank voor uw steun.

Meld u direct aan via www.timotheos.nl/help-mee/
word-donateur

http://www.timotheos.nl/help-
http://www.timotheos.nl/help-
http://www.timotheos.nl/help-mee/
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Deze actie is ook gesponsord door:
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

Hootsen Hoveniers Imminkhuizen Hoveniers Wekerom N.N.
Van de Haar Groep Geurtsen Metaalbewerking B.V. N.N.

Vlinck v.o.f. De Vor Brandes en Co B.V. N.N.
HJM Bouw B.V. Mulder Bouw- en afwerkingsbedrijf N.N.

Bent u ondernemer en wilt u D.V. de volgende keer ook sponsoren
of kunt u op andere manier iets voor ons betekenen?

Neem dan contact op met Hein Geurtsen: 06 - 16 49 14 40
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Foto’s uit Malawi

Een oprit voor een nieuw kind (in een rolstoel)

Nenero, kind in sponsorprogramma

Dé man achter alle houtsnijwerkdieren in de
Timotheoskraam en het winkeltje CHIFUNDO
in Ederveen

School in aanbouwNenero, kind in sponsorprogramma
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Werkbezoek stenenbak project in Lilongwe

Werkbezoek stenenbak project in Lilongwe

Uitvoering onderhoud Centre

De bananenplantages bij het Centre van
Chicumukire is een enorm succes.
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