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Timotheos Magazine is een uitgave van 
Stichting Timotheos. Doel van deze stichting 
is het ondersteunen van het werk van de 
Timotheos Foundation. We willen de Malawiërs 
helpen de armoedespiraal te doorbreken én 
hen in aanraking brengen met het Evangelie. 
De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat 
we op eigen scholen aan Malawische kinderen 
geven, of dat we financieel haalbaar maken 
voor hen. En waar we ook zijn, we verlenen de 
broodnodige zorg én brengen het Evangelie.
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De apostel Paulus schrijft hier over twee grote genadega-
ven in het leven van een ware christen. De eerste genade-
gave is: in Christus te geloven. De tweede genadegave is: 
voor Christus te lijden. 
Paulus wijst erop dat het geloof een genadegave is. Het 
is u uit genade gegeven. Het woordje ‘genade’ wijst ons 
erop wat voor mens het geloof ontvangt: een schuldig 
mens! Alleen een veroordeelde misdadiger, die schuldig 
gesteld is en gestraft moet worden, krijgt genade nodig. 
Hoe is het met u, lezer? Bent u een misdadiger geworden, 
een wetsovertreder, een verbondsbreker, een afvallige, 
dood door de misdaden en de zonden? O, de Heere lere 
het u uit vrije genade!

Maar u is het uit genade gegeven in Hem te geloven. Het 
is u gegeven, uit genade, een geopend oog te ontvan-
gen voor de gerechtigheid die in Christus is. U hebt Hem 
gezien, Die een lelieblanke gehoorzaamheid betrachtte en 
een bloedrode gerechtigheid verdiende. Wat een eeuwig 
wonder! Hij liet u niet aan uzelf over, maar Hij nam u voor 
Zijn rekening.

Maar nu schetst Paulus nog een bijzondere genadegave: 
maar ook voor Hem te lijden. U begrijpt wel: voor Christus 
lijden betekent niet dat wij iets voor Hem doen, iets aan 
Hem kunnen toebrengen. Nee, in die zin heeft alleen 
Christus voor de Zijnen geleden: Hij heeft in hun plaats 
geleden. Maar de ware gelovigen lijden voor Hem in die 
zin, dat zij om Zijns Naams wil verdrukkingen onderwor-
pen zijn. Omdat u de Naam van Christus kent en belijdt, 
zult u verdrukt worden op aarde. 
Wees daarom niet te zeer verslagen om alles wat u 
overkomt. Er is voor Gods Kerk geen andere weg dan de 
nauwe weg, de woeste weg, de weg die met doornen 
omtuind is. U kunt de weelde niet dragen om zonder 
beproevingen uw weg te gaan. Uw verdrukkingen zijn 
genadegaven, uw pijnen zijn zegeningen, uw kruisen zijn 
kransen! Zie op Hem Die zo onuitsprekelijk veel zwaarder 
beproefd werd. Vestig uw oog op Hem Die vernietigd 
werd. Ook u zult wel zulke diepe wegen moeten gaan dat 
u daarin de liefde Gods niet zomaar kunt opmerken. Maar 
weet dit: God is getrouw, Welke u niet zal laten verzocht 
worden boven hetgeen gij vermoogt, maar Hij zal met 
de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt 
verdragen (1 Kor. 10:13). En weet: u zult eens uit het 
lijden verlost worden. Dit schrijft Paulus aan de Romein-
en: Zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden (Rom. 8:17). O, wonderlijke liefde 
Gods. Wie uit genade gegeven wordt in Hem te geloven 
en voor Hem te lijden, zal ook gegeven worden met Hem 
verheerlijkt te worden!

Uw verdrukkingen zijn 
genadegaven, uw pijnen zijn 
zegeningen, uw kruisen zijn 
kransen!
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van het werkveld van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Dinsdag 26 juli hadden we een training voor de 
leerkrachten van onze drie scholen in het zuiden. 
We deden de training in Chigumukire, omdat onze 
collega’s dan niet helemaal naar Blantyre hoefden 
te reizen. 

Training voor de 
leerkrachten

Zes eigen basisscholen 
tekst: Bep Klok

Na de opening begonnen we met een Bijbel-
studie over Johannes 3:3-6 waarin de Heere 
Jezus tot Nicodémus zegt dat we, tenzij we 
wederom geboren worden, we het koninkrijk 
Gods niet in kunnen gaan. Ik had een aantal 
vragen op papier gezet en in groepjes gingen 
we deze bespreken. Daarna kwamen we weer 
bij elkaar en bespraken we de antwoorden 
van de verschillende groepjes. We dachten na 
over het wonder van de wedergeboorte. Dat 
het noodzakelijk en onmisbaar is. En dat het 
ook enkel genade is. Ook bespraken we wat de 
vruch ten van de wedergeboorte zijn. 
Er kwamen veel vragen. Over het algemeen 
leeft hier toch de gedachte dat wij eerst zelf iets 
moeten doen en dat dan de Heere iets doet. Dat 
het alles alleen uit God is en tot Hem weer te-
rugkeert, is moeilijk voor hen om te begrijpen. 
Het was goed om zo met elkaar bezig te zijn 
rond Gods Woord. Ik hoop en bid dat de Heere 
het wil zegenen en dat de leerkrachten ook dat 
wonder van de wedergeboorte mogen ervaren in 
hun hart. Dan zal het hun verlangen zijn dat de 
kinderen dat ook mogen kennen.

Zes eigen basisscholen runnen doe je 
niet zomaar. Denk aan het bouwen van 
schoolgebouwen, het regelen van meubilair en 
schoolmaterialen, het aannemen en trainen van 
leerkrachten, enz.

Schoolboeken
In de achterliggende periode zijn we druk 
geweest met het regelen van de schoolboeken. 
Onze scholen hadden wel schoolboeken, maar 
de aantallen klopten vaak niet. Daarbij waren de 
boeken niet geplastificeerd, waardoor ze snel 
kapot gingen. 
De leerkrachten hebben alle boeken geteld 
en geplastificeerd. Daarna zijn alle boeken 
die teveel waren, teruggekomen naar het 
hoofdmagazijn. Op deze manier konden we 
veel tekorten aanvullen, maar er moesten ook 
boeken worden bijbesteld. Onder leiding van 
vrijwilliger Florus hebben een paar studenten 
zo’n 3.000 boeken (nieuw en uit het magazijn) 
geplastificeerd. Daarna heeft hij op alle scholen 
de boeken geteld en aangevuld. Dit was een 
mega klus, waar we hem ontzettend dankbaar 
voor zijn! De schooldirecteuren en leerkrachten 

Verder hebben we de handleiding voor het 
voorbereiden en vertellen van het Bijbelverhaal 
doorgenomen. Alles draait om een grondige 
voorbereiding in afhankelijkheid van de hulp 
van de Heere. Dan ben je ook in staat om de 
boodschap over te brengen aan de kinderen. 
De toepassing is het belangrijkst. Wat wil de 
Heere, door middel van dit Bijbelverhaal, ons 
leren? Steeds weer komt de Heere met Zijn 
Woord tot ons en zegt: “Mijn zoon, mijn dochter 
geef mij uw hart!”

Van elke school vertelde één leerkracht een 
Bijbelverhaal aan de hele groep. Dat was best 
spannend! Het is wel even wat anders om voor 
een klas met kinderen te staan of voor een klas 
met collega’s. Daarna bespraken we met elkaar 
de sterke punten en de dingen die beter kunnen. 
Al met al heel leerzaam! 

Tot slot heeft mijn collega Zex (leidinggevende 
van de centra in de Lower Shire) met de 
leerkrachten nagedacht over het onderwerp 
‘rolmodel’. Zex heeft veel onderwijservaring en 
is zelf directeur geweest van een school voor 
voortgezet onderwijs. Het was mooi en leerzaam 
om te zien hoe een Malawiër dit onderwerp met 
de leerkrachten bespreekt.
De tijd ging veel te snel. We hadden nog wel veel 
meer willen bespreken, maar dat bewaren we 
weer voor de volgende training D.V. 

hebben getekend voor ontvangst. Zij zijn 
nu verantwoordelijk om de boeken netjes te 
houden en de voorraden op peil te houden.

Registratie
Een ander belangrijk onderdeel is de registratie 
van onze scholen bij de overheid. Dit kan alleen 
als onze scholen voldoen aan de voorwaarden 
die de overheid heeft gesteld.  Inmiddels heeft 
het inspectiebezoek op onze nieuwe scholen 
in Mulinga en Nyamitutu plaatsgevonden. De 
inspecteurs waren dik tevreden! Ze vroegen 
zelfs of andere scholen onze scholen mogen 
bezoeken om van ons te leren. Zodra hun 
rapport binnen is, kan de registratie worden 
afgerond.
Voor de groepen 8 zijn speciale voorwaarden 
gesteld door MANEB (Malawi National 
Examinations Board). Als we hieraan voldoen, 
kunnen de eindexamens op onze eigen scholen 
plaatsvinden. Voor onze school in Chigumikire 
is dit al geregeld en we verwachten dat we dit 
binnenkort ook rond hebben voor Mbulumbuzi 
en Namitambo. 

Zo maken we samen met onze leerkrachten en 
schooldirecteuren mooie stappen. En dat alles 
voor goed, christelijk onderwijs in Malawi! Bid 
u mee om zegen?

Zoals u weet, is onderwijs belangrijk 
voor Timotheos. Omdat de kwaliteit van 
het onderwijs en de identiteit van de 
overheidsscholen vaak te wensen over laat, 
heeft Timotheos zes eigen basisscholen, bij 
elk kinderzorgcentrum één. We zijn blij dat 
we op deze manier kunnen werken aan goed, 
christelijk onderwijs. 
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Toen zijn ouders voor zendingswerk 
naar Malawi gingen, bleef hij thuis in 
Amerika. Niet wetend dat hij jaren later 
zelf zou gaan. Gerrit Oomen woont sinds 
januari 2020 met zijn vrouw en kinderen 
in Malawi. Eerst werkte hij voor het 
Canadese project van Timotheos. Sinds 
mei 2021, kort na de samenvoeging van 
Nederland en Canada, is hij de Algemeen 
Directeur van Timotheos.

Werken in Malawi is 
denken in oplossingen

De organisatie van Timotheos in Malawi telt 190 
medewerkers. Warm of koud wordt Gerrit daar niet van. 
“Ik denk graag in oplossingen.” Voor het interview zitten 
we in zijn kantoor op de eerste verdieping, uitkijkend op 
een drukke asfaltweg. Auto’s toeteren, trucks wijken uit. 
Langs de autoweg zien we veel Malawiërs te voet. 

Wie ben je?
“Gerrit Oomen, getrouwd en acht kinderen. Ik ben in 
Nederland geboren en later met mijn ouders naar Amerika 
verhuisd. Uiteindelijk ben ik door mijn vrouw in Canada 
terechtgekomen. We hebben er zestien jaar gewoond. 
Sinds ruim 2,5 jaar wonen we in Malawi.”

Hoe ben je bij Timotheos terechtgekomen?
“Ik ben betrokken geraakt bij Malawi door mijn vader en 
moeder, want zij woonden hier. Vanaf 2013 steunden we 
vanuit de kerk in Canada het werk van Timotheos. Sinds 
2015 was ik penningmeester, totdat ik zelf naar Malawi 
ging. Mijn ouders waren alweer een paar jaar in Nederland 

toen wij voelden dat we voor Timotheos naar Malawi 
moesten.”

Kan je daar iets meer over vertellen?
“In Canada stond er al een aantal jaar een vacature open. 
Er kwam vrijwel niemand op af. Eigenlijk heb ik er nooit 
over nagedacht of ik het moest gaan doen. Totdat het 
bestuur vroeg of wij wilden gaan. Mijn vrouw en ik voelden 
ons alle twee vrij om het voorstel aan te nemen. Het was 
heel onverwachts, maar toch heel duidelijk. Na een half 
jaar voorbereidingen vertrokken we eind januari 2020 met 
zeven kinderen naar Malawi. Inmiddels is nummer acht in 
Malawi geboren.” 

Wat houdt je werk voor Timotheos in?
“Als Algemeen Directeur ben ik eindverantwoordelijk voor 
alles wat hier gebeurt. Mijn dagelijkse taken zijn een mix 
van alles en nog wat. Bijvoorbeeld communicatie over 
personeelszaken of financiën. Ik schrijf voorstellen en ik 
heb contact met de besturen van de betrokken landen. 
Zaken die op de werkvloer niet opgelost kunnen worden, 
komen ook bij mij terecht. Daar geniet ik van.”

... van problemen oplossen?
“Ja. Ik denk dat ik dat mijn hele leven al gehad heb. Snel 
denken in oplossingen en mensen meenemen om naar 
de oplossing toe te werken. Ik probeer het altijd op zo’n 
manier te doen, dat de mensen zelf met de oplossing aan 
de slag gaan.”

Waar wordt op dit moment aan gewerkt?
“We richten ons op het verhogen van de kwaliteit van de 
programma’s. Vanuit de visie dat als we iets doen, we het 

goed moeten doen. Als we dingen half gebakken doen, 
vind ik dat geen goede investering van het geld dat we uit 
Nederland, Canada en de USA krijgen.”

In ons voorgesprek vertelde je iets over nood.
“Ja, naast de nood van voedsel en onderwijs is er ook 
geestelijke nood in Malawi. De statistieken zeggen dat 
ongeveer twee derde van de bevolking christelijk is. Dat 
kun je zien als je hier op de wegen rijdt. Op elk bedrijf 
of auto staat iets over God, maar als je met de mensen 
gaat werken, kom je erachter dat christelijk-zijn bijna een 
andere huid is. Het gaat niet zo heel diep. Als de moskee 
bij de buren maïs komt uitdelen, is het geen probleem 
om even moslim te worden. Voor een blanke is dat 
onbegrijpelijk, maar hier in Malawi is dat realiteit. Het laat 
zien hoe hoog de nood is. In onze projecten besteden we 
daarom aandacht aan evangelisatie.”

“Mijn vrouw en ik voelden ons alle 
twee vrij om het voorstel aan te 
nemen”

interview met Gerrit Oomen
tekst: Mathilde Compagner en Leneke Boender

Hoe is de organisatie in Malawi 
opgebouwd?
Dagelijks wordt er op zes 
kinderzorgcentra eten en (Bijbel)
onderwijs gegeven aan honderden 
kinderen. Het personeel op deze 
centra wordt ondersteund door 
twee project officers en onze 
adviseurs. Voor onze studenten 
op de middelbare scholen en 
beroepsscholen en universiteit is 
er een derde project officer.
Het managementteam stuurt al 
deze medewerkers van Timotheos 
aan en rapporteert aan het 
Malawisch bestuur. Dit bestuur 
staat in direct contact met het 
internationaal bestuur.

Ondersteunende besturen 
per sponsorland

Afgevaardigden uit besturen Malawi, 
Nederland, Canada en USA

Management team

Project officiers programma’s Adviseurs

Internationaal
bestuur

Bestuur Malawi

General 
Manager

CCC’s
Noorden

CCC’s 
Zuiden

Studenten 
Program-

ma
Onderwijs Evangeli-

satie

Financiën Program-
ma’sHR

Uitvoerend 
personeel

kantoor

Uitvoerend 
personeel 

kinderzorgcentra 6 kinderzorg-
centra

ca. 500
studenten op 
verschillende 

scholen

Bestuur 
Nederland

Bestuur 
Canada

Bestuur
USA
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van het werkveld
tekst: Bart Lodder

In de voorgaande edities van ons 
magazine heb ik iets geschreven over 
ons scholierensponsorprogramma. Zoals 
eerdergenoemd zou ik ter afronding iets 
schrijven, waarom we denken dat de 
genoemde oplossing (het overplaatsen van 
een groot deel van onze scholieren naar 
een privéschool) kan bijdragen aan het 
verminderen van de uitdagingen. 

Jaar

Aantal voort-
gezet onder-
wijs scholen

2021

75

2022

40

2023

17

Door de grootte/reikwijdte van het
programma is het lastig om voldoende toezicht
te houden op de scholieren.

Per district/provincie hebben we één of twee 
privéscholen gevonden waar onze scholieren 
les volgen. Veel van onze scholieren waren 
verspreid over tientallen overheidsscholen, 
maar worden nu ‘geclusterd’ op enkele 
privéscholen. Hierdoor neemt het totaal 
aantal voortgezet onderwijs scholen, waar 
onze scholieren les volgen, sterk af (zie 
grafiek). Door het lage aantal scholen is het 
veel gemakkelijker om de scholen regelmatig 
te bezoeken en toezicht te houden op onze 
scholieren.

Daarnaast hebben veel van de 
overheidsscholen geen faciliteiten om te blijven 
slapen. Hierdoor moeten onze scholieren 
iedere dag van huis naar school lopen. Dit 
heeft nadelige gevolgen, zoals afwezigheid 
van of te laat komen op school. Daarbij draagt 
de armoedige thuissituatie bij aan huwelijken/
zwangerschappen van jonge meisjes.

De privéscholen hebben slaap- en 
eetfaciliteiten. Hierdoor hoeven onze 
scholieren niet elke dag naar school te lopen. 
Ook worden op deze privéscholen jongens en 
meisjes strikt gescheiden. We hopen hierdoor 
dat zowel afwezigheid als te laatkomen 
en het aantal meisjes dat uitvalt, door 
zwangerschappen, zal afnemen. 

Vervolgens zijn er veel overheidsscholen die 
geen kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Er 
is een tekort aan gekwalificeerde docenten 
en voldoende leer- en lesmaterialen. Dit 
resulteert in lage slagingspercentages van 
onze scholieren. 

De privéscholen waar onze scholieren naar zijn 
overgeplaatst, zijn onder andere uitgekozen 
op basis van de slagingspercentages. Daarbij 
wordt op deze scholen van de leerlingen 
verwacht dat ze hard leren. Vaak gaan de 
scholieren voor het ontbijt en na het avondeten 
weer in de klas om te studeren. We hopen dat 
bovenstaande factoren eraan bijdragen dat de 
scholieren slagen voor hun examens! 

In het voorgaande heb ik, ter afronding, 
iets geschreven over dit onderwerp. Zoals 
eerdergenoemd krijgen de dominees ook 
transportgeld, zodat zij op zaterdag/zondag 
naar de voortgezet onderwijs scholen kunnen 
gaan om een kerkdienst te beleggen. Dit is ook 
mogelijk doordat de studenten geclusterd zijn 
op privéscholen. 

Op deze manier proberen we het Woord in 
het gehoor van al deze scholieren te brengen. 
Daarbij willen we u ook vragen om te bidden 
voor de werking door de Heilige Geest hier in 
Malawi. Want door het Woord en de Heilige 
Geest zal een iegelijk die de Naam des Heeren 
aanroept, zalig worden!

8  Timotheos MAGAZINE Timotheos MAGAZINE  9



Ontwikkelingen in Malawi
Begin juli bezochten we als ‘kersvers’ Raad van Bestuur 
het werk in Malawi. We werden welkom geheten met 
een gezellige barbecue. Ook de Canadese bestuursleden 
waren gearriveerd. De dagen daarna bezochten we 
diverse projecten, spraken we met onze veldwerkers 
en zaten we met de verschillende besturen en het 
management van Timotheos in Malawi bij elkaar. Ieder 
managementlid presenteerde zijn/haar werk in Malawi: 
wat is er de achterliggende periode bereikt, waar 
liggen de uitdagingen en wat zijn de plannen voor de 
toekomst? Een hele mooie en leerzame bijeenkomst. 
In dezelfde week hadden we een eerste ontmoeting als 
International Board van Timotheos Foundation. Dat was 
zondermeer bijzonder te noemen. Naast het Nederlands 
en Canadees bestuur, was ook het Malawisch bestuur 
aanwezig en werd vanuit de USA digitaal deelgenomen. 
Voor het eerst in de historie van Timotheos waren we op 
deze wijze bij elkaar. Het was een goed samenzijn. We 
maakten bovendien allerlei praktische afspraken voor 
het vervolg. 
Verder waren we onder de indruk van alle 
werkzaamheden die door onze veldwerkers, samen met 
het team in Malawi, de afgelopen periode zijn verricht. 
Er wordt zichtbaar gewerkt aan professionalisering. 
Een paar voorbeelden? Er worden kwartaalrapportages 
opgesteld, de personeelsdossiers worden compleet 
gemaakt, er worden kwalitatief betere scholen 

De sponsoradministratie werd tot op heden gevoerd 
door vrijwilligers. Helaas moest Geesje Vogelaar-van 
Mourik haar werkzaamheden om gezondheidsredenen 
beëindigen. Wij wensen haar van harte sterkte en 
al het nodige toe. Ook Janie de Jong neemt afscheid 
als vrijwilliger omdat die haar loopbaan een andere 
wending heeft genomen waarbij er geen ruimte meer is 
voor dit vrijwilligerswerk. Graag zeggen wij Geesje en 
Janie heel hartelijk dank voor alle werkzaamheden die zij 
de afgelopen jaren mochten verrichten!

In deze bijdrage willen we ook de acties, die de 
afgelopen periode op diverse scholen en door 
vrijwilligers gevoerd zijn, niet onvermeld laten. Wat een 
bijzondere inzet! Om stil van te worden. 

geselecteerd voor onze scholieren, de resultaten van 
onze basisscholen worden inzichtelijk gemaakt en de 
evangelisatieprogramma’s krijgen concreet vorm en 
inhoud. 
Er is natuurlijk ook nog genoeg te doen. Hoe brengen 
we de kwaliteit verder omhoog bijvoorbeeld? Of hoe 
krijgen we meer inzicht in de voortgang van onze 
scholieren en studenten? En hoe beperken we het 
aantal leerlingen dat uitvalt? 
Maar, het is goed om ook even stil te staan en blij te zijn 
met wat er gedaan mocht worden. Een woord van dank 
voor onze collega’s in Malawi is zeker op zijn plaats!

Ontwikkelingen in Nederland
We zijn verheugd te kunnen melden dat deze maand 
de nieuwe Raad van Toezicht van Timotheos van start 
gaat.  De heren C. van Burg uit Terneuzen, S.P.P.M. 
Soons uit Bennekom en ds. M. van Sligtenhorst uit 
Nieuwleusen zijn bereid om deze taak op te gaan 
pakken. Zij stellen zich verderop in dit magazine aan 
u voor. Wij wensen hen Gods zegen toe bij deze 
verantwoordelijke taak. 
Met de benoeming van een Raad van Bestuur en Raad 
van Toezicht, komt er een einde aan het werk van het 
interim-bestuur. Harm Mokken en Kees Pruim zwaaien 
af. Zij mochten de achterliggende periode in een roerige 
tijd veel werk verzetten en de organisatie weer op 
poten zetten. Wij willen hen hier heel hartelijk voor 
bedanken!

Daarnaast hebben we de afgelopen periode twee 
collega’s kunnen benoemen voor het werk in Nederland. 
Marlies van Rossum-van den Berg als office manager 
(12 uur per week) en Linda Westerbroek-Kasbergen 
als medewerker sponsoradministratie (8 uur per week). 
Ook van hen leest u elders in dit blad meer. Wij heten 
Marlies en Linda van harte welkom en wensen hen een 
goede tijd toe bij Timotheos.

Tenslotte
Wat is er veel gedaan. 
Het is goed om daarbij stil te staan. 
Maar uiteindelijk is alles gelegen;
aan des Heeren zegen.  
Vergeefs op bouwen toegelegd;
zo God Zijn hulp aan ’t werk ontzegd. 
Maar wat onuitsprekelijk rijk,
als ’t mag dienen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Wilt u het werk in Malawi én in Nederland blijven 
gedenken in uw gebed? 

van het bestuur
 

Heeft u dat ook weleens? Dat u nog van 
alles op het to-do lijstje heeft staan, 
maar dat u vergeet om stil te staan bij 
alles wat al is gedaan en bereikt mocht 
worden? Ons overkomt het in elk geval 
wel. We maken u graag deelgenoot van de 
voortgang van het werk in Malawi én in 
Nederland. 

Timotheos ontwikkelt door
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“Ik ben Playsant Munthali. Ik spel mijn 
naam even, want de meeste mensen 
schrijven hem verkeerd.” Ze heeft 
een deftig blauw mantelpakje aan en 
haar bureau is strak georganiseerd. 
De HR-manager van Timotheos is een 
drukbezette vrouw. Veel tijd voor het 
interview heeft ze niet. “Sorry daarvoor, 
maar ik heb straks weer een afspraak.” 

Interview met Playsant Munthali

Kan je iets over jezelf vertellen?
“Ik ben moeder van drie kinderen. De oudste is 28 jaar en 
heeft haar doctoraat in Japan afgerond. Ze hoopt samen 
met haar gezin dit jaar terug te komen naar Malawi. 
Mijn andere dochter is 27. Zij is getrouwd en heeft twee 
kinderen. Ook heb ik een zoon van 13 jaar oud.”

Hoe zag je leven eruit voordat je bij Timotheos 
werkte?
“Lange tijd werkte ik in de bankierswereld. Daar trainde 
ik bankiers in verschillende domeinen en had ik veel 
contact en omgang met mensen. Zo begon mijn ervaring 
met personeelszaken. Mijn grootste compliment is als de 
mensen tevreden zijn. Je draagt zorg voor de mensen.”

Hoe kwam je bij Timotheos terecht?
“In 2014 werd ik uitgenodigd om secretaresse te worden 
van het Malawische bestuur van Timotheos. Zo heb ik 
Timotheos leren kennen. Later ben ik in dienst gekomen 
als HR-manager.”

Wat houdt je werk als HR-manager in?
“Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat we het 
juiste personeel aan boord hebben. Mensen die 
verantwoordelijkheid dragen, genoeg kennis hebben en 
gepassioneerd zijn voor de scholieren en studenten die wij 
helpen.”

Hoe omschrijf je de sfeer bij Timotheos?
“Ik heb in verschillende organisaties gewerkt. Vaak wordt 
een wit persoon gezien als de baas, maar bij Timotheos 
is dat anders. Bij Timotheos wordt er geen onderscheid 
tussen mensen gemaakt. We zijn open naar elkaar en 
durven elkaar de waarheid te zeggen. Ook als ons iets 
dwars zit. Dat maakt mijn baan erg uitdagend.”

Merk je ondanks dat weleens verschil in cultuur 
tussen Malawiërs en Nederlanders?
Lachend knikt ze. “Ja, Bart bracht mij eens soep als 
avondeten. Ik zei: Soep, is dat alles? Waarop Bart zei: 
Ja, soep is voor ons een complete maaltijd. De soep was 
inderdaad rijkgevuld en het maakte me echt vol. Ik vond 
het heerlijk! De volgende ochtend wilde ik een restje 
opeten als ontbijt.” Schaterend: “Daar moest Bart hard om 
lachen, want dat was hij niet gewend.”

Wil je nog iets kwijt?
“Als Malawiër ben ik erg dankbaar voor wat de mensen 
in Nederland voor ons doen. Als ik zie wat voor verschil 
het maakt in de levens van kinderen… Ze hadden voor 
zichzelf kunnen kiezen, maar kozen ervoor om voor ons te 
zorgen. Dat de Heere jullie overvloedig mag zegenen en 
beschermen. Dank jullie wel!”

“Ik zei: Soep, is dat alles?”

interview met Playsant
tekst: Mathilde Compagner en Leneke Boender

kennismaken met...

Ik ben Kees van Burg, geboren in 
Terneuzen en, na wat omzwerven, 
daar nu woonachtig. Getrouwd 
met Ans hebben we vijf kinderen 
en veertien kleinkinderen, 
waarvan een adoptiekind uit Zuid 
Afrika. 

Voor ons gezin is ontwikkelingswerk 
en de zending als een kloppend, 
warm hart. Wij zien de zorg 
en verdere ontwikkeling van 
hulpbehoeftigen, middels onderwijs, 
als een Bijbelse roeping. Het doel is 
alle volken op aarde het Evangelie 
te verkondigen. Meerdere van onze 
kinderen zijn actief met zending 
en evangelisatie. Wij geloven 
sterk in het doen, het voorleven en 
eenvoudig vertellen. De combinatie 
van Woord en Daad. 
 
Zelf ben ik begonnen goed kennis 
te nemen van het mooie werk van 
Timotheos. Mijn bijdrage zal vooral 
zijn het leren van het verleden 
en het verder uitbouwen van dit 
verantwoordelijk werk in Gods 
Koninkrijk. Alles in afhankelijkheid 
van de Zegen van de Heere. “De 
volken zullen U, o God, loven; de 
volken altemaal zullen U loven” 
Psalm 67.

Mijn naam is Servaes Soons 
en ik ben 62 jaar. In de nieuwe 
structuur passen nieuwe rollen 
en nieuwe gezichten. Het nieuwe 
bestuur meent dat ik daarin een 
rol kan vervullen.

Ik ben gehuwd met Jeannet van 
Hunnik en wij hebben vier kinderen 
in de leeftijd van 20 tot 30 jaar; een 
zoon en drie dochters. Daarnaast 
hebben wij twee honden (Drentsche 
Patrijshond).
Wij wonen in Bennekom en 
zijn kerkelijk lid van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in 
Nederland te Wekerom.
Van beroep ben ik notaris en heb ik 
een piepklein kantoortje in Heteren. 
Ik ben altijd ‘druk, druk, druk’ en 
vind nauwelijks tijd voor ‘normale 
dingen’. Hoewel, vanaf 2003 zat ik 
in diverse toezichthoudende rollen 
in de gezondheidszorg. Sinds vorig 
jaar heb ik mijn laatste ‘klus’ bij 
RST geklaard en eigenlijk was ik 
niet van plan om nog iets nieuws te 
beginnen. Maar, Timotheos kwam 
op mijn pad. Aanvankelijk vanwege 
de statutenwijziging, maar toen…
Ik hoop deze taak onder Toezicht en 
in afhankelijkheid te mogen doen.

Als dominee M. van Sligtenhorst 
ben ik sinds 5 april 2021 predikant 
van de Hersteld Hervormde 
Gemeente te Nieuwleusen. 
Daarvoor diende ik de gemeenten 
van Poederoijen en Waardenburg 
(2012-2016) en Achterberg/Rhenen 
(2016-2021).

In 2010 kreeg ik de gelegenheid 
om namens de ZHHK zes weken in 
Malawi te verblijven en les te geven 
op een Bijbelschool. Deze tijd heeft 
een onuitwisbare indruk op mij 
nagelaten. Ook mocht ik in Malawi 
bij verschillende gelegenheden 
het Woord preken. We hebben in 
deze tijd iets van de noden van 
het land, de bevolking en van de 
kerk(en) gezien en wat is er daarna 
nog ontzettend veel gebeurd. Ik 
zie ernaar uit om mij in te zetten 
voor Timotheos met het oog op 
het vele werk dat in Malawi door 
de werkers op het veld gedaan 
wordt. Bovenal mag het ons gebed 
zijn of de HEERE Zijn grote Naam 
wil verheerlijken in dit land, in de 
toebrenging van zondaren.

Graag laten we u kennismaken met de leden van de 
Raad van Toezicht: de heer C. van Burg (voorzitter), 
ds. M. van Sligtenhorst en de heer S.P.P.M. Soons. Zij 
houden toezicht op het bestuur.
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financieel overzicht
- Advertenties -

VOOR ELKE GROENE KLUS
TUINGEREEDSCHAP

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, 
aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. 
Talen Tools heeft eerste klas tuingereedschap voor elke klus. 

Donateurscontributie
Er is zeer ruimhartig gegeven voor 
de noodhulpactie in verband met 
de overstromingen. Per eind juni 
staat de stand op 
€ 377.500. In de eerste periode is 
hier ruim € 200.000 van besteed 
aan directe noodhulp. De nood is 
nog steeds groot, omdat door de 
gevolgen van de overstromingen 
er nu al voedseltekort is 
onder familieleden van onze 
sponsorkinderen. Met name de 
ouderen (vaak alleenstaande 
oma’s) en kinderen zijn kwetsbaar. 
We zijn nu voornemens om deze 

ouderen tot de volgende oogst 
(acht maanden) te voorzien van 
voedselondersteuning. Verder 
gaan we investeren in een goede 
fundering voor de huisjes van deze 
ouderen. Er is altijd meer nood dan 
budget, maar met dit plan denken 
wij het geld zo goed mogelijk te 
besteden. Enerzijds voorzien we 
kwetsbare ouderen en kinderen 
van voedselondersteuning en 
anderzijds investeren we in een 
goede fundering, zodat ze bij een 
volgende overstroming minder 
kans hebben op het wegspoelen 
van hun huisje. 

Inkomsten tweede kwartaal
De inkomsten voor het tweede 
kwartaal liggen met ruim 
€ 280.000 net iets boven de 
inkomsten van vorige jaar. De 
inkomsten zijn ook in lijn met de 
doelbegroting. We zijn hier erg 
blij mee, omdat er ook al zoveel is 
gegeven voor de noodhulp. Na de 
Heere willen we u hartelijk danken 
voor uw trouwe steun!

Fase van wederopbouw
verantwoording noodhulp

Stabiele lijn

Scan de QR-code om te betalen voor

Donateursbijdrage 2022.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 4 mei 2024.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Cx4N6e

psTsKKGcv_tPNZ-A

De noodhulp in Zuid-Malawi na de 
cycloon Ana bevindt zich in de laatste 
fase: de wederopbouw van de huisjes. 
Dat is het derde en moeilijkste deel. 
Want wie ga je helpen en hoeveel hulp 
bied je?

Onze collega’s in Malawi maakten 
enkele plannen en spraken hierover 
onder andere met de dorpshoofden 
in de getroffen regio. Plannen werden 
bijgeschaafd, want er kan niet téveel, 
maar er mag ook niet té weinig 

verantwoordelijkheid bij lokale mensen 
neergelegd worden. Toen we een goed 
en uitvoerbaar plan op tafel hadden 
liggen, ontstond er een nieuwe situatie; 
honger!

De honger in delen van Zuid-Malawi 
start dit jaar drie maanden eerder, 
omdat de oogst tegenviel na alle 
wateroverlast. Daarom willen we óók 
een deel van het resterende geld uit 
het noodhulpprogramma benutten voor 
voedselhulp aan ouderen. Binnenkort 

wordt hierover een definitieve 
beslissing genomen en kan fase 3 van 
het noodhulpprogramma beginnen. 

Heb je deze video 
al gezien? Bekijk 
de enorme impact 
van de cycloon 
én de hulp in 
het leven van 
Malawiërs.  
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jeugdhoek
tekst: Daniëlle Campbell

Beste jongens 
en meisjes

Verhuizen 

Hier een doos, daar een doos. Er staan er 
inmiddels heel wat in ons huis. Over een week 
hopen we te verhuizen. Wat een werk! Ben je 
ook wel eens verhuisd? Dan weet je vast wel 
hoeveel werk het is.

Hoe groter je huis is en hoe meer spullen 
je hebt, hoe drukker je bent. Ik moet zoveel 
denken aan de Afrikaanse mensen. Veel van 
hen verhuizen snel en makkelijk. Een paar 
tassen met de nodige spullen en dat is het! Je 
mat, je pannen en misschien nog wat spullen 
neem je mee.
Dan ben je niet heel druk he?

Ik zag in Malawi ook eens een verhuizing 
van vast wat rijkere mensen. Er stonden 
heel wat spullen opgestapeld op een 
open vrachtwagen. Met touwen waren ze 
vastgebonden. Als de vrachtwagen door de 
bochten reed, hield ik mijn hart vast. Gelukkig 
ging het allemaal nog goed. Het gebeurt 
natuurlijk ook weleens dat zo’n vrachtwagen 
omkantelt en dat is geen wonder.

Verhuizen is bepaald niet mijn hobby. Hoe 
meer spullen je hebt, hoe vervelender je 
verhuizing wordt! Ik heb er eigenlijk best wat 
van geleerd. Ik stel mijzelf de vraag: heb ik 
dit echt nodig? Het kan vaak best met wat 
minder.

Wat een zegen is het om een dak boven je 
hoofd te hebben. Een plekje waar je uit kunt 
rusten, kunt eten en fijn kunt spelen. Wij 
vinden die dingen vaak maar heel gewoon.

Niet lang geleden is er een vloed geweest 
in Malawi. Veel huisjes stortten in door het 
water. Heel wat mensen zijn daardoor dakloos 
geworden. De mensen gingen later terug 
naar de plaats waar hun huisje gestaan had 
en keken of er nog spullen lagen. Nu wachten 
de mensen op hulp om hun huisje weer te 
kunnen opbouwen. Jij kunt ook meehelpen. 
Door bijvoorbeeld geld in te zamelen voor 
deze arme dakloze mensen.

Hartelijke groeten,

Daniëlle Daniëlle

Linda Westerbroek - Kasbergen

Marlies van Rossum - van den Berg

kennismaken met...

Mijn naam is Marlies van 
Rossum-van den Berg. In juni ben 
ik begonnen als officemanager. 
Wie is dit nieuwe gezicht en wat 
doe ik precies voor de stichting? 
Daarover gaat deze korte 
introductie.

Een nieuw gezicht bij Timotheos! 
Mijn naam is Linda Westerbroek. 
Samen met mijn man en twee 
kinderen woon ik in Barneveld. Per 
1 september hoop ik te starten als 
medewerker sponsoradministratie 
bij Timotheos. Graag wil ik mijn 
werkervaring bij zorgorganisaties 
en het onderwijs nu gaan inzetten 
voor de sponsoradministratie van 
Timotheos. Naast het werk voor 

Ik (28) woon met mijn man Hendrik 
in Sommelsdijk, we kerken in 
de Gereformeerde Gemeente in 
Dirksland. De afgelopen jaren 
werkte ik met veel plezier in 
secretariële- en leidinggevende 
functies in het bedrijfsleven. 
Tegelijk keek ik uit naar werk met 
meerwaarde voor de medemens 
in nood. 

En ja, dan ben je aan het juiste 
adres bij Stichting Timotheos, waar 
ik al een aantal jaar actief was als 
vrijwilligster. De impact van dit 
werk in het leven van kansarme 
kinderen is enorm. Dat werk moet 
doorgaan en mag groeien!

Timotheos ben ik ook actief als 
gastouder. In mijn vrije tijd vind ik 
het heerlijk om mooie dingen te 
haken. Ook wandelen en lezen doe 
ik graag.
Ik kijk ernaar uit het contact tussen 
de sponsorkinderen in Malawi en 
de sponsors in Nederland goed te 
laten verlopen!

Mijn takenpakket is afwisselend 
te noemen. Allereerst ondersteun 
ik de raad van bestuur in allerlei 
voorkomende taken, met als doel 
dat zij zich maximaal kunnen 
richten op ‘besturen’. Daarnaast 
pak ik met Gerda een aantal 
voorlichtingstaken op, denk aan 
het vullen van ons magazine en 
andere communicatiekanalen, 
het voorbereiden van beurzen en 
andere activiteiten. Het voelt als 
een groot voorrecht om, vanuit 
mijn eigen vakgebied, een steentje 
bij te mogen dragen aan het werk 
van Timotheos. 
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OUDDORP – FIETSPUZZELTOCHT
Werkgroep Ouddorp organiseerde op 18 juli 
een fietstocht langs de mooiste plekjes van het 
eiland Goeree Overflakkee. Voor onderweg was 
er een goodybag met lekkers en een puzzel 
om een prijs te winnen. Bij de finish werden 
de fietsers onthaald met versgebakken friet, 
hamburgers of snacks. De opbrengst was € 
815. Heel veel dank aan allen die een bijdrage 
hebben geleverd in de organisatie of op de fiets!

URK – URKERDAG MET 
MALAWISCH TINTJE
Voor het eerst, na twee jaar, kon er 
weer Urkerdag gehouden worden! De 
familie Bakker bakte, samen met andere 
vrijwilligers, bakjes vol warme kibbeling en 
zorgden voor belegde broodjes met vers 
gerookte zalm. Een geslaagde dag met een 
prachtige opbrengst van € 1.863,25.

BARNEVELD EN STAPHORST – FIETSTOCHTEN
Op 25 juni organiseerden de werkgroepen Staphorst en Barneveld (Thera Verdouw Tfc) 
een fiets- en puzzeltocht. Zo’n 285 sportievelingen deden mee aan de tocht van 25 of 
40 kilometer door de prachtige natuur rond Staphorst of Barneveld. Onderweg kregen 
mensen een appeltje voor de dorst, konden er tussenstops gemaakt worden voor een 
ijsco of een ritje met een paardenkar. Ook waren er verkooptafels, was er verse friet en 
een springkussen. Alle sponsoren, fietsers en vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor de 
prachtige opbrengst van € 8.700!

HARDEMAN & VAN HARTEN  – 
25-JARIG BESTAAN
Het bedrijf Hardeman Van Harten 
dak- en wandbeplating bestond 25 
jaar en organiseerde op 21 mei een 
familiedag. Giften en de opbrengst van 
een rondvluchtactie met een helikopter 
waren bestemd voor Stichting Timotheos 
en Stichting Denbi. De actie leverde 
het bijzondere bedrag van € 17.500 
op voor Timotheos! Dianne Hardeman 
overhandigde de cheque hiervoor 
aan Cor Verdouw, voorzitter van de 
werkgroep Barneveld/TFC Thera. 

GOUDA – PSALMZANGAVOND MET 
BOVENSTEM
De thuisfrontcommissie van Thera organiseerde 
een psalmzangavond in de Gereformeerde 
Gemeente in Nederland te Gouda. De 
Bovenstemgroep in Waddinxveen zorgde voor 
een prachtige bovenstem. Tijdens de avond 
vertelde Thera Verdouw over haar werk in Malawi. 
Dominee Westrate, zelf ook werkzaam geweest in 
Afrika, verzorgde de meditatie. Iedereen hartelijk 
bedankt voor de mooie opbrengst van € 3.435.

actief

AMERSFOORT – VAN LODENSTEIN 
COLLEGE
De leerlingen van het Van Lodenstein College 
haalden op de jaarlijkse actiedag maar liefst 
€ 35.000 op voor het werk in Malawi. 
De leerlingen konden door middel van 
strippenkaarten eten kopen en meedoen aan 
heel veel leuke activiteiten op het schoolterrein 
en in eigen klas. Ook hielden ze een sponsorloop 
per voet, step en mountainbike. De leerlingen 
Hannah, Hanna, Emma, Marith en de heer Van 
Belzen overhandigden op 22 juni het eindbedrag 
door middel van een cheque. Heel hartelijk dank 
aan alle leerlingen en de organisatie! 

BARNEVELD – TERDEGE ZOMERFAIR
Ook dit jaar stond Timotheos weer op de fair met de welbekende emmeractie. Bezoekers 
konden zelf hun emmer vullen met heerlijke producten. Voor ieder wat wils; een zak 
snoep, grillworst, eieren, meloenen en pruimen, boterkoek, flesjes Schulp, fotokaarten, 
een theekistje of een handgemaakt zeepje uit Malawi. Kinderen kleurden in de stand voor 
kinderen in Malawi of grabbelden in de grabbelton. De fair bracht het mooie bedrag op 
van € 9.250! Dankzij onze sponsoren is deze opbrengst 100% voor het werk in Malawi. 
Dank aan alle bezoekers, vrijwilligers en sponsoren!

OUDDORP – SUIKERWAFELS EN 
AARDBEIEN
Werkgroep Ouddorp organiseerde een 
verkoopdag met verse wafels en heerlijke 
aardbeien. Een echte zomerse lekkernij die goed 
afgenomen werd. De actie bracht het mooie 
bedrag op van € 315. Dank jullie wel! 

VEENENDAAL – STEENBLOKSCHOOL
De leerlingen van de Steenblokschool in 
Veenendaal hielden een project over Timotheos 
en gingen enthousiast aan de slag met diverse 
acties. Ze haalden samen ruim € 11.000 op! Een 
fantastisch bedrag, heel erg bedankt allemaal!

AUTOBEDRIJF VOSSESTEIJN BREUKELEN  – 
OVERDRACHT EN JUBILEUM 
Autobedrijf Vossestein bestond 40 jaar en werd 
overgedragen aan een nieuwe directeur! Dit 
werd groots gevierd tijdens een spectaculaire 
actiedag. Mensen die iets wilden geven, 
werden gestimuleerd een gift te geven t.b.v. de 
kleuterscholen in Malawi. Dit leverde € 4.935 
op! Wat een mooi gebaar! 

LANGBROEK – VERKOPING OGG
Vrijdag 3 juni organiseerde de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Langbroek 
een verkoping en fietstocht voor hun gemeenteleden. De vele fietsers genoten van het 
prachtige weer en de mooie route. Naderhand werd het mooie bedrag van € 1.000 
overgemaakt aan de stichting! 

Wil je ook met je school of jouw klas actief 
zijn voor weeskinderen in Malawi? Vraag naar 
de mogelijkheden, onze voorlichter Gerda van 
Arnhem denkt graag met je mee!

actief
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Prikbord
Verkooppunten
Kaarten en planten
Mw. N. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
T 033 - 2866268

Kaarten
Dianne Hardeman
Lage Veldweg 11
6741 JL Lunteren
T 06-27226282

Postzegels
Fam. H. Imminkhuizen
Telefoonweg 2
6712 GC Ede
T 0318 - 613394 (graag even bellen van te voren)

Boeken, postzegels en kaarten
Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37
6718 WC Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden

Winkeltje Chifundo in Ederveen
Bernadette Verwoerd
Afrikaanse poppen; kaarten; babykleding; bijtkettingen; 
houtsnijwerk; cadeau-artikelen. 
T 06-52037159 (graag even bellen van te voren)

Puzzels en spellen
Annet Rebel
Maasdijk 32
5317 KR Nederhemert
Lever je oude puzzels en spellen in en koop nieuwe t.b.v. 
Timotheos. Catalogus te raadplegen via 06-53739708.
E acvandewerken@gmail.com

Post naar uw sponsorkind?
De post hoeft maar in één envelop te worden gedaan. 
Wilt u wel links in de hoek van de envelop het nummer 
en de naam van uw kind of scholier vermelden? En, let 
u op de frankering?
Adoptieteam Timotheos
Postbus 201
3770 AE Barneveld

Stuur eens een kaartje naar onze 
veldwerkers
Timotheos Foundation
(..naam veldwerker..)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3, Malawi, Central Africa

Schenken en nalaten
Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd 
(minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen 
door middel van een overeenkomst periodieke gift in 
geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel.
Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament 
of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met 
uw notaris. Zie voor meer informatie onze website: 
www.timotheos.nl.

Voorlichting
Wilt u graag voorlichting over het werk dat in Malawi 
gedaan wordt onder (wees)kinderen en
scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een 
schoolklas, op een jeugdavond of anderszins.
Bel voor meer informatie Gerda van Arnhem, voorlichter 
Stichting Timotheos, 06-19318847.

Lesbrieven voor scholen
Maak kennis met onze nieuwe interactieve lesbrieven 
en leer uw leerlingen van alles over het leven van 
hun leeftijdgenoten in Malawi. Stuur een e-mail naar 
voorlichting@timotheos.nl voor meer informatie.

Spreekbeurt door 
kinderen
Wil jij een spreekbeurt 
doen over Timotheos? 
Stuur dan een e-mail naar 
voorlichting@timotheos.
nl. Wij geven je graag 
informatie en leuke ideeën!

FamiliedagenGorinchemVul uw emmer op de Familiedagen in Gorinchem! 25 t/m 27 oktober


