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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, voornamelijk werkzaam
onder weeskinderen en scholieren in Malawi.
De vier pijlers waaruit het werk bestaat zijn
onderwijs, wezenzorg, voeding & gezondheid en
evangelisatie. De pijlers staan gefundeerd op de
Bijbel als onfeilbaar Woord van God.
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De maïskolf
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voor voedsel.

Het opengeslagen boek
symboliseert onderwijs en
de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God.
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Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

Psalm 119 vers 5

' Och, dat mijn wegen gericht
werden, om Uw inzettingen
te bewaren!’
Het woordje ‘och’ waarmee de tekst begint is een diep
woord. Het heeft een bijzondere betekenis. Vaak wordt
dit woordje gedachteloos gebruikt. Ik vrees dat het vaak
uitgesproken wordt zonder de betekenis te beseffen. Hoe
gebruikt de dichter in Psalm 119 dit woord?
De voorgaande tekst, het 4e vers, bevat Gods
rechtvaardige eis. Hier buigt de dichter David voor met
zijn gehele hart. God heeft recht op gehoorzaamheid.
Hij wénst niet onze bekering en onze gehoorzaamheid,
maar Hij eist onze bekering en gehoorzaamheid. Deze
eis vinden we duidelijk verwoord in het 4e vers: ‘HEERE,
Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren
zal.’ Hij heeft dit geboden! Hij eist van ons dat wij op
Zijn Woord en Waarheid letten. Onder deze eis buigt de
dichter. Tegelijkertijd belijdt hij de onmogelijkheid aan
zijn kant om ooit aan deze eis te kunnen voldoen. Wij
zijn immers gevallen mensen. Het is ons onmogelijk om
aan de volmaakte, rechtvaardige eis tot gehoorzaamheid
te voldoen. De HEERE heeft hier echter recht op en Hij
handhaaft Zijn eis.
Wanneer wij door Geest en Woord geleerd worden, dan
gaan we dit verstaan en erkennen.
Welnu, dat is nu de diepe betekenis van het woordje

‘och.’ Het is de weergave van de innerlijke worsteling
van de oprecht gelovige. De worsteling die ontstaat door
de rechtvaardige eis van God die erkend wordt en de
doorleving van de onmogelijkheid aan onze zijde om ooit
daaraan te voldoen. De dichter begeert te voldoen aan
deze eis, het is zijn hartelijke wens en verzuchting, tegelijk

Het is de weergave van de
innerlijke worsteling van de
oprecht gelovige.
gevoelt hij zijn strafwaardigheid en onmogelijkheid.
Dit drijft hem uit tot de troon der genade met de bede:
‘Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen
te bewaren.’ Zijn bede is: Wilt u mij het onderwijs en de
genade geven om in beginsel aan Uw liefdegebod te
gehoorzamen. Kent u ook dit innerlijk verlangen om de
HEERE te zoeken en te bedoelen? Hebt u de hindernissen
aan uw zijde, en dat door eigen schuld, leren kennen?
Verstaat u met de dichter de diepe betekenis van het
woordje ‘och’?
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest.

Vormgeving: Novente creatief en digitaal bureau
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van het werkveld
tekst: Wim Akster

Honger
We merken nog steeds de gevolgen van de
grote overstromingen en de cycloon IDAI van
vorig jaar. Daarom zijn we dankbaar dat we
giften ontvingen om keukens te openen, waar
we bejaarde en gehandicapte mensen konden
voeden. Dit is heel belangrijk, want de prijs van
mais ging omhoog naar ongeveer € 22,50 per zak
van 50 kilo.
Voor veel mensen is deze prijs onbetaalbaar en er
is daarom veel honger geleden!
We konden 18 keukens openen, waar we in
totaal ruim 3.600 bejaarden en gehandicapten
konden voeden. Dit gebeurde driemaal per
week, omdat ze niet dagelijks zo’n verre afstand
kunnen lopen. Na de maaltijd hield de ouderling
of dominee een meditatie vanuit Gods Woord. Op
deze manier konden we ook andersgelovigen en
mensen van andere kerken bereiken. We bidden
dat het voor hen tot eeuwige zegen mag zijn.
Heel verwonderlijk dat met zo’n klein project,
zoveel mensen bereikt kunnen worden. Daarbij
is het ook goed om op te merken dat mensen
aandacht hebben voor het Woord van God; er
is veel opening om dan Gods Woord met hen te
delen. Soms zijn er ook moslims die het Woord
lijken in te drinken als water. Bidt u mee voor
zegen op dit werk?
PABO
We zijn dankbaar dat we in december zes
leerkrachten mochten benoemen die opgeleid
zijn op de PABO. Deze zes personen komen
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vanuit ons adoptieprogramma voor scholieren
en werken nu als leerkracht op onze scholen.
De meesten van hen komen vanuit de RPC, de
kerk waarmee we samenwerken. We hopen dat
dit ook de lijn mag bevorderen van verbinding
tussen school en kerk. Vijf jonge mannen en
een jonge vrouw kunnen dankzij uw steun zich
nu leerkracht noemen! Heel bemoedigend! We
verwachten in juni van dit jaar dat opnieuw 28
jongelui examen af mogen leggen voor de PABO.
We hopen in september een junior-primary
school voor groep 1-4 te openen in Nkomabasa.
De leerkrachten die aangesteld zullen worden,
hopen we te kiezen uit de genoemde studenten.
Ook voor groep 7 in Namitambo en Mbulumbuzi
hebben we D.V. september leerkrachten nodig.
Het is heel bemoedigend om te zien dat we dan
christelijke leerkrachten kunnen benoemen, die
we al jaren kennen.
Klas voor kinderen met leerproblemen
In januari ontstond de situatie dat we eigenlijk
een leerkracht te veel hadden op de school in
Mbulumbuzi. In november had de overheid alle

Deze zes personen komen vanuit
ons sponsorprogramma en werken
nu voor ons als leerkracht op onze
scholen.
leerkrachten die twee jaar geleden afgestudeerd
waren, een baan aangeboden. Dat betekende
dat een aantal leerkrachten ons verliet, omdat

de overheid een baan garandeert tot aan het
pensioen. Men denkt dan: ‘momenteel gaat het
goed met deze organisatie, maar we weten niet
hoe dat in de toekomst zal zijn’. We konden hen
vrij gemakkelijk vervangen met de studenten
waar ik hierboven over schreef en uit andere
sollicitanten. Alle plaatsen waren gevuld vóór 1
december 2019; de datum dat de leerkrachten
zouden vertrekken. Een van hen, een
betrouwbare leerkracht, vroeg of hij een week
verlof mocht, om te regelen dat zijn baan bij de
overheid op een goede manier werd afgezegd en
hij bij ons kon blijven werken. We waren hier heel
dankbaar voor en zijn blij dat hij is gebleven.
Dit gaf ons namelijk de gelegenheid om op een
nieuwe manier aan de ontwikkeling van de
kinderen te werken. We hebben het probleem

(Bep schrijft hierover) dat sommige kinderen niet
kunnen lezen en schrijven en meer aandacht
nodig hebben. Daarom hebben we nu een
klas gevormd (maximaal 15 - 20 kinderen)
waar de focus ligt op leren lezen en schrijven.
Je ziet dat kinderen het eigenlijk zien als een
promotie wanneer ze naar die klas mogen. Dat
is heel mooi en ze mogen de leerkracht graag!
Inmiddels zijn al twee kinderen op het niveau
dat ze kunnen lezen en schrijven! En dat in één
maand tijd! Toen ik op school kwam om de zaken
te bespreken, kwam ik erachter dat momenteel
al 21 kinderen in die speciale klas zitten. Dat is
niet de bedoeling, maar het geeft wel aan dat er
behoefte bestaat aan deze onderwijsvorm. We
hebben afgesproken dat leerkrachten vooraf een
formulier gaan invullen over de gegevens van de
leerling, zodat we op basis hiervan een selectie
kunnen maken. Dit is per direct ingevoerd!
We kunnen zien dat dit concept werkt! Als we
voldoende fondsen hiervoor mogen ontvangen,
willen we hier in september graag mee verder
gaan zowel in Mbulumbuzi als in Nambitambo.
Maar dan hebben wel een extra leerkracht en een
extra klaslokaal nodig.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Wim
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Speciaal
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, ben ik met
verlof in Nederland. Het is heerlijk om weer even
tussen mijn familie en vrienden te zijn.
Omdat ik nog niet volledig hersteld ben van mijn
burn-out, ging het bestuur ermee akkoord dat ik
deze keer geen presentaties geef. Alleen een korte
toespraak tijdens de zangavond in Lunteren.
Eerlijk gezegd vind ik het best fijn dat dit nu even
niet hoeft. Het geeft me altijd best wat spanning
vooraf als ik een presentatie moet geven. Hoewel
het ook altijd weer heel mooi en bemoedigend
is om zoveel betrokkenheid bij het werk van
Timotheos te ervaren.
Als ik terugkijk op de 9 maanden in Malawi dan is
het een intensieve periode geweest.
Maar ook een leerzame periode. De grootste
les die ik moet leren, is dat ik het niet zelf
hoef te doen. Steeds weer zou ik alles moeten
overgeven aan de Heere. ‘Wentel uw weg op
de Heere, vertrouw op Hem, Hij zal het maken.’
Ps. 37:5. Het is een les die ik nooit leer. Elke keer
kom ik beschaamd uit met mezelf, maar steeds
weer mag ik ervaren dat de Heere de nooit
beschamende Rotssteen is.
Speciale kinderen
Ook in Malawi hebben we kinderen met leeren/of gedragsproblemen. Het verschil met
Nederland is dat ze hier voor zulke kinderen
niet zoveel namen hebben. Meestal worden ze
kinderen met ‘special needs’, met een speciale
aanpak, genoemd.
In de school te Namitambo hebben we ook
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twee zusjes met special needs. Ze zitten al voor
het derde jaar bij ons in standaard 2. Ze leren
moeilijk. Bovendien hangt het er ook sterk van
af hoe hun stemming is. Als ze geen zin in leren
hebben, doen ze het ook niet.
Ondanks alle extra bijles die ze kregen, kwamen
ze niet vooruit.
Maar tijdens de laatste schooldag, voor de
sluiting van de eerste termijn, hoorde ik beide
namen aflezen. Ze waren geslaagd voor de
toets van de eerste termijn. Ik keek naar het
gezicht van Alinafe. Ze begon te stralen.
Wat leek het opeens een ander meisje. Haar
gezichtsuitdrukking die doorgaans wat nors en
ongelukkig is, werd zacht en blij.
Fainess, haar zusje was thuisgebleven.
Waarschijnlijk had ze verwacht dat ze weer
gezakt was voor de toets. Dat was jammer, maar
Fainess had het dus ook gehaald. Heel fijn!
De leerkracht van Alinafe vertelde dat hij hard
gewerkt had aan een goede relatie met de
meisjes. Het lukte hem om het vertrouwen van
hen te krijgen en daarna gingen ze voor hem
werken. Hij stond verbaasd van de resultaten.
Natuurlijk blijven het zwakke leerlingen, maar
ze gaan vooruit! Samen hebben we genoten
van deze succeservaring. De leerkracht is zo
enthousiast geworden dat hij begonnen is met
de opleiding voor speciaal onderwijsleerkracht.
Hopelijk kan hij veel betekenen voor de speciale
kinderen op onze scholen.
Ik ben heel blij met deze ontwikkeling. De
motivatie moet vanuit de leerkracht zelf komen.
Als voormalig speciaal onderwijs leerkracht
hebben deze kinderen toch altijd een speciaal

plekje in mijn hart. Maar de meeste leerkrachten
vinden de zwakke leerlingen maar lastig. Ze
richten zich op de gemiddelde leerlingen. Ze
geven wel extra bijles na schooltijd, maar er
zijn weinig leerkrachten die echt hart hebben
voor de kinderen die niet mee kunnen komen.
Daarbij komt ook dat ze niet geleerd hebben

Wat mooi dat er ook in Malawi
leerkrachten zijn met een hart
voor deze speciale kinderen!
om te differentiëren. Alle leerlingen krijgen
dezelfde klassikale stof. De vlugge leerling
krijgt dan daarna soms nog wat verrijkingsstof,
maar de zwakke leerling moet ook met alles
mee doen. Ook al gaat dat allemaal boven
zijn/haar vermogen. Tijdens de training voor
de leerkrachten besteden we hier ook steeds
aandacht aan.
Speciaal onderwijsklasje
Een tijdje geleden bracht ik een bezoek
aan een speciaal onderwijsklasje op de

overheidsschool. Wat ik daar zag, maakte me
echt blij. Deze leerkracht had een klasje van
ongeveer vijftien leerlingen. Er zaten kinderen
in met gehoorproblemen, spraakproblemen,
gedragsproblemen en zeer moeilijk lerende
kinderen. Deze kinderen kregen allemaal op hun
eigen niveau les. Als het voor kinderen mogelijk
was gebeurde dat in groepjes, anders individueel.
Voor iedere leerling had de leerkracht een
individueel handelingsplan.
Wat mij vooral trof was dat de leerkracht zo’n
goede relatie met de kinderen had.
Je zag aan de kinderen dat ze het fijn hadden met
elkaar. Ze gingen hard aan het werk toen ze de
opdracht kregen. Daarna lieten ze hun werk aan
ons zien. Ze straalden van trots als we zeiden dat
ze het goed hadden gedaan.
Wat mooi dat er ook in Malawi leerkrachten zijn
met een hart voor deze speciale kinderen!
Het eerste wat ik dacht was: ‘wat zou dat
mooi zijn als we dit ook op onze eigen scholen
hadden!’
In Mbulumbuzi zijn we sinds kort begonnen met
een klasje voor deze kinderen. Daarover leest u
meer in dit magazine, in de bijdrage van Wim.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Bep
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van het bestuur
Een getrouwe bijbelvertaling
voor ieder mens!
Dát is de doelstelling van de GBS

100.000

Spaanse Nieuwe Testamenten
met de boeken Psalmen en Spreuken
voor verspreiding in Latijns- en
Noord-Amerika.
In een gereviseerde editie van
de Reina-Valeravertaling.
Naar verwachting zal een
revisie van de hele Spaanse
Bijbel in 2021 beschikbaar zijn.

Onze bestuursvergaderingen worden gehouden in
een vergaderruimte van kerkgebouw De Hoeksteen te
Barneveld. Een centrale plaats voor onze bestuursleden
uit Rijssen, Staphorst, Rouveen, Uddel, Maartensdijk en
Gouda.

Wilt u ons helpen met uw
financiële steun?
Giften voor dit werk zijn
van harte welkom via rek. nr.
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t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting

HARTELIJK
DANK VOOR
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Gewoon de
beste keus!
Hardeman | van Harten staat voor kwaliteit. In mensen en
materialen. Omvangrijke projecten van duizenden vierkante meters
zoals distributiecentra zijn door Hardeman van Harten neergezet.
Maar ook voor de bouw en/of renovatie van stallen, bedrijfshallen,
etc. is Hardeman van Harten gewoon de beste keus.

dé specialisten ting
in dak- en wandbepla
D hardeman-vanharten.nl
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In de achterliggende tijd zijn binnen het bestuur weer veel onderwerpen
gepasseerd. Deze keer willen we u en jou een indruk geven van één dag
vergaderen (31 januari 2020).
Een kijkje achter de schermen...

Na de opening (9.30 uur) en ingekomen stukken, wordt
altijd eerst de situatie van onze directieleden (Wim
Akster, Charles Paundedi) en veldwerkers (Bep Klok,
Thera Verdouw) in Malawi besproken. Hun welbevinden
ligt ons na aan het hart. Voor elke vergadering - dus
bijna iedere maand - heeft onze voorzitter, ds. Lassche,
met hen contact. We horen dan van nabij hoe het met
henzelf is en kunnen meeleven met het mooie, maar niet
altijd gemakkelijke werk dat zij daar mogen doen.
Deze keer was Bep Klok vanaf de lunch bij ons
aanwezig. Wat deed het goed haar weer te ontmoeten
en te horen dat zij zich veel beter voelt vergeleken bij de
vorige keer dat zij met verlof was. Heel fijn, Bep!
U zult begrijpen dat op deze vergadering ook gesproken
is over het bijzonder grote bedrag aan inkomsten over
het jaar 2019. De penningmeester gaf (en geeft in dit
magazine) daarvan een helder overzicht. Om stil van te
worden.
Tegelijk is het heel bijzonder wat al met een groot deel van
de ontvangen bedragen gedaan is. Een voorbeeld daarvan
is de noodhulp in de getroffen gebieden van Malawi en
Mozambique! We beseffen niet half hoeveel mensen
daardoor geholpen zijn en weer moed hebben gekregen...
Tijdens de lunch (verzorgd door koster Hazeleger en
zijn vrouw) waren behalve Marijke de Wit, ook onze
andere voorlichters Gerda van Arnhem en Bart Lodder
aanwezig. Voor de onderlinge band heel goed! Anders
zouden de contacten te veel beperkt blijven tot mail en
telefoon. Het is verblijdend om te zien hoeveel werk er

ook in Nederland wordt verricht voor het gezamenlijke
doel!
Eén van de besproken speerpunten is de fondsvorming
ten behoeve van een mogelijke school van voortgezet
onderwijs. In de maand mei D.V. hoopt Wim Akster
onder andere voor dit doel een week naar Nederland te
komen. Het is de bedoeling dat hij voor belangstellende
sponsors de plannen uiteenzet en vragen beantwoordt.
Steeds weer blijkt dat ook in Malawi kadervorming uit
eigen kring (één van onze doelen!) van fundamenteel
belang is.
Na de vergadering hadden enkele bestuursleden overleg
met ons adoptieteam. Deze vrijwilligers vertelden dat
niet alleen het aantal donateurs gestaag groeit, maar
ook het aantal sponsors. We zijn nu de 1300 financiële
adopties gepasseerd!
Het is heel goed dat we ook beseffen hoeveel werk er (in
Malawi en hier) aan verbonden is, om ervoor te zorgen
dat alle sponsors jaarlijks een update krijgen van ‘hun’
kleuters, weeskind, scholier of student! Allemaal van
harte dank daarvoor!
’s Avonds stond voor enkele bestuursleden en (andere)
vrijwilligers het onderwerp ‘Privacywetgeving’ centraal.
We kregen daarover deskundige voorlichting van
Everdien Schalk, functionaris gegevensbescherming bij
Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. De Algemene
wet gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor
onze organisatie gevolgen. U zult daarover D.V. meer
vernemen. Al met al weer een stap voorwaarts in het
kader van verdere professionalisering van onze stichting!
Mocht de Heere ál het werk zegenen, en boven alles de
verkondiging en verspreiding van Zijn Woord heiligen
aan het hart van velen, tot eer van Zijn Naam.
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Regen!
In Malawi is het regenseizoen weer begonnen.
Een periode waar iedereen naar uitkijkt.
Iedereen is blij als het regent, want regen is
onmisbaar voor een goede oogst. Maar het is
ook een spannende periode, want te veel regen
kan veel schade aanrichten. Denk maar aan
vorig jaar. Maar ook zorgt de regen regelmatig
voor avontuur...
Het is donderdag. Zoals gewoonlijk ga ik vandaag
naar Mulinga. Ik vertrek op tijd, want er is weer
genoeg te doen. Na wat gemorrel en geduld start
mijn auto en rijd ik de poort uit. Het is bewolkt en
al flink warm zo op de vroege ochtend. Zouden
we regen krijgen? Ik ben benieuwd! Een beetje
spannend vind ik het wel, want de wegen naar
Mulinga zijn niet al te best. Bij veel regen worden
het modderwegen en is de kans groot dat je vast
komt te zitten. Maar er staat er Eén boven en ik
bid om Zijn zorg.
Avontuur
De reis verloopt voorspoedig. De grond is wel
wat zacht en op sommige plaatsen staan nog
wat kleine plassen, maar mijn auto kan het
prima aan. Ook aan de mais kan ik zien dat het
heeft geregend. Het staat weer een stuk hoger
dan vorige week en het is mooi groen. Fijn! Ik
hoop dat het zo goed mag blijven gaan, zodat
de mensen dit jaar een goede oogst kunnen
binnenhalen. Al denkend ben ik opeens bij die
ene bocht; het slechtste stuk van de route. De
weg is hier heel glibberig en de kanten zijn steil.
Voorzichtig rijd ik verder, maar ik begin direct
te glijden. Ik doe mijn best om op de weg te
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blijven, maar helaas, het duurt niet lang of ik
glibber langs de schuine kant naar beneden.
Daar sta ik dan, helemaal scheef en weggezakt
in de modder. En nu? Als ik uitstap, komen er van
alle kanten mensen aan lopen. Al snel staan we
met z’n allen te kijken naar de lastige situatie.
Maar dat duurt niet lang. Een man neemt de
leiding. Hij zegt dat ik gas moet geven en dat
alle andere mensen moeten duwen. Dat is een
hele club; mannen, vrouwen en zelfs kinderen
doen mee! Maar hoe meer gas ik geef, hoe
dieper de achterwielen van de auto in de modder
verdwijnen. Dan poging twee. Een paar mannen
graven de wielen met hun handen uit en leggen
er wat grote stenen tegenaan. We proberen het
opnieuw, maar helaas, opnieuw zonder resultaat.
Dan poging drie: vóóruit. Terwijl ik gas geef,
tillen en duwen de anderen de auto met volle
kracht omhoog en vooruit. En ja hoor, het lukt!
Ongelofelijk! Binnen een half uur sta ik weer op
de weg en kan ik weer verder. Wat ben ik blij!
In gebrekkig Chichewa bedank ik de helpers
uit de grond van mijn hart. Maar dat is niet
genoeg, ze willen geld voor hun inzet! Na wat
onderhandelen, vervolg ik even later mijn reis.
Wat ben ik blij dat het zo snel goed is gekomen
en opnieuw besef ik het: de Heere zorgt!
Zegen
Terwijl ik in Mulinga aan het werk ben, hoor ik
opeens regen op het dak tikken. Eerst een paar
spetters, maar het duurt niet lang of er breekt
een geweldige regenbui los. Ik loop naar buiten
en zie kinderen naar het daycare-gebouw
rennen. Daar staan ze allemaal op een rijtje de
regendruppels op te vangen; met een bord, met

hun handen of met hun mond. En blij dat ze
kijken! Ook de volwassenen zijn blij. Ze denken
aan hun mais en aan hun andere gewassen

Regen is een zegen; dat besef
ik als ik deze blije kinderen en
volwassenen zie.
die deze regen goed kunnen gebruiken. Ze zijn
dankbaar en hopen op een goede oogst. Regen is
een zegen; dat besef ik als ik deze blije kinderen
en volwassenen zie. Beschaamd denk ik terug
aan hoe ik over regen dacht. Ik vond het altijd
maar lastig en deprimerend. Maar hier, wat een
blijdschap! Samen met de kinderen geniet ik
van deze regenbui en vang ik, net als zij, wat
druppels op met mijn mond. Regen is een zegen;
dat vergeet ik nooit meer.
Maar dan bedenk ik dat ik nodig naar huis moet.
Hoe zullen de wegen nu zijn? De dominee is
ook bezorgd en daarom stelt hij voor om met
zijn motor voorop te gaan en mij een beter
begaanbare weg te wijzen. Dat aanbod neem

ik natuurlijk graag aan, maar helaas... mijn auto
start niet. In de stromende regen proberen we
de motor aan de praat te krijgen, maar zonder
resultaat. Wat nu? Er is geen monteur in de buurt
die kan helpen en het wordt steeds later. Na goed
beraad, trek ik een regenjas aan en ga ik bij de
dominee achterop. Onverwachts een ritje op de
motor, best leuk! We rijden tot aan de verharde
weg en daar word ik opgehaald door Charles. En
zo kom ik veilig in Mapanga aan.
Gevaar
De dagen daarna blijft het regenen. Zoveel, dat
sommige gezichten weer zorgelijk gaan staan.
Want te veel regen kan problemen geven.
Huizen kunnen instorten, er kunnen gevaarlijke
modderstromen ontstaan, de oogst kan
wegspoelen, enzovoort. We zijn dan ook blij dat
het na een paar dagen weer droog is.
Zo ziet u: regen is een zegen, regen brengt
avontuur en regen kan zorgen voor gevaar. Wilt
u met mij bidden om bewaring en een goede
oogst?

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Thera
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Klantbeoordeling

Het jaar 2019 is in
financieel opzicht ook
een zeer bijzonder
jaar geweest. De totale
inkomsten zijn meer dan
verdubbeld van E 821.475
in 2018 tot E 1.721.060
in 2019. Na de Heere,
zeggen wij als bestuur,
u daarvoor hartelijk dank.

dat u het ons niet kwalijk neemt dat
wij, wat noodhulp betreft, dit keer
specifiek de Deputaatschappen
Bijzondere Noden van de
Gereformeerde Gemeenten (in
Nederland) en de Algemene Kas
Bijzondere Noden van de Oud
Gereformeerde Gemeenten in
Nederland noemen. Samen hebben
zij in 2019 de bij hen ingediende
projectplannen goedgekeurd en
gefinancierd tot een totaalbedrag
van E 189.804.

Inkomsten 2019
In alle kwartalen van 2019 zijn de
inkomsten (veel) hoger geweest.
Vooral in het eerste halfjaar van
2019 is daarvan een belangrijk deel
afkomstig van de ontvangsten voor
noodhulp. Particulieren, bedrijven,
kerken, scholen en werkgroepen,
allen hebben eraan bijgedragen dat
we in 2019 in totaal aan noodhulp
E 511.430 mochten ontvangen.
Alle bedragen worden uiteraard
zeer gewaardeerd. Toch hopen wij

Totaal ontvangen

Algemene giften en giften voor
projecten
Ook aan giften voor algemene doelen
en projecten zijn in 2019 (soms
zeer) grote bedragen ontvangen.
Ondanks de genoemde noodhulp is
aan algemene hulp en voor projecten
in 2019 in totaal E 1.237.630
ontvangen tegenover E 793.279
in 2018. Dat is een stijging van
ruim 56%. Daarmee kunnen wij de

2019

2018

2017

€

€

€

1e kwartaal

598.950,21

265.448,99

136.078,60

2e kwartaal

408.478,91

143.515,19

159.230,82

3e kwartaal

325.910,30

151.006,84

142.924,28

4e kwartaal

415.720,70

261.503,66

199.015,70

1.749.060,12

821.474,68*

637.249,40*

Hele jaar

Waarin begrepen aan nood-/voedselhulp
1e kwartaal

182.548.94

150,00

11.297,93

2e kwartaal

199.211,96

1.000,00

17.600,80

3e kwartaal

78.289,81

14.781,30

4.225,00

4e kwartaal

51.379,21

12.265,00

1.685,00

511.429,92

28.196,30

34.808,73

Hele jaar

hulp geleidelijk aan steeds verder
uitbreiden.
Financiële adopties
De stijging van de algemene hulp
zien we de laatste jaren ook duidelijk
naar voren komen in de ontvangsten
uit financiële adopties. Van
E 134.539 in 2017 en E 186.240 in
2018 zijn we in 2019 gegaan naar
E 238.014. Dat betekent dat we
steeds meer kleuters, weeskinderen
en scholieren structurele hulp kunnen
bieden.
Begroting 2020
De begroting voor het jaar 2020
hebben wij als bestuur vastgesteld
in onze bestuursvergadering van
20 december 2019. Zoals we in
het vorige magazine al geschreven
hebben, volgen wij de werkelijke
ontvangsten en uitgaven tot en
met november 2019. Die worden
dan nog meegenomen in de ter
vaststelling aangeboden begroting.
Omdat noodhulp en projecten
zich heel moeilijk laten begroten,
nemen we dit aan de inkomstenen uitgavenkant op voor dezelfde
bedragen. Dit ook omdat we in
gevallen dat noodhulp noodzakelijk
was, u ons nimmer beschaamd hebt
om die hulp dan daadwerkelijk te
kunnen verlenen.
Hartelijk bedankt
Voor alle vormen van giften,
adopties, noodhulp, financiering van
projecten zeggen wij als bestuur
allen, groot en klein, die daar een
bijdrage aan geleverd hebben, na de
Heere, hartelijk dank.

*Voor aftrek inkoopprijs verkochte producten.
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thema

project

tekst: Florus en Janneke Duerink

tekst: Wim Akster

Kerstgiften
December 2019. Terwijl in Nederland het geld binnenkomt voor de
kerstgeschenken voor de kinderen van Timotheos, wordt in Malawi
hard gewerkt aan de voorbereidingen hiervan.

Herdruk
Heidelbergse Catechismus
In de gereformeerde gezindte in Nederland (en daarbuiten) is de Heidelbergse
Catechismus (HC) een belijdenisgeschrift van statuur. In veel kerken wordt
elke zondag aandacht besteed aan dit belijdenisgeschrift.

Er zijn kerstgeschenken nodig voor zo’n 1400 kinderen op 6 verschillende kinderdagcentra;
deze worden tijdens de kerstbijeenkomst uitgedeeld.
Eerst door Wim Akster de inkoop in grote aantallen.
Vrachtwagens vol plastic emmers, rijst, suiker, zeep,
tandpasta enz. rijden de compound op. Alles wordt
gelost en opgeborgen in de magazijnen. En als die
vol zitten? Dan gaan we verder in de huizen van de
veldwerkers en het gastenverblijf....
Daarna begint het uittellen en klaarzetten van de
producten per centrum. Er wordt een truck geregeld
waarop alle spullen in de juiste aantallen worden
geladen en vastgebonden. Op de centra wordt alles
weer afgeladen en opgeslagen in een afgesloten
klaslokaal.
De week erna zijn de kerstbijeenkomsten. Na een
welkomstwoord en de opening leest de dominee uit
de Bijbel en vertelt hij het Kerstevangelie. Er volgen
diverse toespraken. De kinderen zingen kerstliederen en
sommigen mogen teksten opzeggen. Spannend voor ze!
Dan is het officiële gedeelte voorbij en is het tijd voor
een maaltijd: rijst met kip, heerlijk!

Na het eten worden de kerstgiften uitgedeeld. De
spullen zijn uitgestald op de veranda. De kinderen
krijgen een lege emmer en lopen langs de veranda
waar medewerkers en vrijwilligers de artikelen één voor
één in de emmer leggen. De deksel erop en dan volgt
het belangrijkste nog: een zak van 10 kg maismeel. De
kinderen glunderen. Een geweldig cadeau gaat mee
naar huis, waar het meer dan welkom zal zijn!

Dr. Steven Paas sr. (voormalig zendingsarbeider
voor de GZB in Malawi) heeft de HC vertaald in het
Chichewa en het is uitgegeven in een dubbeluitgave
van Engels en Chichewa. Een unieke uitgave; ook
mensen die slechts één van beide talen beheersen
kunnen het lezen en de uitgave is heel goed bruikbaar
in het onderwijs. De verwijsteksten in de HC zijn in
beide talen uitgeschreven.

persoonlijk wordt gemaakt en dichtbij komt. Het is
echt een aanwinst in het werk onder de kinderen
en jongeren. We hopen de HC ook te kunnen
gebruiken in groep 8 van onze basisscholen. Het is
een oud belijdenisgeschrift, maar de inhoud is van
onschatbare waarde! We hopen en bidden dat dit
onderwijs tot eeuwige zegen mag zijn voor onze
jongeren.

In de Reformed Presbyterian Church in Malawi is de
HC ook volledig geaccepteerd als belijdenisgeschrift,
al wordt het in de kerken niet veel gebruikt. Men heeft
ervoor gekozen om de Engelse Shorter Catechismus
(SC) te gebruiken vanuit de Westminster Confessie,
ook voluit gereformeerd.

Herdruk
Deze uitgave van de HC is inmiddels volledig
uitverkocht, er zijn geen exemplaren meer
beschikbaar. De laatste exemplaren hebben we van
de GZB ontvangen en zij doen geen herdruk. Wij
willen echter dit belijdenisgeschrift graag onder de
aandacht blijven brengen en daarom is besloten tot
een herdruk (met toestemming van de auteur). We
stellen deze uitgave ook beschikbaar voor andere
organisaties, als zij hier behoefte aan hebben.

Catechisatie
Binnen Timotheos Foundation houden we
tweewekelijks catechese met de jongelui uit het
scholieren adoptieprogramma. Daar werd eerst
ook de SC gebruikt, maar in overleg met de
voorgangers en synode hebben we besloten om in
onze programma’s de HC te gebruiken. De beide
belijdenisgeschriften vullen elkaar mooi aan.
Wat mij persoonlijk erg aanspreekt in de HC
is het bevindelijke aspect, waardoor het heel
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Helpt u mee?
De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen in
totaal E 1.800 voor 3.000 exemplaren. Dat is E 0,60
per boekje. Mocht u hieraan bij willen dragen, dan is
uw gift van harte welkom op ons banknummer onder
vermelding van: HC.
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actief
BARNEVELD-Worstactie
op de Eben-Haëzerschool
De verkoop van rookworsten en grillworsten op de EbenHaëzerschool was een groot succes! In totaal heeft de
verkoopactie E 5.000 opgebracht. Het geld wordt besteed
aan het project kinderzorgcentra. Dagelijks komen meer
dan duizend kinderen naar deze centra, waar zij voeding
en (Bijbels) onderwijs krijgen. Hartelijk dank aan iedereen
die hieraan een bijdrage heeft geleverd! In het bijzonder
de kinderen die zich zo hebben ingezet en zoveel rook- en
grillworsten hebben verkocht.

EDE- Kipactie
Werkgroep Ede heeft in december 2019 haar
jaarlijkse kipactie gehouden. Kip(dij)filet en kiprollades
konden via bestellijsten besteld worden. Dit heeft het
bedrag van E 2.468,44 opgeleverd. Allen die hieraan
meegewerkt hebben, zeggen wij hartelijk dank!

ALBLASSERDAM - Oliebollenactie
De jaarlijkse oliebollenactie op oudejaarsdag 2019
heeft een prachtig bedrag opgebracht. Er werden
weer veel oliebollen en appelbeignets besteld die op
oudejaarsdag ingepakt en bezorgd werden. Ook werd
een groot gedeelte van de bestellingen opgehaald op
de Beukelmanschool. De actie zorgde voor een omzet
van zo’n E 3.500 met een prachtige winst van E 1.825!
We willen eenieder die oliebollen en/of appelbeignets
heeft gekocht hartelijk danken voor zijn of haar
afname. We hopen dat ze gesmaakt hebben. Ook de
Oliebollenspecialist bedankt voor het bakken.

Een onvergetelijke dag voor een Malawiaans kind als hij/zij een schoenendoos
krijgt van een Nederlands kind!
Naast vele gezinnen, hebben ook diverse scholen
meegedaan aan de schoenendoosactie. Of de kinderen
schoenendozen wilden vullen? De meesters en de juffen
wisten hun leerlingen enthousiast te maken! Honderden
schoenendozen werden ingeleverd voor kinderen van
ongeveer dezelfde leeftijd in Malawi! De deelnemende
scholen:
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL-Admiraal de Ruyterschool
’S-GRAVENZANDE-Eben-Haëzerschool
ZOETERMEER-Koningin Wilhelminaschool
GRAFHORST-School met de Bijbel ‘Het Visnet’
LIENDEN-Eben-Haëzerschool
LANDELIJKE INLEVERPUNTEN
Op de verschillende inleverpunten in Nederland zijn veel
dozen ingeleverd! Regenachtige woensdagmiddagen
werden gebruikt om schoenendozen mooi te maken en
te vullen.
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan een bijdrage
heeft geleverd. In het bijzonder de kinderen die zich met
zoveel enthousiasme hebben ingezet!

Feest op Mbulumbuzi:
schoenendozen met
dankbaarheid
ontvangen!

STAPHORST- Kiprollade- en zalmactie
Evenals in 2018 werd er ook in december 2019 een kiprolladeen zalmactie in Staphorst gehouden. We kunnen met de
verkoop van 1185 kiprollades en 178 zalmzijdes spreken van
een geslaagde actie. Dankzij uw steun kon het mooie bedrag
van E 5.346 overgemaakt worden aan Stichting Timotheos. Als
werkgroep willen wij iedereen bedanken voor uw bijdrage in
welke vorm dan ook.

EDE- Psalmzangavond
Werkgroep Ede organiseerde 18 januari 2020 haar
jaarlijkse Psalmzangavond in Lunteren.
Bep Klok vertelde over haar werk in Malawi en de
gevolgen van cycloon Idai. Daarnaast werd medewerking
verleend door ds. A. Verschuure en de Barneveldse
Bovenstemgroep.
De opkomst was hoog, de kerk zat vol.
De opbrengst was om verwonderd over te zijn:
E 18.061,87.

BARNEVELD/WEKEROM-Eerste editie
winterwandeling groot succes
Honderden sportievelingen deden zaterdag 28 december
2019 mee met de winterwandeling door het Wekeromse
Zand. Na afloop kon er erwtensoep, broodje worst en
broodje hamburger worden genuttigd. Opbrengst van
deze dag: E 4.550. Namens werkgroep Barneveld/TFC
Thera hartelijk dank aan alle wandelaars en iedereen die
een bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook!

Na de Heere, allen hartelijk dank!
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Prikbord
Het is mogelijk om Stichting Timotheos
langere tijd (min. 5 jaar eenzelfde bedrag) te
ondersteunen door middel van een overeenkomst
periodieke gift in geld. Dit formulier kunt u
downloaden van de site van de Belastingdienst
(geen notaris meer voor nodig) en aan ons
opsturen. Eventueel kunnen wij ook helpen bij
het opvragen/invullen van zo’n formulier.
Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw
testament of nalatenschap, dan dient u wel
contact op te nemen met uw notaris.

Presentatie door Thera Verdouw

Voorlichting

Werkt u op (of heeft u contacten met) een school
die wellicht geïnteresseerd is in een verkoopactie
en/of een schoenendoosactie? Neem contact
op met voorlichting@timotheos.nl voor meer
informatie.

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 Bart Lodder, voorlichter
Stichting Timotheos, 06 349 128 17

AGENDA

E-Staphorst:
OUD IJZERACTI
april 2020:
D.V. zaterdag 18
van oud ijzer/
Inzamelingsactie
en aluminium
koper/ zink/ RVS
werking,
bij Troost Houtbe
Staphorst.
in
Industrieweg 25
Inleveren tussen
8:00-13.00 uur.

AGENDA
ZENDINGSAVOND
THERA VERDOUWBarneveld: Kerkgebouw
De Hoeksteen
D.V. woensdagavond
1 april 2020

ZOMERMARKTWerkgroep Ede:
D.V. zaterdag 4 juli 2020
Zet u het vast in uw
agenda?
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Thera is tijdens haar verlof in Nederland 2 weken
beschikbaar voor voorlichting. Nodigt u haar uit
voor een presentatie? Graag vertelt ze met woord
en beeld wat haar werk voor Timotheos en de
nood in Malawi precies inhoudt.
Voor meer informatie en data zie
www.therainmalawi.webnode.nl/nieuws
of neemt u contact op met Niels Verdouw
(06-11799742 of nielsverdouw@gmail.com)

Container aangekomen
Er is weer een container aangekomen in Malawi.
Schoolmeubilair en heel veel schoenendozen
werden uitgeladen en met dankbaarheid
ontvangen! Zie de website voor een uitgebreid
fotoverslag.
De volgende container hoopt eind maart te
vertrekken vanuit Nederland.

AGENDA

AGENDA

Honger

Scholenactie

FIETSPUZZELTOCHTBarneveld:
D.V. dinsdag
5 mei 2020

Meer info op
www.timotheos.nl

tekst: Daniëlle Campbell - Vogelaar

Adoptieteam Timotheos
Postbus 201
3770 AE Barneveld

Schenken en nalaten

AGENDA

jeugdhoek

Let op! Gewijzigd verzameladres
sponsorpost

ONTMOETIN
GSDAG
THERA VERD
OUW-Gouda
:
D.V. zaterdag
28 maart 2020
16.00 uur: Pr
esentatie en na
afloop frietmen
u! Zie voor
prijzen en aanm
elding:
therainmalaw
i.webnode.nl

Mesi zat met haar rug tegen een mangoboom. Haar maag knorde.
Ze had honger, erge honger! Het was al drie dagen geleden dat ze iets
gegeten had.
Nou ja, helemaal niets gegeten was niet waar. Ze was op zoek gegaan naar
bollen in de grond. Het was niet genoeg geweest om haar honger te stillen.
Toen had ze bladeren van de bomen geplukt en die gekookt.
Ze moest wat ...
Haar naam betekende water. Zo hadden haar
ouders haar genoemd toen ze geboren was.
Water, dat was hard nodig geweest. Het
was erg droog. De maïsplanten hadden
water nodig. Het felle zonlicht had de aarde
uitgedroogd. De maïs was gaan hangen en
toen het water uitbleef, verdord. Honger
hadden de mensen geleden. Erge honger!
Net als nu.
Water... Het was er vorig jaar veel te veel
geweest. Vreselijk waren de overstromingen.
Vriendin Tisaubiraji was haar huis
kwijtgeraakt. Haar naam paste wel bij haar;
‘waarom zulke armoede?’ betekende het. Mesi
was blij dat zij haar huis niet kwijtgeraakt was.
Het was al erg genoeg dat ze een groot
deel van haar oogst verloren was. De naam
Tisaubiraji paste ook bij haar.. Waarom zulke
armoede?
’Muli Bwanji, Mesi?’ groette buurvrouw
Tidyanawo haar, ‘wat zit je te dromen?’

’Ik zat na te denken over de betekenis van
namen, Tidyanawo’. ‘Dat is interessant! Weet
je wel wat mijn naam betekent?’, vroeg de
buurvrouw. Nee, dat wist Mesi niet. ‘Het
betekent: we zullen samen eten. En Mesi, we
zúllen samen eten vandaag als God het geeft!
Vanmiddag om één uur krijgen we bij het
kinderdagcentrum een heerlijke maaltijd van
Timotheos. Drie keer in de week mogen we
daar gaan eten. Kom laten we gaan, ik ben
bang dat we het anders missen. Er komen
wel tweehonderd bejaarde en gehandicapte
mensen!’ Mesi keek naar haar schaduw. Bijna
zeven uur in de morgen was het. Het was
zeker wel een half uur lopen voor haar. Ze was
oud en stevig doorlopen lukte niet meer. Maar
de maaltijd zou haar honger stillen. Wat gaf
vier uur wachten?
Hartelijke groeten,
Daniëlle Campbell
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projectverantwoording

PROJECT

Volwassenproject:
Alfabetisering
Dit project heeft als doel:

1

Onderwijs

2

Evangelisatie

3

Voorbereiding op vervolgonderwijs

		Veel volwassenen kunnen niet lezen en schrijven. Dat betekent
weinig kans op een baan en niet de Bijbel kunnen lezen. Ruim
een jaar lang, drie middagen per week, worden lessen gevolgd bij
een lokale leerkracht. Vervolgens een examen bij de Malawische
overheid.

		De plaatselijke voorganger van de Reformed Presbyterian Church
houdt wekelijks een meditatie. Iedereen is welkom, ongeacht
kerkelijke afkomst of religie. Degenen die geslaagd zijn, ontvangen
een Bijbel als beloning.

		Na afloop mogen mensen kiezen wat ze verder willen leren: een
training voor kleermaker of bakker. Hiermee kunnen ze werk vinden
of een eigen onderneming starten om in hun onderhoud te voorzien.

Statistieken Alfabetisering

11

locaties

580

volwassenen

€ 1300,per groep

Voor meer informatie over het alfabetiseringsproject
en de daarbij behorende vervolgprojecten: www.timotheos.nl
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