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meditatie

“Laat de kinderkens tot Mij komen 
en verhindert hen niet; want derzullken 

is het koninkrijk Gods.“

Markus 10:13

Op het moment van dit onderwijs was Jezus net uit Juda 
over de Jordaan gegaan, waar de schare tot hem kwam. 
En Hij leerde hen. Hij onderwees hen dat het zonde was 
om te scheiden. Het was een gewoonte van mannen om 
al bij kleine verschillen van hun vrouwen te scheiden. U 
begrijpt wel dat daar vele vrouwen waren die met hun 
kinderen in de steek werden gelaten. 

Op een gegeven moment komen er moeders met hun 
kinderen naar Jezus om de kinderen door Hem te laten 
zegenen. Waren ook zij verlaten en in nood of waren 
zij door het onderwijs getroffen, dat zij een verlangen 
kregen om hun kinderen de zegen van Jezus te vragen? 
Wij kunnen in onze kerken onze kinderen laten dopen. 
Het is niet alleen om de belofte te geven om hen naar ons 
vermogen te doen en te helpen onderwijzen, maar ook om 
Gods zegen te vragen voor het kind en op de opvoeding.
 
Helaas verhinderen de discipelen hen, wellicht om Jezus 
te beschermen. Maar hoe fout is het, want Jezus vermaant 
hen om die kinderen tot Hem te laten komen en ze niet 
te verhinderen. Hoe kunnen wij de kinderen hinderen om 

tot Jezus te komen? Het kan zijn dat ze geen onderwijs 
krijgen of verkeerd onderwijs. In het geval dat wij in 
ons gedrag tegen het Woord spreken of handelen, dan 
verhinderen we de kinderen dat zij tot Jezus komen. We 
geven dan een verkeerd getuigenis. In het onderwijs van 
de kinderen is het zo belangrijk dat ons gedrag het Woord 
dat we mogen doorgeven, onderstreept. 

In het Schriftgedeelte grijpt Jezus Zelf in, want Hij 
vermaant de discipelen om die kinderen tot Hem te laten 
komen. Hij wil hen zegenen, want zij zijn deel van het 
Koninkrijk Gods. Zij zijn deel van hen die zalig worden om 
Christus wil. Jezus omvangt die kinderen met Zijn armen 
en zegent hen. En zo is het nodig dat we allen worden 
als een kindeke om het Koninkrijk Gods te ontvangen in 
Malawi en hier. 

Ds. R.J. Oomen, Nederhemert

Jezus ontvangt die kinderen met 
Zijn armen en zegent hen.
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van het werkveld

In Malawi is het volop zomer. De temperatuur 
stijgt en de mensen zijn hard bezig om hun 
akkertjes weer gereed te maken voor het 
regenseizoen. De eerste flinke regenbuien zijn 
al gevallen. Ik vroeg aan onze tuinman of het 
regenseizoen al begonnen is. 

De tuinman moest lachen en zei: “Nee, dit is 
de ‘wake up call’. Het vertelt ons dat we ons 
moeten haasten om ons land klaar te maken, 
want het regenseizoen komt snel!” Inderdaad 
zie ik om me heen dat de mensen gehoor geven 
aan deze ‘wake up call’. De meeste akkers 
liggen er weer keurig bij, klaar om de regen te 
ontvangen. Ik dacht bij mezelf: Hoeveel ‘wake 
up calls’ heeft de Heere ons al gegeven dat we 
ons zullen voorbereiden om Hem te ontmoeten? 
Hoe zou het zijn als we net zo ijverig aan de slag 
zouden gaan om voorbereid te zijn, voordat we 
sterven? Hier in Malawi wordt iemand, die zijn 
land nog niet klaar heeft als het regenseizoen is 
begonnen, als een dwaas gezien. Dwaas, omdat 
hij de tijd die hij krijgt, niet gebruikt om zijn akker 
te bewerken.

En wij, wat doen wij? Hoe dwaas zijn we als we 
wachten met het voorbereiden van ons hart tot 
het moment dat we sterven. Want dan is het 
voor eeuwig te laat. Hoe onmisbaar is het voor 

ons dat de Heilige Geest ons wakker schudt, 
zodat we gehoor geven aan de roepstemmen die 
we steeds weer krijgen.

Vergadering met de pastorale werkers
In september hadden we de eerste vergadering 
met alle pastorale werkers van de centra. In 
het verleden noemde ik de pastorale werkers 
dominees, maar omdat ze niet allemaal de 
theologische opleiding voor dominee hebben 
gevolgd, noem ik hen nu pastorale werkers. 
Het was een goede vergadering en er was een 
open sfeer. Eén van de pastorale werkers deed 
een meditatie over Deuteronomium 6: 1-10. 
Hij wees ons erop dat de Heere ons geboden 
heeft om onze kinderen te onderwijzen uit Gods 
Woord. Dat we met hen over de Heere moeten 
spreken in elke gelegenheid die zich voordoet. 
Dit is niet alleen de opdracht voor de ouders, 
maar ook voor de pastorale werkers, omdat zij 
eigenlijk de vaderfiguur zijn voor de kinderen uit 
ons programma, die meestal geen vader meer 
hebben. Het is zo belangrijk om de kinderen te 
leren uit Gods Woord, nu ze nog jong zijn. In 
afhankelijkheid van de hulp van de Heilige Geest 
hopen en bidden we dat ze, als ze ouder worden, 
daarvan niet zullen afwijken (Spreuken 22:16).
Ook benadrukte hij dat we, als pastorale 
werkers, zo’n grote verantwoordelijkheid hebben. 
We zullen eens verantwoording af moeten 

Eén missie,
één doel. . .

tekst: Bep Klok
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Een hartelijke 
groet vanuit
Malawi,

Bep

leggen aan de Heere hoe we met de zielen van de 
kinderen zijn omgegaan. 
Na de meditatie gingen we met elkaar nadenken 
over onze missie. Wat willen we bereiken?
Eerst schreven de pastorale werkers voor zichzelf 
op wat hun missie was. Daarna probeerden we 
samen in één zin onze missie weer te geven. Het 
was een mooi moment. Zes verschillende personen 
kwamen samen tot één missie: We moeten de 
kinderen onderwijzen uit Gods Woord, opdat ze 

door het geloof mogen komen tot de Heere Jezus 
en als gelovige Christenen mogen opgroeien. Zes 
verschillende mannen, met verschillende karakters 
en verschillende gaven, maar met hetzelfde doel. 
Verder spraken we over de taken en 
verantwoordelijkheden van de pastorale werkers.
Daar bleek wel wat verschil te zijn. Het was goed 
om met elkaar na te denken over de verschillende 
taken die ze nu hebben, zodat we een heldere 
taakomschrijving kunnen maken.
Ook was er ruimte om de problemen, die de 
pastorale werkers ervaren, met elkaar te delen. 
Het is belangrijk om te weten wat er speelt op de 
centra, zodat we daar op de goede manier mee om 
kunnen gaan. We hebben alle pastorale werkers 

een preek van ds. J.C. Ryle meegegeven over ‘Onze 
ziel’. Het is een ernstige en indringende preek over 
de waarde van onze onsterfelijke ziel. Een ziel 
met een begin, maar geen einde. Een ziel voor een 
eeuwigheid geschapen. Waar zal onze eeuwige 
bestemming zijn? Op de volgende vergadering 
zullen we deze preek met elkaar bespreken.

We zijn dankbaar voor deze eerste bijeenkomst 
met onze pastorale werkers. Het plan is om elke 
twee maanden op deze manier samen te komen. 
Verder ga ik de centra langs om te zien hoe het 
op het werkveld gaat. Al kijkend, pratend en 
luisterend word ik soms blij verrast, maar ook 
bezorgd. Er zijn nog heel wat verbeterpunten. 
Werk genoeg dus!

Ik ben heel blij met pastor Tsegula, die zelf het 
initiatief genomen heeft om zijn collega’s te 
helpen bij het leiden van de Bijbelstudie over 
de Heidelbergse Catechismus. Hij reist met het 
openbaar vervoer van centrum naar centrum, 
woont de Bijbelstudies bij en geeft advies waar 
nodig. Dit wordt echt gewaardeerd door zijn 
collega’s en hij neemt mij hierdoor werk uit 
handen. In de toekomst willen we meer doen met 
collegiale visitaties, waarbij de pastorale werkers 
van elkaars kwaliteiten kunnen leren. 
Boven alles hoop en bid ik dat de pastorale 
werkers door de Heilige Geest geleid en 
onderwezen worden. Dan gaat het goed!

Boven alles hoop en bid ik dat de 
pastorale werkers door de Heilige 
Geest geleid en onderwezen 
worden. Dan gaat het goed!
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

De vorige keer schreef ik onder andere over de 
veranderingen binnen Timotheos. Inmiddels zijn 
we drie maanden verder en is er, in de nieuwe 
setting, veel werk verricht. Met elkaar werken we 
aan hetzelfde doel, namelijk het welzijn van onze 
(wees)kinderen in tijdelijk én eeuwig opzicht.

Up-to-date
Om goed te kunnen werken, is het belangrijk om 
exact te weten hoeveel en welke kinderen er naar 
onze kinderdagcentra komen. Dat lijkt eenvoudig, 
maar zo is het niet. Sommige centra hebben hun 
registers aardig up-to-date, maar anderen hebben 
niets bijgehouden. Sommige kinderen blijken 
nooit meer te komen en we ontdekten zelfs dat 
ouders, van een meisje dat nooit meer komt, een 
ander meisje in haar plaats laten komen, dat haar 
naam gebruikt. Natuurlijk is dit niet iets om trots 

op te zijn. Sterker nog, het moet zo snel mogelijk 
recht getrokken worden! Kinderen die niet meer 
komen, moeten officieel uit het programma 
worden ontslagen. Dit gebeurt door middel 
van een ontslagformulier dat alle betrokkenen 
(kind, verzorger, dorpshoofd) en iemand van de 
kinderbescherming moeten ondertekenen. Ontslag 
gebeurt niet voordat helder is waarom het kind 
niet meer komt. Heeft hij/zij écht geen zin meer of 
zit er een andere reden achter? We horen namelijk 
nog weleens dat het kind niet meer komt, omdat 

Tot voor kort schreef ik voornamelijk over ons 
kinderzorgcentrum in Mbulumbuzi en in Mulinga, 
de twee centra waar ik verantwoordelijk voor 
was. Omdat ik nu, samen met mijn collega’s, 
verantwoordelijk ben voor alle centra, zult u ook 
de namen van onze andere kinderzorgcentra 
tegenkomen. Ik stel ze graag even aan u voor:

Welzijn

1. Chigumikire
2. Nyamitutu

3. Nkomabasa
4. Mbulumbuzi
5. Mulinga

6. Namitambo

275
180

165
230
150

185

Aantal
kinderen +- Weeshuisje Kleuterschool Basisschool

Ja, 13 kinderen 
Nee, vlakbij CHCCC

Ja, 15 kinderen
Ja, 16 kinderen
Ja, 17 kinderen

Ja, 16 kinderen

Ja, 2 groepen
Ja, 2 groepen

Ja, 2 groepen
Ja, 2 groepen
Ja, 3 groepen

Ja, 2 groepen

Ja, klas 1 t/m 8
Vanaf 2022 1 t/m 4,
nu alleen bijles
Ja, klas 1 t/m 4
Ja, klas 1 t/m 7
Vanaf 2022 1 t/m 4,
nu alleen bijles
Ja, klas 1 t/m 7
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Een hartelijke 
groet vanuit
Malawi,
Thera

er sprake is van huiselijk geweld of omdat hij/zij 
daglonerswerk moet doen. Als dat zo is, proberen 
we samen een oplossing te zoeken. Daarnaast 
moet voor iedereen helder zijn wat onze regels zijn 
en wat de consequenties zijn als je je niet aan de 
regels houdt. Hiervoor volgen wij een standaard 
procedure, maar het blijkt dat deze niet overal 
duidelijk is of gevolgd wordt. Hoog tijd voor actie 
dus! 

HIV-testing-day
Naast het aantal kinderen per centrum, willen 
we ook graag weten hoeveel van de kinderen 
HIV-positief is. Het is namelijk heel belangrijk dat 
deze kinderen zo vroeg mogelijk beginnen met het 
innemen van medicijnen én dat ze goede voeding 
krijgen. De medicijnen zijn gratis en wij geven 
hen, naast hun dagelijkse maaltijd, een speciaal 
dieet met extra melk, fruit, eieren, vitamine C, etc. 
Tijdens de intakes merken we dat veel verzorgers 
niet weten wat de status van hun kind is. Wij 
moedigen ze dan aan om te gaan testen, maar 
horen daar eigenlijk nooit wat van terug. Daarom 
besloten we een HIV-testing-day te organiseren. 
Omdat HIV/aids een gevoelig onderwerp is in 
Malawi, moesten we dit verstandig aanpakken. 
We hebben dan ook nauw samengewerkt met de 
gezondheidswerkers van de overheid en de lokale 
leiders (dorpshoofden). Zij hebben geprobeerd de 
verzorgers te overtuigen van het belang van testen 
en dankzij hen was de opkomst op de meeste 
plaatsen groot. We zijn blij dat veel kinderen 
negatief getest zijn en dat we de kinderen die 
positief getest zijn, nu nog beter kunnen helpen.

Alle centra
Het is fijn om dingen nu goed aan te kunnen 
pakken en dat op álle centra. Zo hebben we in de 
achterliggende tijd weer nieuwe kinderen in ons 

programma kunnen opnemen, krijgen álle kinderen 
een set nieuwe kleren, hebben leerkrachten 
gezamenlijk de examens van term drie gemaakt 
voor ál onze scholen, zijn de budgetten voor 2022 
voor álle centra opgesteld en zijn we óveral op tijd 
begonnen aan de voorbereidingen voor kerst en 
het nieuwe schooljaar (dat in januari begint). 
Ik vind het ook heel fijn dat we nu veel meer zicht 
hebben op wat er op de centra speelt en daardoor 
gelijk actie kunnen ondernemen, als dat nodig 
is. Zo hoorden we dat Leonard zijn been had 
gebroken, maar nooit naar het ziekenhuis was 
gegaan, waardoor zijn been vergroeid was. We 
hebben hem naar een goed ziekenhuis gestuurd 
en nu is zijn been mooi aan het genezen. Thoko 
tobde al heel lang met bloedarmoede. Ze was al 
naar verschillende ziekenhuizen geweest, maar de 
oorzaak werd niet gevonden. Wij konden haar naar 
een hematoloog sturen en die heeft ontdekt dat 
ze een auto-immuunziekte heeft. Ze krijgt nu de 
goede medicijnen en moet regelmatig terug voor 
controle. Blessings oog raakte ernstig beschadigd 
door een ongelukje. Het personeel uit het 
ziekenhuis waar hij naar toe ging vertelde hem dat 
zijn oog eruit moest. Zijn opa wilde dat niet hebben 
en nam Blessings ernstig gewond mee naar huis. 
Na veel praten konden we opa overtuigen naar 
een ziekenhuis te gaan waar hij wel vertrouwen 
in had. Helaas kreeg hij daar hetzelfde advies, 
maar omdat ze hem goed hebben uitgelegd wat 
de gevaren waren, als hij het niet deed, ging hij 
akkoord. De operatie is geslaagd en we hopen dat 
we voor Blessings een kunstoog kunnen regelen.  

Kortom: Er gebeurt veel en we zijn dankbaar dat 
we ons met elkaar mogen inzetten voor het welzijn 
van onze kinderen! En dat dankzij Gods hulp en uw 
steun! Dankuwel!     
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betrouwbaarheid
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Transport Kraanverhuur Rijplatenverhuur StelconplatenGrondverzet
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info@vandersluistransport.nl    l    www.vandersluistransport.nl    I     Volg ons op facebook!

Transport • Exceptioneel transport • Kraanwerk • Projectbegeleiding
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van het werkveld

Ent housiast

Organisatie
Ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over 
hoe groot de organisatie is en wat het 
betekent om daarvoor verantwoordelijk te 
zijn. Totdat ik vorige week iemand sprak die 
me vroeg hoe groot de organisatie eigenlijk 
is. Ja, hoe moet je dat meten? Hij vroeg 
hoeveel personeel er is en sinds twee weken 
terug werken er 238 mensen. Toen ik dat 
zei, moest ik even een moment nadenken. 
238! Als je in Nederland of Canada een 
bedrijf zou moeten aansturen van 238 man 
personeel, is dat eigenlijk een hele grote 
verantwoording. Alleen kun je dat niet. 
Dat kan alleen als er goede mensen op de 
juiste plaats zijn. Het feit dat dit twee weken 
geleden pas tot me doordrong, getuigd 
van een heel goed samenwerkend team, 
zowel Nederlanders als Malawianen. Het 
is prachtig om te zien hoe iedereen zijn 
steentje bijdraagt om het werk te doen als 

een geoliede machine, om de verschillende 
programma’s te verbeteren, en uiteindelijk 
om de arme mensen in Malawi te helpen.

Enthousiast
We hebben een aantal Malawiaanse 
managementleden, waarvan er verschillende 
vaak al om 06.30 uur op het werk zijn en 
gerust doorgaan tot na het avondeten. Ze 
organiseren, organiseren, organiseren en dit 
alles vol enthousiasme. Je kunt zien dat hoe 
meer alle mensen betrokken worden, hoe 
meer input en ook vreugde mensen in hun 
werk hebben. Niet alleen op het kantoor zijn 
de mensen enthousiast. Deze week kregen 
we twee brieven van werknemers die hun 
dank toonden aan het management, over de 
manier waarop de organisatie nu niet alleen 
professionaliseert, maar ook hoe er voor hen 
wordt zorggedragen. Ook bijna wekelijks 
krijgen we een bericht of briefje van 
beneficiaries, waar ze hun grote dank tonen 
voor alles wat Timotheos voor hen doet. 

Alhoewel ik het mis om geregeld bij 
projecten langs te gaan, ben ik zeer 
enthousiast en heb ik moed voor de 
toekomst. Samenwerken om ons doel hier 
in Malawi te bereiken. We bidden dat God 
ons werk mag zegenen, niet alleen voor de 
aardse doeleinden, maar bovenal, dat het 
Woord dat dagelijks uitgaat, gebruikt mag 
worden tot eer van Hem en tot uitbreiding 
van Zijn Koninkrijk.

tekst: Gerrit Oomen

Ja, hoe is het nu hier in Malawi?
Mijn taak is anders dan voorheen. Ik ben nu 
verantwoordelijk als general manager. Vorig 
jaar kwam ik veel op de projecten, omdat 
ik ook voor twee centra verantwoordelijk 
was. Nu kom ik heel weinig op de projecten, 
om verschillende redenen. Ten eerste is de 
leiding over de centra’s zodanig verbeterd, 
dat er minder reden voor mij is om er naar 
toe te gaan. Daarnaast is het zodanig druk, 
dat ik er weinig tijd voor heb of kans toe zie 
om naar de centra toe te gaan.

Gerrit
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van het werkveld
tekst: Bart Lodder

Op het moment van schrijven, 5 november 
2021, ben ik nog op bezoek in Nederland. Ik ben 
hier, omdat ik naar het ziekenhuis moest voor 
een medische controle. Tegelijkertijd is dit ook 
mijn vakantieperiode en aangezien ik begin 
oktober jarig ben, kon ik ook mijn verjaardag in 
Nederland vieren. Het is fijn om een periode van 
rust te hebben, alsook om familie en vrienden 
te ontmoeten. Op 9 november hoop ik terug te 
vliegen naar Malawi. 

Scholieren (vervolg)
In het vorige magazine schreef ik iets over het 
bezoeken van alle voortgezet onderwijs scholen, 
waar de scholieren uit ons programma les volgen. 
Zoals beloofd, zal ik er nu meer over vertellen.

In totaal steunt Timotheos ruim 400 scholieren. 
Deze scholieren wonen in vijftien verschillende 
provincies/districten in Zuid-Malawi, waar zij 
les volgen op ruim 70 verschillende voortgezet 
onderwijs scholen. De grootte van dit programma 
heeft ook een aantal uitdagingen. 

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

2. Soms informeren we een sponsor dat een 
scholier het programma heeft moeten verlaten. 
Vaak gaat dit om meisjes die jong zwanger 
raken. Dit wordt mede veroorzaakt door een 
armoedige thuissituatie, alsook de cultuur 
waarin deze meisjes opgroeien. 

3. Er zijn veel voortgezet onderwijs scholen 
die geen kwalitatief onderwijs kunnen 

bieden. Er is een te kort aan gekwalificeerde 
docenten en voldoende leer- en lesmaterialen. 
Hierdoor is het heel moeilijk om als scholier 
goede cijfers te halen. Dit demotiveert, wat 
vervolgens resulteert in scholieren die niet 
in staat zijn om het voortgezet onderwijs 
diploma te halen of niet langer meer naar 
school willen. De afgelopen periode hebben 
we onderzoek gedaan, om inzicht te krijgen 
in de slagingspercentages van de ruim 70 
voortgezet onderwijs scholen. Aan de hand van 
de resultaten van dit onderzoek weten we nu 
precies welke verbeteringen er nodig zijn.

4. Veel scholieren moeten dagelijks uren naar 
school en huis lopen. Dit leidt tot regelmatige 
afwezigheid en laatkomen. In het regenseizoen 
moeten ze vaak voor hun opa of oma op het 
land werken, zodat er thuis genoeg te eten 
is. Ook dit heeft een negatieve invloed op de 
schoolresultaten.

Omdat een aantal van onze scholieren ook 
te maken heeft met (één van) vorenstaande 
problemen, is het nodig om de uitdagingen te 
onderkennen en op te lossen. Als team denken wij 
een toereikende oplossing te hebben gevonden. 
Hier hoop ik in de volgende editie van het 
magazine op terug te komen. 

Nieuwe schoolblokken 
Onlangs zijn we gestart met de bouw van twee 
‘junior primary scholen’. De kinderzorgcentra van 
Timotheos in Mulinga en Nyamithuthu hebben 
tot op heden namelijk nog geen eigen school. 
Dankzij de steun van ondernemers komt hier 
volgend jaar verandering in! De gelden zijn pas 

Op school
naar de kerk
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recent binnengekomen, dus om voor het nieuwe 
schooljaar, deze start D.V. januari 2022, klaar 
te zijn, moet de bouw zo spoedig mogelijk 
gebeuren. Gelukkig is de vaste aannemer in 
staat om binnen twee maanden een compleet 
schoolblok met toiletten op te leveren!

In het Timotheos magazine van september 2020 
staat een mooi artikel – ‘Eigen’ bassischolen een 
groot voorrecht - over (het belang van) onze 
eigen basisscholen. 

Naast Mulinga en Nyamithuthu heeft Timotheos 
nog vier andere kinderzorgcentra. In Mbulumbuzi, 
Namitambo en Chigumukire is een zogenaamde 
‘full primary school’. Dit is een basisschool 
van groep 1 t/m 8. In Mkomabassa is een 
zogenaamde ‘junior primary school’. Dit is een 
basisschool van groep 1 t/m 4. Dit jaar is er een 
nieuw schoolblok gebouwd, zodat de huidige 
groep 4 volgend cursusjaar kan doorstromen 
naar groep 5.  

Het is mooi om te zien dat door de realisatie 
van bouwprojecten ook veel werkgelegenheid 
wordt gecreëerd voor de lokale bevolking. 
Denk bijvoorbeeld alleen al aan de tientallen 
mensen die op de bouw aan het werk zijn. Van 
cementmixer tot stenensjouwer, van metselaar 
tot lasser, alsook een lokale houtbewerker die 
een opdracht krijgt voor het maken van 200 
schoolbankjes. 

Leuk om te vertellen is, dat op verschillende 
van onze bouwprojecten een voor ons bekende 
jongen werkt als metselaar. Hij is in het verleden 
geholpen door Timotheos om voortgezet 
onderwijs te volgen, alsook een vakopleiding tot 
metselaar. Zo zien we met eigen ogen de impact 
van uw (financiële) steun op het leven van een 
jongere. 

Kerk in een school
De komende periode hopen we ons meer te 
richten op evangelisatie. Dit is ook een reden 
waarom Bep Klok zich fulltime bezighoudt met 
evangelisatie op de kinderzorgcentra. Ook voor 
onze scholieren en studenten proberen we, naast 
kwalitatief onderwijs, meer aandacht te geven 
aan evangelisatie. 

Een mooi voorbeeld hiervan is een groep van 
zestien studenten, die les volgt op een lokale 
vakschool. In groepjes wonen zij samen in de 
omgeving van de school. Hier is echter geen 
lokale gemeente van de Reformed Presbyterian 
Church waar zij op zondag naar de kerk kunnen 
gaan.

Een van de lokale dominees van de Reformed 
Presbyterian Church gaf aan dat hij graag meer 
wilde preken. Vanaf dat moment komen we 
zondagmiddag samen in de vakschool waar een 
dienst wordt belegd in een van de schoollokalen. 
Tijdens de dienst leert de dominee uit de ‘Shorter 
Catechism’ en preekt daarna uit de Bijbel. Het is 
mooi om te zien dat de meeste studenten elke 
zondag naar de kerkdienst komen. Hierdoor 
zijn we op het idee gekomen om dit ook uit te 
breiden naar andere scholen.

In het kort heb ik geprobeerd iets te schrijven 
over, gelukkig, positieve ontwikkelingen 
hier in Malawi. Tenslotte wil ik u vragen 
om voor Timotheos en het zendings- en 
ontwikkelingswerk in haar geheel te bidden. 
Vooral voor het zendingswerk, wat gebeurt 
onder al die kinderen en jongeren. In Jesaja 
53 vers 10 staat: “Hij zal de dagen verlengen; 
en het welbehagen des Heeren zal door Zijn 
hand gelukkiglijk voortgaan.” Als we hierbij 
kanttekeningen 51 en 52 lezen, mogen we weten 
we dat het werk in Malawi door moet 
gaan. Ook in 2022!

Een hartelijke 
groet vanuit
Malawi,
Bart

Timotheos MAGAZINE  11



van het bestuur

Voortgang in Malawi
In oktober zijn we op bezoek geweest in Malawi 
om ons team en de veldwerkers te ontmoeten. 
Het was bemoedigend om te horen dat de nieuwe 
organisatiestructuur als hecht en veilig wordt 
ervaren. Er wordt hard gewerkt aan het wegwerken 
van ‘achterstallig onderhoud’ en ondertussen 
wordt er nagedacht over kwaliteitsverbeteringen 
en visie voor de toekomst. Wat een zegen is het om 
te horen dat de medewerkers aangeven dat ze de 
onderlinge samenwerking als prettig en veilig ervaren. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit gevoel van 
veiligheid en vertrouwen ook broos kan zijn. Als 
interim-bestuur hebben we het team aangeboden om 
extra aandacht te besteden aan de samenwerking door 
het preventief betrekken van een externe deskundige, 
die de medewerkers ondersteunt om te groeien in hun 
rol binnen de organisatie, voor nu en de toekomst. Hier 
werd door iedereen positief op gereageerd en het is 
dan ook hartverwarmend om te ervaren dat we elkaar 
vinden in het beste te zoeken voor elkaar en de mensen 
in Malawi.

Tijdens ons bezoek hebben we ook de voortgang 
kunnen zien van een schoolgebouw voor groep 1-4 bij 
Child Care Center Nyamithuthu. De bouw is mogelijk 
gemaakt door een aantal ondernemers uit Nederland 
en zal eind dit jaar opgeleverd worden. Toen we dit 
project bezochten kwam er een metselaar naar ons 
toe lopen die vertelde dat hij jaren geleden in het 
studentenprogramma van Timotheos zat. Hij heeft 
mogen leren voor metselaar en nu stond hij hier te 
bouwen aan de nieuwe school voor Timotheos. Hij had 
geen mooie werkschoenen, maar slechts teenslippers. 
Het deerde hem echter niet. Vol passie vertelde hij 
hoe blij hij was om dit werk te mogen doen. Kunt u 
zich voorstellen dat zo’n ontmoeting bemoedigt en 

vertrouwen geeft voor de toekomst? Ondertussen heeft 
een andere stichting toegezegd een schoolblok voor 
groep 1-4 te willen sponsoren voor Mulinga.

Plannen voor 2022
Parallel aan alle organisatorische wijzigingen wordt 
er in Malawi en Nederland hard gewerkt aan de 
begroting voor 2022. Hierbij willen we ons vooral 
richten op het verbeteren van de kwaliteit en efficiency 
van de verschillende projecten. Denk hierbij aan extra 
aandacht voor zorgleerlingen, het bieden van onderwijs 
op al onze Child Care Centers en meer aandacht voor 
Evangelisatie.

Organisatie Nederland
Als interim-bestuur werken we aan een 
bestuursstructuur in Nederland. De denkrichting 
is dat we, in lijn met het advies van de commissie 
Lock-Schalk, toewerken naar een bestuurder met 
een toezichthoudend bestuur. De verwachting is dat 
we rond de jaarwisseling naar buiten komen met 
profielschetsen voor de verschillende rollen, waarbij 
we hopen dat we de nieuwe structuur in het eerste 
kwartaal van 2022 kunnen implementeren.

Tenslotte
Het jaar 2021 ligt al weer bijna achter ons. Een jaar 
van een ‘nieuw begin’ en veel verandering. Een jaar 
van herstel en tasten en zoeken naar de weg voor de 
toekomst. Terugkijkend kunnen we niet anders zeggen 
dat de Heere God onuitsprekelijk goed is. Ondanks 
dat wat er gebeurd is in het verleden, ondanks 
onze tekortkomingen, blijft Hij dezelfde getrouwe 
Verbondsgod die niet laat varen het werk dat Zijn hand 
begon. “Looft den Heere, want Hij is goed; want Zijn 
goedertierenheid is in der eeuwigheid.”

“Looft den Heere, want Hij is goed; want 
Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.“
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van de penningmeester

Als penningmeester is het best 
lastig om, na een roerige periode, 
een goede begroting te maken voor 
het volgende jaar. We zijn daarom 
voorzichtig positief geweest in 
onze begroting voor 2021, maar 
gelukkig heeft u allen als sponsor, 
vrijwilliger of in ander opzicht, onze 
verwachtingen in alle opzichten 
overtroffen, waar wij u dan ook 
oprecht dankbaar voor zijn. Tot en 
met eind oktober 2021 staat het 

totaal van de baten op € 803.000 
ten opzichte van een jaarbegroting 
van € 836.000. Samenvattend 
komen we tot de conclusie dat de 
begroting voor 2021 in oktober 
al bijna behaald is. Nu zijn extra 
baten zelden een probleem als de 
nood hoog is. Daarom hebben wij, 
in samenwerking met de Stichting 
in Malawi, een aantal extra 
projectfinancieringen toegezegd, 
waaronder de bouw van nieuwe 

schoolgebouwen in Nkombassa 
en Nyamithuthu en verbetering 
van het wagenpark. Hiermee 
wordt het extra geld ook op een 
verantwoorde manier besteed 
aan onze doelstelling van meer 
evangelisatie en meer onderwijs 
in Malawi. Uiteraard zijn wij u 
dankbaar voor uw vrijgevigheid en 
hopen we ook in 2022 D.V. weer op 
uw onverminderde steun.

In 2021 een nieuwe weg vinden als interim-bestuur was (en is 
soms nog steeds) een lastige opgave. Maar, gelukkig kunnen we 

met uw financiële hulp wel blijven bouwen!   
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Thuis in 
aandacht.

Woning verkopen of zoekt u een 

woning? Bel 0342 786 750!

- Advertenties -

Boer Staphorst, 
dé grootste woonbeleving.

Achthoevenweg 2, 7951 SK Staphorst  
T 0522 466 800  
info@boer-staphorst.nl

ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE  
& INSPIRERENDE WOONERVARING

Wonen / Badkamers / Keukens / Bouwmaterialen / Doe-het-zelf / Buiten

22.000 m2

inspiratie
woonideeën

& trends

Klantbeoordeling 

9,2

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. 
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Prikbord
Kaart- en plantenverkoop
Mw. N. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
T 033 - 2866268

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

Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37
6718 WC Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden

Poppen en kaarten in Ederveen
Een Afrikaanse pop van hoge kwaliteit, ter grootte van 
Baby Born als cadeau.
Prijs: € 34,95 inclusief setje kleding (keuze kan via de 
app). Ook verkoop van fotokaarten.
Bernadette Verwoerd
T 06-52037159

Post naar uw adoptiekind?
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!

AGENDA

Barneveld: 29 december

2021 winterwandeling 

D.V. 29 december kan er weer gewandeld 

worden. Er is keuze uit twee afstanden: 6 

en 11 kilometer. De start- en het eindpunt 

is aan de Lage Veldweg 6 in Lunteren. 

Hier zijn verschillende verkooptafels en er 

is ook catering. De kinderen kunnen zich 

vermaken op het kinderplein. We hopen 

dat u/jij er ook bent de 29e! 

Alblasserdam:
oliebollenactie

Houd onze website
in de gaten
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in gesprek met Bep Klok
tekst: Mathilde Compagner en Leneke Boender

Evangelisatie is één van onze speerpunten, 
maar hoe krijgt evangelisatie in de 
praktijk vorm? Wij vroegen het onze 
veldwerker Bep Klok, die al zo’n zeven jaar 
werkzaam is in Malawi. Voorheen was Bep 
verantwoordelijk voor twee van onze zes 
kinderzorgcentra. Sinds kort richt Bep 
zich volledig op het Bijbelonderwijs en 
evangelisatie.

Vanaf haar nieuwe kantoor vertelt Bep ons hoe ze zich, 
al vanaf jongvolwassen leeftijd, geroepen voelde tot het 
zendingswerk. Later raakte ze betrokken bij Timotheos. Sinds 
2014 werkt Bep als veldwerker in Malawi. Sinds enkele 
maanden richt ze zich volledig op het Bijbelonderwijs en 
evangelisatiewerk onder kinderen en volwassen. “Ik vind 
het heel mooi dat ik nu alle tijd krijg voor het mooiste en 
ook belangrijkste stukje van mijn werk en dat ik samen met 
mijn collega’s met Gods hulp mag zorgen dat op alle zes de 
centra het Bijbelonderwijs op dezelfde manier vorm krijgt.”

Kan je wat vertellen over je nieuwe functie?
“Waar ik nu vooral mee bezig ben, is het toerusten van 
de dominees die als pastoraal werker werkzaam zijn op 
de kinderzorgcentra. We willen zorgen voor een goede 
taakomschrijving, zodat ze weten wat er van hen verwacht 
wordt. We zijn bezig met het ontwikkelen van een curriculum 
voor het weeshuis en het dagcentrum, zodat het personeel 
weet wat er van hen verwacht wordt. Ook voorzien we alle 
centra van de juiste hoeveelheid Bijbelmaterialen, zoals 
Bijbels, kinderbijbels en psalmboeken.
Ook voor het voortgezet onderwijs is het doel om het 
Bijbelonderwijs meer op dezelfde manier vorm te geven. We 
zijn nu bezig de scholieren te clusteren op goede scholen, 
omdat de kwaliteit van het onderwijs op veel scholen laag 

is. Daarbij wordt het voor ons ook gemakkelijker om hen in 
de gaten te houden en hen te bereiken met Gods Woord! 
We proberen nu dat pastoraal werkers de jongeren op 
deze scholen elke zaterdag of zondag les geven over de 
Catechismus en uit Gods Woord preken.”

Hoe willen jullie in de toekomst nog meer aandacht 
geven aan evangelisatie?
“We zijn nu vooral bezig met het Bijbelonderwijs op de 
kinderzorgcentra en de volgende stap is om ook meer in 
de dorpen te gaan evangeliseren. Op dit moment brengt 
de dominee jaarlijks een huisbezoek aan de kinderen in 
het adoptieprogramma en vaak zijn daarbij ook kinderen 
en volwassenen uit de buurt aanwezig.” Hoewel het nog 
even zal duren voor het evangelisatiewerk uitgebreid 
wordt, wil Bep wel alvast wat ideeën delen. “Zo is het idee 
godsdienstcursussen op te zetten voor moeders, oma’s, 
tantes en ook meisjes in het programma die jong zwanger 
raakten. Het doel van deze cursus is, om samen met de 
vrouwen, na de denken over wat Gods Woord zegt over het 
opvoeden van kinderen en het houden van huisgodsdienst. 
Daarnaast is het idee om ook kinderclubs in de dorpen op te 
zetten, zodat ook andere kinderen, die niet in het programma 
zitten, uit Gods Woord mogen horen.”

Gods Woord gezaaid 
in Malawi
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Misschien een lastige vraag: Merk je vrucht 
op het werk?
“Ik ben daar altijd heel voorzichtig in. Natuurlijk 
ben ik blij als de kinderen goed luisteren naar 
het Bijbelverhaal en ben ik verrast over de 
antwoorden die de kinderen soms geven op 
mijn vragen. Dan hoop ik dat het zaad van Gods 
Woord vrucht mag dragen in hun hart. Maar, ze 

komen in de puberteit en dan kan hun gedrag 
zo veranderen, dat je er niets meer van ziet. 
De opdracht van de Heere is: “Werp het brood 
uit op het water”, dus, dat we het moeten 
zaaien. En, dat Hij dan zegt: “gij zult het vinden 
na vele dagen” (Prediker 11:1). Dat betekent 

dat we niet altijd gelijk vrucht zien. Voor mij is 
het al bemoedigend als ik merk dat ik geholpen 
word bij het vertellen uit de Bijbel of als ik zie 
dat de pastorale werker het Bijbelverhaal op 
een boeiende manier vertelt met een duidelijke 
en Bijbelgetrouwe boodschap en de kinderen 
aandachtig luisteren. Dan merk ik dat we het 
echt samen doen.”

“Werp het brood uit op het water, 
gij zult het vinden na vele dagen”

Timotheos MAGAZINE  17



Evangelisat ie
Beste jongens en meisjes, 

Kennen jullie ook het psalmversje: “De 
Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o 
Godsstad, voortgebracht; van Sion zal het 
blijde nageslacht haast zeggen: Deez’ en die 
is daar geboren”? Aan dit psalmversje moest 
ik denken, toen ik nadacht over het thema van 
dit magazine ‘Evangelisatie’. 

Dat is best een moeilijk woord: evangelisatie. 
Evangelisatie betekent dat je aan mensen, 
die nog nooit van de Bijbel gehoord hebben, 
gaat vertellen over de Heere Jezus. Over Zijn 
geboorte, Zijn lijden en Zijn sterven, maar 
ook over Zijn opstanding. Over dat je een 
nieuw hartje moet krijgen. In deze psalm gaat 
het daar ook een beetje over. Over allerlei 
mensen die van de Heere een nieuw hartje 
hebben gekregen. Mensen die helemaal niet 

bij het Joodse volk hoorden.
Misschien heb je wel een buurjongetje of 
buurmeisje die helemaal niet naar de kerk 
gaat. Heb je wel eens tegen hem/haar 
verteld over de Heere Jezus? Ik kan me 
voorstellen dat je dat best een beetje moeilijk 
vindt. Daarom kun je deze keer een mooie 
boekenlegger kleuren en hem geven aan 
iemand die niet zo veel van de Bijbel weet, 
die misschien wel nooit van de Bijbel heeft 
gehoord. Kleur je mee?
Het allerbelangrijkste is, en dat weet je vast 
wel, dat we bidden voor mensen die nog 
nooit van de Bijbel, van de 
Heere Jezus, hebben 
gehoord. Doe je dat 
ook? 

Groetjes, 
Arinda Engberts

jeugdhoek
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EDE - Zomermarkt
Dankbaar, zo voelden we ons als werkgroep 
na afloop van de verkoping/fietstocht die we 
hielden op zaterdag 28 augustus jl.! Vooraf was 
het spannend; zouden de coronamaatregelen 
niet aangescherpt worden? Nemen we alle 
verplichte maatregelen? Komen er bezoekers? 
Onze hoop werd niet beschaamd; het werd 
een prachtige dag met een mooie opbrengst en 
met een ontzettend gezellige sfeer! “Wat leuk 
en gezellig”, “Eindelijk weer een ouderwetse 
verkoping!” hoorden we vaak van bezoekers 
en standhouders. We hebben dit jaar gebruik 
gemaakt van een mooie ruime locatie. De markt 
bestond uit 40 kramen. Daarnaast was er voor de 
kinderen een spellenplein met een skelterbaan, een springkussen, een minigraveractiviteit, 
pannenkoeken bakken enz. Verder was een uitgebreid cateringplein met terras waar 
bezoekers uitgebreid hebben kunnen koffiedrinken en lunchen; compleet met gebakken 
vis, friet, soep en broodjes hamburger. De locatie van de markt was gelijk het vertrekpunt 
van de fietstocht, waar uiteindelijk zo’n 230 fietsers aan deelnamen. Zij fietsten een 
prachtige route over de Utrechtse Heuvelrug. Nieuw op de markt was de veiling. Met 
een enthousiaste veilingmeester werd dit een doorslaand succes. Allerhande producten 
werden geveild en dat voor fabelachtige prijzen. Zo werden er drie haringen verkocht voor 
€ 70 en een bats voor wel € 160. 
Al met al kijken we terug op een prachtige dag! Door de werkgroep is er enorm veel 
energie in gestoken, maar we hebben ook enorm veel energie gekregen. En, die energie 
hopen we D.V. volgend jaar weer in een volgende verkoping/fietstocht te kunnen stoppen. 
Want ja, organiseren voor Timotheos is eenmaal verslavend!
We mochten een prachtige netto-opbrengst noteren van € 31.279, waar we iedereen 
heel hartelijk voor danken.
We zijn dankbaar, omdat de Heere onze inspanningen heeft willen zegenen! Want: “Zo de 
HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan!”

OUDDORP – Emmertjes met fruit
In deze tijd kunnen we allemaal wel extra 
vitaminen gebruiken. In Ouddorp bedachten 
ze daar wat op. Voor een mooi bedrag konden 
mensen een emmertje vol fruit kopen. Binnen 
korte tijd waren er 196 emmertjes verkocht. 
Opbrengst € 1.056,20!

VAN GOES TOT GRONINGEN – EMMERACTIE
Spontane acties kunnen veel opleveren! Dat bleek opnieuw bij 
de onlangs gehouden emmeractie. Omdat de Familiedagen in 
Gorinchem niet door zijn gegaan, maar wel alles al geregeld 
was voor de inmiddels traditionele emmeractie, besloot men de 
emmers via de website te verkopen. Maar liefst 1.364 emmers 
werden zaterdag 23 oktober jl. door zo’n 45 enthousiaste 
vrijwilligers bezorgd bij particulieren en bedrijven door heel 
Nederland!

Met dank aan de sponsoren (zie website), die hun producten 
volledig kosteloos wilden geven, én de afnemers is het 
prachtige bedrag van ruim € 16.000 opgehaald! Van de appels 
die over waren bakte Corrie Verschoor uit Barneveld heerlijke 
appeltaarten en verkocht deze; opbrengst € 200! Dank Corrie!

actief

STAPHORST - Viswedstrijd 
Zaterdag 11 september 2021 jl. organiseerde 
werkgroep Timotheos Staphorst een viswedstrijd 
voor de jeugd. Langs de waterkant werd er door 
112 vissers gestreden voor de eerste plaats. 
Werkgroep Staphorst kijkt terug op een mooie 
middag met een opkomst boven verwachting!

De winnaar Jurjen de Weerd (1e prijs) mocht 
samen met Niels Huls (2e prijs) en Emiel Jansen 
(3e prijs) een mooie beker in ontvangst nemen. 
De visser met het meeste sponsorgeld maakte 
ook kans op een mooie prijs. Deze prijs is 
gewonnen door Thijs Tuin. Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd!

Na afloop van de viswedstrijd was er een mooie 
verloting waardoor de rest niet met lege handen 
naar huis ging. Dankzij het sponsorgeld, dat de 
kinderen hebben opgehaald, en de vrijgevigheid 
van de sponsoren kon het mooie bedrag van 
€ 2.621 overgemaakt worden, ten goede van 
het werk in Malawi. Heel hartelijk bedankt aan 
iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
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Hoe werkt 
Timotheos aan 
evangelisatie?
Missie en visie
Voedsel, zorg en onderwijs betekent veel 
voor Malawiërs, maar boven alles hebben zij 
het levende Brood en Water nodig. Daarom 
vertellen we hen uit Gods Woord; door 
Bijbelverhalen op school, catechisatielessen 
en door kerkdiensten en zondagsscholen. 
Deze geestelijke toerusting wordt door 
de pastorale werkers van de Reformed 
Presbyterian Church verzorgd.

Bijbelonderwijs
• Kinderzorgcentra: zondagsschool, 

Bijbelles, catechisatie en weeshuis.
• Scholierenadoptieprogramma: 

evangelisatie onder scholieren van 
voortgezet en tertiair onderwijs (onder 
andere wekelijkse catechisatielessen).

• Bijbelstudies met het personeel op de 
kinderzorgcentra.

Evangelisatie in de dorpen
• Jaarlijkse huisbezoeken van de dominee 

aan kinderen in programma.
• Uitbreiding in de toekomst (zie thema-

artikel).


