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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 Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God.
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Math. 28: 19a

' Gaat dan henen,
onderwijst al de volken.. ’
Dat is de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen.
Een opdracht voor alle tijden.
Wat die opdracht inhoudt?
Gaat dan henen…
We moeten de wereld ingaan.
We hebben een Woord voor de wereld.
Gaat dan henen…
Een opdracht, die komt uit de mond van Hem, Die dood is
geweest, maar nu leeft.
Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Hij is het, Die beschermt…
Hij is het, Die bemoedigt…
Hij is het, Die vertroost…
Ook als de weg zwaar wordt. Ook als er moeiten komen.
Ook als zendingswerk ploegen op de rotsen is.
Gaat dan henen, onderwijst… Dat wil zeggen: leer ze!
Dat hoort bij het werk van Timotheos.
Onderwijzen vanuit de Schrift. Onderwijzen van Hem, Die
is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken.
Dat is in Nederland nodig. Dat is in Malawi nodig.
Want wij en zij moeten leren, wie wij zijn…
Leren, dat we gevallen zondaren zijn.
Leren, dat we in Adam van God zijn afgevallen en de
duivel zijn toegevallen.
Leren, dat in ons geen goed woont.

Leren, dat we onder het oordeel van God liggen.
Dat moeten we weten. Dat moeten we leren.
Onderwijs, dat geleerd wordt op de school van de Heilige
Geest.
Maar op die school wordt meer geleerd.
Want waar er van mij niets deugt, is er Eén gekomen, Die
aan al Gods eisen volkomen heeft voldaan.
Het is onderwijs over wie Jezus is:
a. een gewillige Zaligmaker voor onwillige zondaren
b. een gepaste Zaligmaker voor hen die alles missen
c. een bekwame Zaligmaker voor hen die zelf niets kunnen
d. een volkomen Zaligmaker voor hen die niets bezitten
In dat onderwijs mag voortdurend gewezen worden op
Christus.
Want het gaat om hun hart, hun bekering, hun eeuwig
heil.
Dat onderwijs moet gegeven worden.
Aan wie?
Gaat dan henen, onderwijst al de volken…
Alle bevolkingsgroepen moeten het weten.
Niemand mag worden overgeslagen.
Totdat Zijn huis vol is en allen zijn toegebracht voor wie
Christus Zijn leven heeft gegeven.
Bent u daar bij?
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Corona in Malawi
Ook in Malawi is het coronavirus binnengedrongen.
Op dit moment is er van 27 personen bekend dat ze
het coronavirus bij zich dragen. Er zijn drie mensen
overleden aan het virus.
We vermoeden dat het er wel meer zullen zijn,
maar omdat de ziekenhuizen hier vaak geen
testmateriaal hebben en mensen niet direct met
klachten naar het ziekenhuis gaan, hebben we
geen bewijzen.
Maatregelen van de regering
Inmiddels heeft de president afgekondigd dat de
scholen, bars en restaurants gesloten worden en
dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen
verboden zijn. In het openbaar vervoer mogen
er nu maar twee in plaats van vier mensen op
een bank zitten en de straatverkoop in de stad
is verboden. Ook zijn de grenzen gesloten voor
niet-Malawiërs. De Malawiërs die binnenkomen,
moeten eerst twee weken in quarantaine.
Er is nu al twee keer een totale Lock down
afgekondigd. Dat betekent dat je dan in je eigen
dorp moet blijven en niet mag reizen. Alleen als je
daarvoor een vergunning hebt.
Op het laatste moment werd die Lock down weer
uitgesteld. De mensenrechtenorganisatie kwam
er tegen in opstand, omdat er geen plan vanuit
de regering is om de arme bevolking te helpen.
Zij zullen door de Lock down in grote problemen
komen. Er is nog geen sprake van een grote
uitbraak van het virus. Op dit moment is er nog
steeds geen uitspraak van de rechter of de Lock
down doorgaat of niet.
Maatregelen voor onze kinderen
Op onze kinderzorgcentra hebben we ook
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maatregelen getroffen. De kinderen komen nu
in kleine groepen per dorp naar het centrum.
De dominee bidt met hen en leest uit de Bijbel.
Daarna krijgen ze het eten mee in een gesloten
bewaardoos en vervolgens gaan ze gelijk
weer terug naar huis. Dan komt de volgende
groep. Het personeel draagt mondkapjes en
handschoenen bij het bereiden en uitdelen van
het eten. Ook staan er overal emmers met water
en desinfecterende zeep.
De kinderen krijgen elke vrijdag een stuk zeep
mee naar huis, zodat ze thuis ook regelmatig hun
handen kunnen wassen. De kinderen die HIV
hebben, krijgen elke dag een vitamine C tablet.
Op zondag zijn er nog wel kerkdiensten, maar
er wordt afstand gehouden. Op verschillende
plaatsen beginnen ze de kerkdienst nu eerst
met de preek. Daarna gaan de kinderen met de
matron mee voor zondagschool. De volwassenen
blijven in de kerk en dan wordt de Catechismus
behandeld. Ook de zondagschool wordt in kleine
groepjes gehouden. In Malawi hebben we niet
het voorrecht dat de kinderen thuisonderwijs
kunnen krijgen van de ouders. Dus het gewone
onderwijs ligt helemaal stil.
Corona en de Malawiërs
Overal waar je komt, wordt er gesproken over het
coronavirus. Ongeschoolde tot hoogopgeleide
mensen; iedereen is er mee bezig.
Toch zie je hier in Malawi dat het dorpsleven
gewoon doorgaat. Mensen gaan naar de
markt om hun inkopen te doen of hun spullen
te verkopen. Grote groepen mensen uit
verschillende dorpen komen dan bij elkaar.
Als er iemand besmet is, kan het virus zich
heel gemakkelijk verspreiden. Hoe kun je dat
voorkomen? De mensen hebben geen keus. Ze

lijden honger of ze nemen het risico om besmet
te worden. Ik merk hier dat de mensen gewend
zijn aan besmettelijke ziektes. Regelmatig heerst
er ergens cholera of dysenterie, door de slechte
hygiënische omstandigheden. Ook malaria,
tuberculose of longontsteking kan hier dodelijk
zijn, omdat ze niet op tijd het ziekenhuis kunnen

In Malawi riep een minister
openlijk op om zich te bekeren in
zak en as, omdat anders iedereen
zou sterven aan het virus!
bereiken of omdat ze niet de juiste zorg in het
ziekenhuis krijgen. Ik hoor de mensen dan ook
vaak zeggen: ‘Laten we bidden of de Heere ons
wil bewaren en of deze ziekte mag verdwijnen.’
Het besef dat de Heere alle dingen bestuurt is
hier in Malawi veel sterker aanwezig. Ze kunnen
dan ook niet begrijpen dat de meerderheid in
Nederland niet gelooft dat dit Gods vinger is die
deze ziekte gebruikt om de mensen op te roepen
tot bekering. In Malawi riep een minister openlijk
op om zich te bekeren in zak en as, omdat anders
iedereen zou sterven aan het virus!
Zorgen over de gezondheidszorg in Malawi.
We maken ons zorgen over Malawi als de

ziekte hier uitbreekt. Over heel Malawi zijn maar
25 IC bedden beschikbaar. Er zijn hier veel
kwetsbare mensen door ondervoeding, aids of
andere ziektes. Bovendien zijn de hygiënische
omstandigheden in de dorpen slecht doordat er
geen schoon water is, geen goede toiletten zijn
en vaak ook gebrek aan zeep.
Ook de ziekenhuisjes in de buurt van de
dagcentra zijn onvoldoende voorbereid op
een coronauitbraak. We hebben hen voorzien
van emmers met taps, jerrycans met handgel,
schoonmaakmiddelen, maskers, handschoenen
en paracetemol. De medewerkers van de
ziekenhuisjes waren er ontzettend blij mee. Ze
werkten zonder mondkapjes en handschoenen
en hadden onvoldoende middelen om het
ziekenhuisje te desinfecteren.
Gebed tot God
We mogen met al onze zorgen naar de Heere
gaan en het alles in Zijn handen leggen. Ook
Malawi heeft verdiend dat de Heere doortrekt
met Zijn oordelen.
We hopen en bidden of de Heere deze
roepstemmen wil zegenen aan ons aller hart en
dat het ons aan Zijn voeten mag brengen. Dat we
als de tollenaar in de tempel uit mogen roepen: ‘O
God, wees mij de zondaar genadig!’

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Bep
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Verlof
‘Laat Hem besturen, waken. ’t Is wijsheid wat Hij
doet’. Dit is een regel uit een bekend lied. Mooi
om te zingen, maar niet altijd eenvoudig om dit
ook echt in praktijk te brengen. Tenminste, dat
is mijn ervaring. Toch geeft de inhoud van dit
lied rust.
Op donderdag 12 maart zette ik na ruim een jaar
weer voet op Nederlandse bodem. Voor mijn
gevoel is dat heel lang geleden. Op dat moment
had ik nog geen idee van wat er allemaal komen
ging. Ik had me ingesteld op zes weken verlof:
twee weken bijkomen, twee weken presentaties
en twee weken socializen. Maar alles liep anders.
Alles anders
Toen ik uit Malawi vertrok, wist ik niet dat het
coronavirus ook in Nederland al zoveel impact
had. Onderweg zag ik veel mondkapjes, dat
vond ik begrijpelijk. Maar dat in Nederland
zoveel dingen anders zouden gaan, had ik niet
verwacht. Een hand of een knuffel bij aankomst
bleek niet vanzelfsprekend. Een ‘elleboog’ was
verstandiger. Gezellig samen koffiedrinken
was niet zonder risico. Veel handen wassen
en afstand houden, was toen al het motto. Ik
wist werkelijk niet wat me overkwam en eerlijk
gezegd vond ik het allemaal wat overdreven.
Maar diezelfde avond werd er door de regering
allerlei maatregelen afgekondigd, waardoor ik
wel móest geloven dat het heel serieus was. Ik
kon die zondag niet naar de kerk en door nog
veel meer dingen, waar ik naar uit had gezien,
ging een dikke streep. Dat was moeilijk. Maar of
ik nu wilde of niet, hoe verder de tijd verstreek,
hoe meer ik besefte dat mijn verlof heel anders
zou gaan verlopen dan gedacht.
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Zegeningen tellen
Als alles anders gaat dan je hoopt, kun je twee
dingen doen. Kijken naar alles wat niet kan óf
kijken naar alles wat je krijgt. Het eerste maakt
je boos en/of verdrietig, het tweede maakt je stil
en verwonderd. Het eerste gaat bij mij vanzelf,
voor het tweede moet ik mijn best doen. Toch
is het de moeite waard. Als je bedenkt wat je
verdient en vervolgens wat je krijgt, is er nog
zóveel om dankbaar voor te zijn! De zon die
schijnt, de prachtige natuur, familie en vrienden,
een fijn huisje, gezondheid, meeleven, enz. Als je
daarnaar kijkt, kun je toch niets anders zeggen
dan dat de Heere goed is?!

Het belangrijkste wat we voor
Malawi en Timotheos kunnen
doen, is bidden. Dat kan
gelukkig altijd en overal!
Omhoog kijken
En zo is het goed om ook omhoog te kijken naar
Hem Die alle dingen bestuurt en bij Wie nooit
iets uit de hand loopt. Zijn wegen zijn hoger dan
de onze en daardoor begrijpen we soms niet
waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Wij willen
vaak zo anders, maar wat Hij doet is tóch altijd
wijs en goed. En daarom, in álle omstandigheden:
Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g’ u verwond’ren moet.
Presentaties op afstand
Door de omstandigheden konden de geplande
presentaties niet doorgaan. Jammer dat
ik u daardoor niet kon ontmoeten. Mijn

thuisfrontcommissie (TFC) heeft alles
op alles gezet om manieren te vinden
waarop ik mijn verhaal toch met u kon
delen. En dat is gelukt! Dankzij hen
en verschillende kerkenraden heeft u
mij kunnen horen en nog steeds staat
er een presentatie online die u kunt
bekijken. Ik heb begrepen dat velen van
u van de mogelijkheden gebruik hebben
gemaakt. Heel fijn!
En nu?
‘En nu?’ Dat is een vraag die ik veel hoor
en ook door mijn gedachten speelt. Het
antwoord weet ik niet. Op dit moment
zijn de grenzen van Malawi gesloten
en kan ik niet terug. Dat vind ik heel
jammer. Ik zou graag daar willen zijn
en mijn collega’s willen helpen met
alles wat er op hen afkomt. Het ziet er
naar uit dat ik voorlopig nog even hier
moet blijven. Daarom doe ik zoveel
mogelijk Timotheos-werk (op afstand)
en probeer ik me daarnaast ook op
andere manieren nuttig te maken. Het
belangrijkste wat we voor Malawi en
Timotheos kunnen doen, is bidden. Dat
kan gelukkig altijd en overal!

Een hartelijke
groet vanuit
Nederland,
Thera

Hartelijk bedankt, GBS!
De Gereformeerde Bijbelstichting schonk ons als Stichting Timotheos
opnieuw veel Bijbels en andere boeken. Hieronder ziet u een overzicht
daarvan. Bij elkaar drie pallets vol!
Namens Timotheos Malawi en Nederland willen wij het bestuur, de
directie en medewerkers van de GBS hartelijk danken voor deze bijzonder
waardevolle schenking! Van harte hopen we dat de Heere Zijn Woord en de
andere middelen wil zegenen tot waarachtige bekering.
Ook transportbedrijf Suijker uit Moordrecht hartelijk dank voor het vervoer
van Leerdam naar Staphorst. Zodra Malawi weer open is, zal deze kostbare
vracht - samen met de vele andere artikelen - per zeecontainer daarheen
getransporteerd worden D.V.
Nr. Omschrijving
Taal
Aantal
1. Bijbels in het Engels (met slap kaft)
Engels
250
2. Bijbels in het Portugees voor Mozambique Portugees
		 • Groot formaat		
500
		 • Kleiner formaat		
1000
3. Serie Bible Reading Books
Engels
		 • The Creation		
500
		 • Adam and Eve		
500
		 • The Birth of Christ 1		
500
		 • The Birth of Christ 2		
500
4. Serie Kleine boekjes voor de jeugd
Engels
		 • Moses, the Servant of the Lord		
500
		 • Joseph, Preserver of Live		
500
		 • David, the man after God’s own Hart		
500
		 • Paul, the great apostle to the gentiles 1
500
		 • Paul, the great apostle tot the gentiles 2
500
		 • This is the Light Prepared to Shine		
500
		 • The Lord is risen indeed			
5. Plaatjes zonder tekst
geen
		 • Serie 0		
50
		 • Serie 1		
50
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- Advertenties -

van het bestuur

Familie/relatie & vermogensplanning
-

testamenten
volmachten/levenstestamenten
huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten
schenken, erven en aangifte erfbelasting
voogdij
estate planning
mediation en echtscheiding

Onroerend goed & hypotheek
-

woningen en bedrijfsonroerend goed
agrarische (bedrijfs-)overdrachten en pacht
projectontwikkeling
koopovereenkomsten
hypotheken
verdelingen
splitsing in appartementsrechten

Ondernemen
-

bv’s, stichtingen en verenigingen
bedrijfsopvolging en -overname
statutenwijzigingen, certificering, fusie/splitsing

Notariaat Ritsma | Achthoevenweg 12 | 7951 SK Staphorst
(0522) 462111 | www.notariaatritsma.nl

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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Het is in een wel heel bijzondere tijd, dat ons magazine bij u in de brievenbus
komt. We ervaren allemaal de diepingrijpende gevolgen van het coranavirus,
hier in Nederland, maar ook in Malawi.
Wat is er veel op ons allen afgekomen. Geliefden zijn
ons door de dood ontvallen, sommigen na een zeer
eenzaam ziekbed.
Anderen liggen nog in het ziekenhuis of bevinden
zich thuis ernstig ziek. Ook zijn er die milde klachten
vertonen. De Heere ondersteune hen allen én degenen
die hen verzorgen. Dat Hij bovenal mocht geven een
geopende toegang tot de opperste Medicijnmeester,
Die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Er is ook veel eenzaamheid omdat bezoek niet of heel
beperkt toegestaan is. Veel sterkte toegewenst! Het is
bijzonder zo vindingrijk velen zijn om tóch met elkaar
mee te leven!
Ingrijpend is het ook als we niet naar de kerk kunnen
opgaan. In Malawi werd gezegd: Júist in deze tijd van
ziekte moeten we in Gods huis zijn om Hem te smeken
om bescherming en om redding van onze ziel.
Intern
Uit de berichtgeving hebt u vernomen dat we ook
intern geconfronteerd zijn met droevige problematiek.
We zagen ons helaas genoodzaakt om Wim Akster op
non-actief te zetten vanwege een verdenking waarover
wij u onlangs informeerden. Op het moment dat we dit
schrijven is nog steeds onderzoek gaande.
We weten allemaal dat Wim een zeer grote plaats
binnen Timotheos inneemt en dat hij met Gods hulp
veel ten goede voor de weeskinderen, enz. heeft mogen
doen. Totdat dit plotselinge en ontstellende bericht
kwam.
Velen van u hebben ons een bemoedigend woord doen
toekomen. Hartelijk dank daarvoor!
We weten dat er gebed mag zijn, ook om wijsheid en
kracht bij alles wat op ons afkomt.
Het werk in Malawi
Het zal duidelijk zijn dat dit alles ook voor onze
veldwerkers Bep Klok en Thera Verdouw heel
schokkend was en is. Daar komt bij, dat nu extra

veel van Bep gevraagd wordt. Ook vanaf deze plaats
wensen we haar al het nodige toe!
Thera was juist met verlof in Nederland. Vanwege
de coronamaatregelen kan ze nog niet terug, maar u
begrijpt dat ze popelt om Bep en de anderen daar te
gaan helpen. Sterkte, Thera!
Toch staat Bep er niet alleen voor. Het werk in Malawi
werd en wordt gezamenlijk gedaan.
Allereerst door het bestuur van Timotheos Foundation
Malawi en door Charles Paundedi, onze tweede
directeur die vorig jaar in Nederland was. Samen
met onze veldwerkers en nog enkele andere
leidinggevenden vormen zij het managementteam.
De zakelijke dingen (onder andere het financiële
adoptieprogramma) worden door hen prima behandeld.
Zij ontvangen op dit moment nog extra ondersteuning
vanuit Nederland, maar we zijn bezig om een interimmanager te zoeken.
Inkomsten
Ook veel ondernemers moeten de gevolgen van de
coronacrisis ervaren. Dat geldt ook voor werknemers
die te horen hebben gekregen dat er geen of te weinig
werk voor hen was. Er is veel nood en stil verdriet. Wij
leven met hen mee.
Wij dachten dat de terugloop van inkomsten bij
velen uit onze achterban ook voor ons als Stichting
Timotheos merkbaar zou zijn. Tot nu toe is dat bijzonder
meegevallen! Mogen we u – in alle bescheidenheid –
vragen om indien het u mogelijk is, ons met financiële
middelen te blijven voorzien? Van harte aanbevolen!
Ten slotte
Alles is én blijft afhankelijk van de zegen des HEEREN.
We zeggen het zo vaak gemakkelijk: dat is onverdiend,
maar dat we dit werkelijk zouden mogen inleven en
het met Jeremia in waarheid mochten smeken: HEERE,
gedenk in de toorn nog des ontfermens.
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van het werkveld

Van analfabeet
tot zelfstandige kostwinner
Malawi hoort bij de armste landen van Afrika, dat komt mede door het lage
opleidingsniveau. Vooral in Zuid-Malawi, het werkveld van Timotheos, is
voor veel kostwinners de strijd om het bestaan te zwaar. Daarom geven we
daar trainingen aan de allerarmste volwassenen die niet kunnen lezen en
schrijven. Zij krijgen een driejarige vaktraining, zodat ze zelfstandig in hun
levensbehoeften kunnen voorzien.
In Malawi leeft ongeveer 2/3 van de bevolking onder
de armoedegrens, een groot deel heeft de basisschool
niet afgemaakt en 40% van de volwassenen is zelfs
volledig analfabeet. Zonder diploma of enig onderwijs
lukt het hen niet om een betaalde baan te vinden.
Daarom zijn de meeste mensen volledig afhankelijk
van de landbouw. Echter, het voedsel wat ze
verbouwen, is vaak nog te weinig om zichzelf of hun
gezin in leven te houden.
De eerste zorg van Timotheos is gericht op het helpen
van (wees)kinderen in schrijnende armoede. Maar,
wat als hun verzorgers geen werk hebben, er thuis
geen inkomsten zijn en er niets te eten valt? Daarom
wil Timotheos óók deze Malawiërs helpen om de
armoedespiraal te doorbreken.
Een training van analfabeet tot vakman/vakvrouw bestaat uit drie fasen:
1. Alfabetisering training
We beginnen met het leren van basisvaardigheden,
zoals lezen, schrijven en rekenen. Dit is het begin van
een zelfstandige toekomst!
De groep komt drie middagen per week samen
en krijgt les van een lokale leerkracht. Alle leer- en
lesmaterialen die nodig zijn, worden door Timotheos
verstrekt. We houden samen met de plaatselijke
voorganger van de Reformed Presbyterian Church
toezicht dat de lessen en middelen op de goede
manier ingezet worden. De plaatselijke voorganger
houdt wekelijks een meditatie voor de cursisten.

10 Timotheos MAGAZINE

Iedereen is welkom, ongeacht kerkelijke afkomst
of religie. Dit is een mooie gelegenheid voor
evangelisatie. Aan het einde van de training volgt een
examen van de Malawische overheid. Degenen die
geslaagd zijn, ontvangen een Bijbel als beloning. Dan
kunnen zij ook Gods Woord lezen in hun eigen taal.
2. Vaktraining
Na het afronden van de basistraining bieden we
de mensen de mogelijkheid om een vak te leren.
Eerst volgt een ‘economische training’ waarin basisondernemersvaardigheden worden aangeleerd,
zoals verkoop en financieel management. Vervolgens
mogen cursisten, waarvan goede verwachtingen
zijn, verder met een vaktraining. Het is van groot
belang voor de motivatie dat de training aansluit
bij hun persoonlijke interesse en competenties. Een
vaktraining voor bakker en kleermaker is erg populair.
Training voor bakker
Veel mannen en vrouwen willen graag leren bolletjes
te bakken. Deze bolletjes kunnen ze met een kleine
winst verkopen in hun omgeving. Mensen die iets
meer inkomen hebben, kopen graag een bolletje. De
training duurt drie weken.
De training voor broodbakker wordt gegeven door een
bevriende organisatie. Na het afronden van de training
tot broodbakker, moet de groep ook starten met het
bakken en verkopen van broden. Ook wordt van de
cursisten gevraagd om mensen uit hun omgeving te
leren broodbakken. Een aantal groepen heeft deze

training inmiddels succesvol afgerond en heeft
gezamenlijk een bakkerij gestart.
Training voor kleermaker
Veel vrouwen die geleerd hebben hoe ze moeten
lezen en schrijven, willen graag kleermaakster
worden.
Een plaatselijke kleermaker geeft de vrouwen drie
dagen per week les. Ze krijgen van Timotheos
alle materialen die nodig zijn om te kunnen
naaien. Denk aan stoffen, garen, scharen en
de beschikking over een naaimachine. Na
afronding van de training krijgen de cursisten
een naaimachine die ze in hun eigen woonplaats
gezamenlijk kunnen gebruiken en de benodigde
stoffen om te starten met een eigen naaiatelier.
3. Starten met een eigen bedrijfje
Na het succesvol afronden van de vaktraining
ontvangen de deelnemers een starterspakket om
hun eigen zaak te kunnen opbouwen en daarmee

een inkomen te verwerven.
Voor de bakkersgroep voorziet Timotheos in het
leveren van een oven en deze wordt gezamenlijk
gebruikt door de cursisten uit de nabije
omgeving. De cursisten moeten zelf zorgen voor
meel, gist, suiker en andere ingrediënten en
materialen die nodig zijn om brood te bakken.
Stichting Timotheos begeleidt de ondernemers
voor de periode van ongeveer een jaar.
Als na een jaar blijkt dat het bedrijf onvoldoende
van de grond komt, wordt het starterspakket
weer opgehaald.
Zelfstandige kostwinners
Door middel van onderwijs en training
kunnen we mensen helpen om zelfstandig
de kost te verdienen. Het is heel mooi om te
zien hoe zowel vrouwen als mannen weer
toekomstmogelijkheden krijgen en kunnen
zorgen voor de familie en de (kerkelijke)
gemeenschap om hen heen.
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- Advertenties -

van de penningmeester
ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE
& INSPIRERENDE WOONERVARING

Boer Staphorst,

dé grootste woonbeleving.
22.000 m2

inspiratie
woonideeën
& trends

wanden | plafonds | verlichting | schilderwerk
tegelwerk | stucadoorswerk | vloeren

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

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

Elspeet | T (0525) 75 09 20 | www.toptotaalafbouw.nl

Begin goed.
Ga voor beter.

9, 2
Klantbeoordeling

Totaaloplossingen op het gebied van

Grondverzet

Kraanverhuur

Rijplatenverhuur

Stelconplaten

uitingen zijn een middel. Meer
doel. Op zoek naar een doordachte
inzet van online en offline creaties?
Om jouw doelen te bereiken?
Bekijk ons werk op novente.nl
en maak een afspraak.

VanDam,
Dam,
Van
Dam
& Verkade
Van
Van
Dam
& Verkade
B.V. B.V.
beleggingen
in onroerende
beleggingen in onroerende
zaken zaken

uw vermogen verdient:
veiligheid - flexibiliteit - vast gegarandeerd rendement van 6%

Herengracht
74, verdient:
1015 BR Amsterdam
uw vermogen
www.vandamvandamverkade.com
veiligheid - flexibiliteit - vast gegarandeerd
rendement van 3%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam
www.vandamvandamverkade.com
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Ontvangsten eerste kwartaal
Dat we in het eerste kwartaal 2020
minder zouden ontvangen dan
dezelfde periode vorig jaar, was te
verwachten. Vooral in dat kwartaal
is vorig jaar heel veel geld voor
noodhulp ontvangen. Daarnaast
zaten er toen enkele zeer grote giften
in de ontvangsten. Ondanks het
lagere bedrag in 2020 doet het ons
toch heel goed dat we toch weer
zoveel van u mochten ontvangen. Als
we er 2018 ook even bij betrekken,
dan blijft de groei toch zichtbaar.
Uiteraard is dat ook nodig voor het
toenemende aantal projecten waar
wij onze werkzaamheden mogen
verrichten.

Jaarverslag 2019
Uit het jaarverslag blijkt dat in 2019
de werkzaamheden (opnieuw) fors
uitgebreid zijn. Er is ook heel veel
ontvangen voor specifieke projecten.
Dat kon niet allemaal in 2019
gerealiseerd worden en een deel is
gereserveerd op de balans. Daaruit
zijn of worden in 2020 verschillende
projecten in uitvoering genomen.
Wij hopen het jaarverslag 2019
ruimschoots voor 1 juli 2020
(voorwaarde ANBI-status) te
publiceren op onze website.
Daarmee leggen wij verantwoording
af van de besteding van de ons ter
beschikking gestelde gelden. Neem
er te zijner tijd kennis van.

Totaal ontvangen

Start tweede kwartaal
Medio april zijn wij als bestuur
helaas geconfronteerd met droevige
berichten vanuit Malawi. Elders leest
u daar meer over. Het doet ons heel
goed dat u ons blijft voorzien van
financiële middelen (niet alleen in
verband met voorzieningen voor
coronapatiënten). Op moment van

2020

2019

2018

€

€

€

343.598,10

598.950,21

265.448,99

2e kwartaal

408.478,91

143.515,19

3e kwartaal

325.910,30

151.006,84

4e kwartaal

415.720,70

261.503,66

1.749.060,12*

821.474,68*

182.548,94

150,00

2e kwartaal

199.211,96

1.000,00

3e kwartaal

78.289,81

14.781,30

4e kwartaal

51.379,21

12.265,00

511.429,92

28.196,30

1e kwartaal
Transport

Mooie, opvallende communicatieaandacht, meer resultaat: dat is het

Het jaarverslag 2019
is in concept gereed.
Eerder hebben wij al
aangegeven dat 2019,
ook in financieel opzicht,
heel goed geweest is. Het
voordelig resultaat 2019
is € 198.848 terwijl dat in
2018 was € 117.224.

Hele jaar
Waarin begrepen aan nood-/voedselhulp
1e kwartaal

12.311,70

Hele jaar

schrijven (29-04-2020) is april bijna
voorbij en zijn de inkomsten
€ 29.000 meer dan diezelfde maand
2019. Daarin was toen aan noodhulp
begrepen € 96.224.
Het past ons dan ook om u zowel
voor 2019 nogmaals, maar ook
voor de ontvangsten in 2020 tot nu
toe heel hartelijk dank te zeggen.
Dat wij opmerken mogen dat het
de Heere is Die de harten neigt tot
milddadigheid voor onze zeer arme
medemensen, waaronder heel veel
weeskinderen, in Malawi.
Donatie 2020
Onze stichting heeft de gewoonte
om de meegestuurde acceptgiro
bij het magazine van de maand
mei allereerst te bestemmen voor
uw donateursbijdrage voor het
betreffende jaar. Ook nu bevelen wij
die van harte bij u aan. U kunt ook de
QR-code hiernaast
gebruiken.
Er zijn mensen
die maandelijks
of per kwartaal al
giften overmaken.
Uiteraard geldt deze oproep voor
hen niet.
Overeenkomst periodieke gift in
geld
Zo nu en dan wordt om informatie
gevraagd over periodieke giften.
Wanneer daarvan een overeenkomst
(voor minimaal 5 jaar) wordt
opgesteld, is het totale bedrag van
dergelijke giften aftrekbaar van uw
inkomen. Neem gerust contact met
ons op wanneer u er interesse voor
hebt. Wij informeren u graag. Ook op
de website van de Belastingdienst
is daar uitvoerige informatie over te
vinden.

*Voor aftrek inkoopprijs verkochte producten.
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oproep vrijwilliger

Ben jij onze
nieuwe vrijwilliger
We horen graag van je!

Wil jij je in Nederland inzetten voor de weeskinderen in Malawi?
Heb je ervaring in één van onderstaande functies? Dan komen
we graag in contact met je!

Tekstschrijver
Ben jij een creatief schrijver en iemand die
het leuk vindt om voor diverse doeleinden
teksten te schrijven? Dan komen we
graag in contact met jou!

Grafisch ontwerper/vormgever
Word jij blij van een aansprekende flyer?
Houd jij je graag bezig met het ontwerp en
de uitvoering van allerlei soorten drukwerk/
presentaties? Laat het ons weten!

Websitebeheerder
Een website die niet actueel is: voor jou een
doorn in het oog? Heb je affiniteit op het gebied
van websitebeheer? Versterk ons met jouw
kwaliteiten!

Adviseur PR/Marketing
Graag laten wij ons met enige regelmaat
adviseren door een specialist op het gebied van
PR/Marketing. Is dit jouw vakgebied en vind
je het mooi om je kennis te delen? We horen
graag van je!

n
Bedenker en uitvoerder kinderactiviteite
Vind jij het belangrijk om ook kinderen te betrekken bij de nood van hun leeftijdsgenoten in
Malawi? En heb je genoeg ideeën om materiaal te ontwikkelen waar kinderen enthousiast
van worden? Maak ons blij met jouw mogelijkheden!

Prikbord

Of 2
kaar 0
voor ten
slech
ts

Scholenactie

Verkoopactie regio Ede

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.

Wij verkopen rollen snoep,
zakken snoep, speelgoed en
wenskaarten t.b.v. Stichting
Timotheos. Zeker nu in tijden van nood
rondom het coronavirus hebben de wezen en
allerarmsten onze steun nodig. Zo krijgen de
kinderen op de kinderzorgcentra dagelijks een
maaltijd en wekelijks een stuk zeep mee huis.
Helpt u mee?

Boekenverkoop nieuw en gebruikt
Mw. S.M. Aleman-van Herpen
Veluwse zendingswinkel
Apeldoornseweg 11, Elspeet
0577-402409 (van te voren even bellen)

Kaartverkoop
Mw. P. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
T 033 - 2866268

De verkoop is achterom in de schuur, waarbij
rekening wordt gehouden met de RIVMmaatregelen. Gelieve contant te betalen.
M. Jacobsen Zoetwaren
Goudsbloemstraat 35 Ede
T 0318 - 636114

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

Boekhandel Hazeleger

€10!

eeld
Bijvoorb noep
ns
10 rolle chts
voor sle

€5,50!

Wij zijn van maandag t/m
vrijdag geopend tussen
14.00 – 18.00 uur.
Andere tijden zijn na een
telefonische afspraak
mogelijk!

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

Indien gewenst kan uw
bestelling in de gemeente Ede thuis
bezorgd worden. Opsturen is ook mogelijk.

Stuur eens een kaartje naar onze
veldwerkers

Voor meer informatie over het assortiment,
de prijzen en foto’s, zie www.timotheos.nl/
ede of www.bepinmalawi.webnode.nl.

Timotheos Foundation
(..naam veldwerker..)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3, Malawi, Central Africa

Presentatie Thera Verdouw
Graag doen we nog de oproep. Wilt u het verhaal van Thera
via uw kerktelefoon, of een fotopresentatie delen met uw
gemeente/verzorgingstehuis/school: laat het ons weten! We
sturen u graag de presentatie in beeld en/of geluid toe.

Ook willen we erop wijzen dat de diapresentatie op de
website van Timotheos te vinden is. Als u een uniek
beeld wil zien van het werk van Timotheos, dan is deze
presentatie absoluut de moeite waard om te bekijken!

Spreekt één of meerdere van deze functies je aan?

Neem dan contact op via voorlichting@timotheos.nl of bel: voor de vacature
‘Bedenker en uitvoerder kinderactiviteiten’: Gerda van Arnhem: 06-19318847
en voor de overige vacatures: Bart Lodder: 06-34912817.

14 Timotheos MAGAZINE

ragen van de presentatie,
Voor meer informatie, vragen of het opv
e-mail naar: tfcthera@timotheos.nl
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actief

waterputten
tekst: Sjaak Treur

Mooie opbrengst voor Stichting Timotheos en kwekerij Bloemenliefde
Op 4 april jl. werd in Barneveld een ‘drive-in’ georganiseerd. Mensen konden met hun auto langskomen om een tray met blauwe
druifjes te kopen. 50% van de opbrengst was voor Timotheos, 50% voor kwekerij Bloemenliefde.
Er waren verschillende ondernemers en scholen in omgeving Barneveld die druifjes opkochten en deze vervolgens uitdeelden
aan klanten, werknemers, relaties of anderszins; Spuiterij van Lagen, Jumbo Hoek Veenendaal, Ab van de Berg Brandstoffen,
Coöp Kootwijkerbroek van ’t Goor en Lodder Keukens Barneveld.
Ook in Maartensdijk, Ede-Wekerom, Urk, Nieuw-Beijerland en Genemuiden werd enthousiast verkocht! In totaal zijn er 947
trays á 18 potjes blauwe druiven verkocht. Een schitterende opbrengst van € 5.000 voor onze stichting. Hartelijk dank aan
iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Verlof Thera
Als thuisfrontcommissie van Thera hadden we
een planning gemaakt voor presentaties die Thera
geven zou. Helaas konden die niet doorgaan
door het coronavirus. We hebben een alternatief
programma opgesteld en hebben zo haar verhaal
toch kunnen delen! Op diverse plaatsen heeft Thera
de presentatie gedaan via de kerktelefoon, er is een
fotopresentatie op de website van Timotheos gezet
en we hebben een livepresentatie gedaan via het
internet. Gezien de reacties, heeft het veel mensen
goed gedaan en is het verhaal goed ontvangen. Ook
zijn we dankbaar voor de vele giften die we alsnog
mochten ontvangen!

NEDERHEMERT - KLEEDJESMARKT
Op Koningsdag werd er in Nederhemert een kleedjesmarkt
aan huis georganiseerd. Daniël (7), Emilya (5) en Inge-Marith
(3) Hovestadt verkochten voor € 170!
Er mochten niet teveel mensen bij de kraam staan,
mensen deden het geld in een schepnetje, maar zo kon de
kleedjesmarkt toch doorgaan.
Bedankt Daniël, Emilya en Inge-Marith!

Dankwoord uit Malawi n.a.v. project
Heidelbergse Catechismus
Geachte donor,
Ik schrijf om u te bedanken voor uw ijver voor de
vooruitgang van het Koninkrijk van Christus. Dankzij
uw steun kunnen we duizenden voorgangers in
Malawi, Zambia, Mozambique en Tanzania helpen.
We reizen naar de meest afgelegen delen van deze
landen om dominees te trainen en hen uit te rusten
met goede boeken. Ik heb vandaag alle boeken
verzameld, inclusief de Heidelbergse Catechismus en
God in Drie personen.
Groet,
Dr. J. Jumbe.
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LUNTEREN - KLEEDJESMARKT
Aron, Amy en Tjerk Hardeman hebben op Koningsdag een
drive-in kleedjesmarkt georganiseerd. Er werd o.a. huisraad,
strikjes en kaarten verkocht. Opbrengst: € 84.
Goed gedaan Aron, Amy en Tjerk!

Waterputten
Water, voor ons een gewoon woord. Kunnen wij ons indenken dat er zoveel
mensen zijn die kilometers moeten lopen voor water? 10 maart jl. vertrok ik
naar Malawi voor een waterproject. Doel: samen met de plaatselijke bevolking
putten graven en pompen maken die eenvoudig te bouwen zijn, door gebruik te
maken van eenvoudige materialen.
De eerste dagen ben ik met de supervisor naar de
bush geweest voor oriëntatie: waar kunnen we
het beste de putten graven? We sloten contracten
af met ervaren lokale puttengravers. De reis naar
deze dorpen was al een belevenis op zichzelf. Het
regenseizoen liep ten einde en dat zorgde voor diep
uitgesleten geulen en kuilen. Auto’s kom je weinig
tegen, wel veel kinderen, volgeladen fietsen, honden,
geiten, koeien en dergelijke. Het is dus oppassen
geblazen.
Met de dorpsraad werd overlegd waar de put moet
komen en hoe diep het grondwater ongeveer zal
zitten. Deze natuurmensen hebben weinig met letters
en cijfers, dus de maat werd bepaald op: ‘Zo diep als
de lengte van de schaduw van deze boom!’
Ze graven gewoon de put met de hand en werken
alleen met een schop; een lang stootijzer en een
emmer aan een touw! Verder ontbrak het niet aan
de nodige spierkracht en uithoudingsvermogen...!
Ze doen er één tot twee weken over,
afhankelijk van de grondlagen die ze
tegenkomen.
Op de compound zijn inmiddels drie
oud-leerlingen van Timotheos gearriveerd
die goed kunnen lassen. Zij mogen de
pompen gaan bouwen. Aan de hand
van eenvoudige uitleg in het Engels en
tekeningetjes snappen ze al vlug wat de
bedoeling is.
Regelmatig hapert de stroomvoorziening,
maar een aggregaat biedt uitkomst. Ze
moeten veel zelfstandig doen, omdat ik ook steeds
bij de putten ga kijken. Ze doen dat heel goed en
groeien die weken enorm in hun eigenwaarde.
Ze gebruiken staalkokers en autobanden om de
eenvoudige touwpompen te maken. Na anderhalve
week van hard werken, staat de eerste pomp klaar.

Ze kunnen nu andere pompen kopiëren met behulp
van dit voorbeeld. Wat zijn ze blij en trots!
Corona
Tijdens de eerste week werd al duidelijk dat ik,
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus,
eerder naar huis zou moeten. Daarom hebben we
ons geconcentreerd op de meest belangrijke pomp.
Deze kunnen ze zelf onder leiding van de supervisor
op de put plaatsen. In plaats van vier weken, ben ik
anderhalve week op Mapanga geweest. Helaas is
niet alles afgekomen, maar dankbaar kijk ik terug op
wat ik mocht doen, zien en bereiken. Gelukkig kon ik
nog net met het allerlaatste vliegtuig veilig aankomen
in Nederland en verenigd worden met vrouw en
kinderen. Ik hoop dat de aanzet van dit project door
de Malawiërs verder opgepakt mag worden, want
water is in Malawi en zeker nu ook in deze zorgvolle
coronatijd, van levensbelang!
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adoptieteam

jeugdhoek

’ Mevrouw, waarom
krijgen we niet
allemaal post’
Schrijft u als sponsor wel eens iets naar
uw adoptiekind of scholier?
Regelmatig ontvangen we post voor onze adoptiekinderen en scholieren.
Deze post gaat met een veldwerker of vrijwilliger mee naar Malawi.
De kinderen en jongelui zijn daar heel blij mee.
De enveloppen worden uitgedeeld door de
veldwerkers of vrijwilligers. De kinderen kijken dan vol
spanning: wie krijgt er een envelop? De enveloppen
worden vervolgens snel opengemaakt en de inhoud
wordt aandachtig bekeken. Vooral de foto’s vinden
ze geweldig! Die gaan van hand tot hand, iedereen
wil ze even bekijken. Laatst vroeg een jongen aan
een vrijwilliger: ‘Mevrouw, waarom krijgen we niet
allemaal post?’
Sponsort u een adoptiekind of scholier? Wilt u dan
overwegen om ook post te sturen? Een kaart of kort
briefje is al voldoende, zo mogelijk met een foto, want
die hangen ze op in hun huisje. De foto lamineren
zorgt ervoor dat deze langer mooi blijft. U mag er ook
een kleurplaat of een stickervelletje bij doen, maar
geen cadeautjes om te veel onderscheid tussen de
kinderen te voorkomen.
De tekst van de kaart of brief schrijft u -bij voorkeurin het Engels. Vindt u dat lastig? Dan kan het ook in

Hebben wij uw

e-mailadres

?

het Nederlands. Een vrijwilliger
zorgt vervolgens voor de vertaling.
Om misverstanden te voorkomen: we zijn
heel blij met uw steun, ook als u er niet aan toekomt
om post te sturen.
De post kunt u voortaan naar een ander, centraal
adres sturen:
Adoptieteam Timotheos
Postbus 201
3770 AE Barneveld
De post hoeft maar in één enveloppe 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?
Namens alle kinderen en scholieren: alvast bedankt!
Hartelijke groeten van Geesje Vogelaar

Van veel donateurs beschikken wij niet over een e-mailadres. Mede
in verband met de kosten heeft het de voorkeur om zoveel mogelijk
communicatie digitaal te laten verlopen. Denk daarbij aan incidentele
berichten en nieuwsbrieven.
Heeft u onlangs een brief per post ontvangen, maar hebt u er geen
bezwaar tegen om in de toekomst berichten en/of nieuwsbrieven
via e-mail te krijgen? Geef dan uw e-mailadres door aan onze
donateursadministratie via donateur@timotheos.nl.
Alvast hartelijk dank!
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tekst: Daniëlle Campbell - Vogelaar

Coronavirus
Bwerani zuchtte. Wat was dat een mooie Bijbelvertelling! De dominee kon
zo goed vertellen. Het was net alsof hij even weg geweest was. Weg naar
een ander land, het land van de Bijbel. De mensen waren erg zondig. Ze
verdienden straf ... en die kwam. De Heere stuurde een vloed en alle mensen
en dieren verdronken. Noach en zijn familie niet. Noach had de Heere lief.
De dominee vertelde dat de mensen nu ook
heel zondig waren. ‘Er zijn weinig mensen
die de Heere liefhebben. En de mensen die
de Heere wel liefhebben, leven soms net
alsof ze Hem helemaal niet liefhebben. De
Heere is boos om alle zonden die Hij ziet en
daarom heeft Hij nu ook een straf gestuurd:
het coronavirus.’ De dominee legde uit wat
het coronavirus was. Bwerani luisterde heel
aandachtig. Dat was een erge ziekte! Heel
veel mensen waren gestorven, vooral oude
mensen. Het coronavirus was ook naar Malawi
gekomen. Het was erg besmettelijk en daarom
zou er het een en ander gaan veranderen:
‘Luister goed, jongens en meisjes. Vanaf
morgen komen jullie in groepjes naar het
dagcentrum toe. Buiten moeten jullie goed je
handen wassen. Jullie blijven hier voorlopig
niet eten, maar krijgen jullie eten mee in een
maaltijdbox. Als je je maaltijdbox gekregen

hebt, blijf je niet spelen, maar ga je meteen
naar huis. Dan kan de volgende groep komen
om hun eten op te halen. De scholen zullen
ook dicht gaan . We weten niet hoelang alles
zal duren. Bid maar jongens en meisjes of we
allemaal gespaard mogen blijven. Je mag ook
vragen of door deze straf heel veel mensen de
Heere lief zullen gaan krijgen. Ook jij! Vraag
maar om een nieuw hart. Dan ben je altijd
veilig, wat er ook gebeurt. Begrijpen jullie
het?’ Bwerani knikte. Zijn maag rommelde. Hij
had zin in nsima en daarna wilde hij zo snel
mogelijk naar huis. Dit moest hij aan moeder
gaan vertellen!
Hartelijke groeten,
Daniëlle Campbell

Daniëlle
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projectverantwoording
PROJECT

Volwassenproject:
Training voor
kleermaker of bakker
Dit project heeft als doel:

1

Training

2

Evangelisatie

3

Toekomstperspectief

		De training voor kleermaker duurt acht maanden. Drie dagen
per week krijgen de mannen/vrouwen les van een plaatselijke
kleermaker. De training voor bakker duurt drie volle weken. Deze
training wordt gegeven door een bevriende organisatie.

		Voorafgaand aan de trainingen, houdt de plaatselijke voorganger
van de Reformed Presbyterian Church een meditatie. Iedereen is
welkom, ongeacht kerkelijke afkomst of religie. Dit is een mooie
gelegenheid voor evangelisatie.

		Na de training krijgen de mannen/vrouwen een starterspakket
zodat zij een eigen bakkerij of naaiatelier kunnen beginnen. Op deze
manier zijn zij in staat om eigen inkomsten te genereren.

Statistieken 2020

8 groepen á 6 personen
4 locaties

€ 1.750,- per groep
Kleermakerstraining
(incl. starterspakket)

€ 850,- per groep
Bakkerstraining
(incl. starterspakket):

Voor meer informatie over onze volwassenprojecten
www.timotheos.nl
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