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Timotheos Magazine is een uitgave van
Stichting Timotheos. Doel van deze stichting
is het ondersteunen van het werk van de
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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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J. Boer, penningmeester

(adreswijzigingen, enz.)

Adoptie: adoptie@timotheos.nl
Voorlichting: voorlichting@timotheos.nl
Bankgegevens:
IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02
Kvk:
De zon staat symbool
voor het Licht van het
Evangelie en voor de
warmte van Malawi.
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De maïskolf
staat symbool
voor voedsel.

Het opengeslagen boek
symboliseert onderwijs en
de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God.

53445392

Vormgeving: Novente creatief en digitaal bureau

Beste donateur,

het geestelijke evangelie van de goede boodschap.

Allereerst, dank aan de almachtige God, in de naam van
Jezus Christus onze Zaligmaker, die ons de mogelijkheid
gaf om een helder verslag te geven van onze nieuwe kerk,
waarvan de bouw gestart is.

Toen we begonnen met het bouwen van de kerk, waren
sommige moslims niet blij met ons. Ze begonnen te
klagen dat we hun land betraden waar een moskee is. Ze
gingen naar de Traditional Authority Court (traditionele
rechtbank) om over ons te klagen. Onterecht, want we
hadden dit land gekocht. Toen de rechtbank ertussen
kwam, vonden zij dat de moslims niet eerlijk waren. Het
land is niet van hun, maar ze waren jaloers op onze mooie
en grote kerk, van de RPC; en ook op ons onderwijs en
onze preken over onze God, Jezus Christus.

Eind 2019 zijn wij, als leden van de Mpulula Namitambo
RPC, gevraagd om te helpen met het bouwen van een
grote kerk omdat onze oude kerk te klein werd om plek te
bieden aan de meer dan 350 leden. Een andere reden was
dat wij dichtbij de moslims zaten die ook leden van onze
kerk ‘wonnen’, omdat onze kerk te klein werd.
Vanaf toen heeft de Heere onze gebeden beantwoord en
als grote zegen is de bouw van de kerk begonnen. Terwijl
ik dit schrijf, is de oven gereed gemaakt (om stenen te
bakken, red.) en klaar om te gebruiken. De fundering van
de kerk is in aanbouw, het is een erg mooie fundering.
Ik hoop dat we een goede en grote kerk mogen hebben
waarbij veel mensen uit de omgeving van Namitambo
Centre met ons lid zullen worden. Ik hoop dat niet alleen
voor het hebben van een mooie kerk, maar ook vanwege

Als laatste is het opnieuw mijn gebed aan de hemelse
Vader dat Hij wil doorgaan met het geven van Zijn
zegeningen aan de donateurs die de bouw van onze kerk
steunen. En terwijl de kerk in aanbouw is, is het ook een
goede tijd voor mij om door te gaan met evangelisatie, om
de opdracht van de Heere Jezus Christus in Mattheus 25:
18-19, 20 en Ezechiël 33:1-10 te vervullen.
Ik begrijp als dominee door de hulp van de Heilige Geest
dat mensen de Heere Jezus Christus moeten kennen en in
Hem geloven. Hoewel we veel problemen ervaren door de
coronapandemie, waarbij ook broeders en vrienden van
ons zijn overleden.
Dat God al het werk dat Stichting Timotheos Malawi doet
zegene, alle donateurs zegene en alle andere betrokkenen
zegene, zodat aan het einde van dit leven, door het geloof in
Jezus Christus, Zijn Evangelie verspreid is aan het volk. Amen.
Uw dominee Action Tsegula
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Een dagje
Namitambo
Het is donderdagmorgen. Ik rijd het terrein op van
ons dagcentrum in Namitambo.
De scholen zijn weer open. Heerlijk om al die
kinderen weer te zien op ons dagcentrum. Vanaf
april waren de scholen dicht. En vanaf september
kwamen ze maar één keer in de twee weken om
hun voedselpakket op te halen. Het was steeds
zo leeg en stil op het terrein. Alleen de kinderen
van het weeshuis en wat kinderen uit de buurt
speelden soms op de speelplaats.
Ik loop een rondje om al het personeel te
begroeten. De kinderen zijn inmiddels weer in
de klas en ook daar doe ik een rondje. Ik probeer
altijd in één of twee klassen wat langer te
blijven om met de kinderen te praten. Vandaag
is dat in standaard 5. Ik vraag waar de juf over
heeft verteld vanmorgen. Dat kunnen ze prima
terug vertellen. Zelfs in het Engels. Het verhaal
had waarschijnlijk indruk gemaakt. Het ging
over Paulus op het eiland Malta. Hij werd door
een adder gebeten, maar hij stierf er niet aan.
In Malawi is iedereen bang voor slangen. Een
slangenbeet kan dodelijk zijn. En zeker van zo’n
giftige slang als een adder. Een mooi moment
om even over door te praten. ‘Als je een kind
van de Heere bent, hoef je niet te vrezen. Hoe
belangrijk is het om een kind van Hem te zijn.
Bij Hem ben je veilig, wat er ook gebeurt. Als je
dat niet bent, dan ben je in groot gevaar. Elke
dag kun je sterven en dan moet je voor de Heere
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verschijnen. Dan is het te laat. Daarom is het
nu nog genadetijd. Tijd om de Heere te zoeken,
nu Hij nog te vinden is!’ De kinderen knikken
instemmend. Ik hoop dat ze het niet zullen
vergeten.
Daarna is het tijd voor een vergadering met
de ‘seniors’ van het centrum het hoofd van de
school, de dominee en de matron. We beginnen
de vergadering altijd met gebed en het lezen van
een stukje uit de Bijbel. Dan staan we even stil bij
datgene wat we gelezen hebben. Vandaag ben
ik aan de beurt om een Bijbelgedeelte te lezen. Ik
kies Mattheus 6: 25-34 en neem vers 33 om daar
wat dieper op in te gaan. ‘Maar zoekt eerst het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en alle
dingen zullen u toegeworpen worden.’ Samen
denken we over deze woorden na. De Heere
zegt eerst in dit hoofdstuk dat we niet bezorgd
hoeven te zijn over de tijdelijke dingen.
Daar zal de Heere wel voor zorgen. Hij zegt dat
we bezorgd moeten zijn voor de eeuwige dingen.
We moeten de Heere zoeken, om door Hem
behouden te worden. Met al onze zorgen mogen
we tot de Heere gaan. Hij is de Fontein van alle
Goed. Hij is machtig om ons te helpen in al onze
noden.
Daarna bespreken we de agendapunten. Het
is goed om alles even goed met elkaar door te
nemen, zodat we weer op één lijn zitten. Het
team van Namitambo is betrokken en werkt vrij
zelfstandig, maar toch is het nodig om regelmatig

met elkaar de puntjes op de í te zetten.
In het weeshuisje zijn wat problemen. Er was
een jongen die niet goed luisterde naar de
‘weeshuismoeder’. De andere kinderen kopieerden
zijn gedrag. Het is nodig dat er gepraat wordt
met de familieleden van de kinderen. De kinderen
moeten zich aan de regels van het weeshuis
houden, anders moeten we andere maatregelen
nemen. Het kan zijn dat we een kind, dat niet
goed luistert, een maand naar zijn eigen dorp
terugsturen. Vaak helpt dat wel, omdat ze dan
weer waarderen wat ze allemaal in het weeshuis
hebben. De jongen is een paar dagen naar zijn
eigen dorp geweest en daar hebben zijn familie
en het dorpshoofd met hem gesproken over
zijn gedrag. Toen hij terug kwam, was er echt
een goede verandering te zien. Hij beloofde
goed zijn best te doen en te luisteren naar de
‘weeshuismoeder’. Verder is er ook een overleg
gepland met de dorpshoofden en de familieleden,
zodat zij nog eens goed met de andere kinderen
kunnen praten.

Wat een zegen om Gods Woord te
mogen zaaien!
Na de vergadering heb ik even tijd om de financiële
dingen met de matron en de dominee af te
handelen.
Daarna begint de volgende vergadering met de
leerkrachten. Ook op deze vergadering word ik
gevraagd te beginnen met het lezen van een stukje
uit de Bijbel. Ik had dit niet verwacht, maar vind
het toch ook fijn dat ze het vragen. We staan stil bij

Mattheus 6: 19-26 en dan vooral vers 21: ‘Want
waar uw schat is; daar zal ook uw hart zijn.’ De
vergadering verloopt verder goed. Het is mooi om
te zien hoe de leerkrachten met elkaar proberen het
onderwijs aan de kinderen vorm te geven.
Na het overleg praat ik nog even met de dominee.
Hij vraagt me waarom ik dat Bijbelgedeelte had
gekozen met de opening van de vergadering. Hij
zei dat hij er door bemoedigd was. Hij maakte zich
zorgen om de kerkbouw. De moslims beweren dat
de nieuwe kerk in aanbouw gedeeltelijk op hun
land is gebouwd en ze zijn daarom naar de TA (het
hoofd van alle dorpshoofden in dat gebied) gegaan
met hun klacht. Na het samen overdenken van het
Bijbelvers heeft de dominee rust in zijn hart. De
Heere zal erin voorzien…
Dankbaar rijd ik weer terug naar huis. Wat een
zegen om Gods Woord te mogen zaaien! De Heere
Zelf zal ermee doen wat Hem behaagt; Jesaja
55:11.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Bep
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- Advertenties -

van het bestuur

Bijbels met
kanttekeningen
in dundruk
Alle
bijbels
in Statenvertaling

Handzaam formaat
(14,5 x 21,5 cm)
Verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen, met of
zonder Psalmen en formulieren.

Zonder Psalmen en formulieren
KTB33 zwarte leren toplaag,
goudsnee, rits
m 47,50
KTB35 leer, goudsnee
m 49,50
Met Psalmen en formulieren
KTBS zwart kunstleer, kleursnee (schooleditie)
flexibele kaft
m 36,00
KTBSH als boven met harde kaft m 36,00
KTB40 zwart kunstleer, kleursnee m 62,00
KTB45 leer, goudsnee
m 150,00
KTB47 leer, goudsnee, rits
m 180,00

Voor andere uitvoeringen
en formaten, zie onze
website.
Of bezoek onze showroom: ma. t/m vr.
8.30 tot 16.30 u.

Nijverheidstraat 21 • Leerdam
(0345) 61 01 55 | www.gbs.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 laatste magazine van het jaar 2020. Een jaar waarin veel gebeurd is, zowel binnen
Timotheos als erbuiten. We willen in dit magazine een korte terugblik geven.
Het jaar 2020 is heel anders gelopen dan verwacht
was. We hopen daar in deze bijdrage bij stil te staan.
Ook hopen we vooruit te kijken. Maar geldt ook voor de
toekomst niet, dat het heel anders kan lopen dan we
denken?
Terugkijkend op 2020 denken we in eerste instantie
aan het coronavirus dat de wereld in haar greep leek
te krijgen, en nog steeds lijkt te hebben. Ook op het
werk van Timotheos in Malawi heeft dit invloed gehad,
hoewel het aantal besmettingen en ziektegevallen in
Malawi relatief beperkt bleef, tot nu toe.
Voor Timotheos is 2020 ook een jaar geweest met
veel veranderingen en grote uitdagingen. Dat begon
met de arrestatie van de financieel directeur in
april, en het hierdoor niet kunnen vervullen van zijn
werkzaamheden. Verder is er in het vorige magazine
melding gemaakt van het bedanken van twee
bestuursleden.
Het reguliere werk in Malawi heeft haar voortgang
gelukkig mogen behouden door inzet van het team
aldaar. Ook de verschillende projecten mogen
doorgaan. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte
gehouden door Chris Luhanga, die de projecten
bezoekt, met de mensen spreekt en hierover
rapporteert.
Nieuwe ontwikkelingen
In september heeft de heer J.U. Vonk-Noordegraaf zijn
bestuurslidmaatschap neergelegd. In diezelfde tijd nam
ook Bart Lodder afscheid als fondsenwerver.
Vanaf begin oktober heeft de heer A. de Jong uit
Staphorst de taken van secretaris op interim-basis
waargenomen. In de tweede helft van oktober hebben
voorzitter ds. D. Heemskerk en penningmeester de
heer J. Visscher hun taken als bestuurslid van Stichting
Timotheos neergelegd.
Ds. H. Lassche neemt sindsdien tijdelijk de taken als
voorzitter waar, terwijl de heer J. Boer de functie van
penningmeester tijdelijk vervult. Beiden waren al lid van
het bestuur.
Penningmeester J. Boer werd begin november in zijn
directe familiekring getroffen door het plotselinge
overlijden van zijn broer, tevens mede-directielid van
Boer Staphorst. We wensen de familie Boer veel sterkte

toe met dit verlies.
Halverwege november is het dienstverband met de
heer W.A. Akster, in goed overleg met hem, beëindigd.
Deze beëindiging gaat in op 1 januari 2021. Het
bestuur verwijst verder naar het persbericht van
zaterdag 21 november jl.
Onderzoekscommissie
De onderzoekscommissie die ingesteld was om
onderzoek te doen naar de ontstane situatie bij
Timotheos, bestaande uit de heren P. Schalk en
J. Lock, heeft inmiddels haar onderzoek afgerond. Het
bestuur is, op het moment van het schrijven van deze
bijdrage, bezig om het rapport te bestuderen en om
te kijken hoe om te gaan met de aanbevelingen in het
rapport. Hiervoor vindt ook overleg plaats met diverse
betrokkenen. Meer informatie hierover zal binnenkort
verstrekt worden.
Eindejaarshulp Malawi
Het echtpaar Duerink-Folmer is eind november voor
vier weken naar Malawi afgereisd om de veldwerkers
de nodige ondersteuning te kunnen bieden tijdens
de eindejaarsdrukte. Deze drukte bestaat onder
andere uit het uitdelen van kerstgiften. Ook zullen er
administratieve werkzaamheden uitgevoerd worden.
Verder hopen, op het moment van schrijven, binnenkort
ook Bart Lodder en Ali Fidder als vrijwilliger naar
Malawi te gaan om tot eind januari te helpen met de
werkzaamheden aldaar.
Hulp blijft nodig
We willen alle vrijwilligers, sponsoren en donoren
hartelijk danken voor de steun die zij ook in de
achterliggende tijd betoond hebben. Deze steun blijft
nodig, ook in het nieuwe jaar. Er is in Malawi veel
werk te doen. Nieuwe projecten kunnen nog opgezet
worden, bestaande projecten uitgebouwd.
Tenslotte, laten we bovenal het werk van Timotheos
opdragen aan de Heere, Die alle dingen bestuurt. Hoe
alles ook zal gaan, alleen als Hij zijn zegen erover geeft,
gaat het goed.
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Ups en downs..
Terwijl Nederland te kampen had met een
tweede coronagolf, mochten we in Malawi
dankbaar zijn. Toen het vorige magazine
uitkwam, maakten we ons grote zorgen, omdat
het aantal lokale besmettingen snel opliep.
Gelukkig mogen we nu vermelden dat deze
stijging zich niet heeft doorgezet en dat het
dagelijkse aantal besmettingen zelfs bijzonder
laag is..
Een wonder! Zeker in Malawi zou een uitbraak van
het virus desastreus zijn, maar de Heere heeft ons
daar tot nu toe voor bewaard.
Weer naar school
In oktober besloot de overheid dat de scholen,
stapsgewijs en onder de nodige voorwaarden,
weer open mochten. Daar waren we erg blij
mee. Eindelijk na ruim 6 maanden, mochten de
leerkrachten en de kinderen weer lekker aan
de slag. Op 12 oktober zijn onze basisscholen
weer open gegaan en op 2 november onze
kleuterscholen. Heugelijke momenten voor ons
allemaal!
In Mulinga was de heropening van de kleuterschool
extra bijzonder. In Mulinga is nog geen basisschool,
maar zo’n 200 kleuters komen wel elke dag naar
het centrum voor onderwijs en een maaltijd. Tot
corona kregen zij les in het daycare-gebouw en in
de kerk. Maar inmiddels is er een prachtig officeblock gebouwd, waarin ook twee kleuterklaslokalen
zijn gemaakt. Toen de scholen dichtzaten, hebben
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we deze klaslokalen klaargemaakt voor gebruik.
We hebben de lokalen ingericht voor 50 kleuters
per lokaal en de leerkrachten hebben gezorgd voor
een rijke leeromgeving. Dus, toen de kleuterscholen
weer opengingen, was het voor 100 kleuters
dubbel feest. Zij mogen namelijk op echte stoeltjes
zitten in een prachtig klaslokaal waar ze extra goed
kunnen luisteren naar hun leerkracht. Geweldig
toch!
Kerkbouw
Nog meer mooi nieuws… Misschien weet u wel
dat bij elk kinderzorgcentrum een kerk van de
RPC (Reformed Presbyterian Church) staat. Beter
gezegd: eerst stond er een kerk en later werd
ons kinderzorgcentrum er bij gebouwd. Als wij
kinderen in ons programma opnemen, is één van
de voorwaarden dat ze elke zondag naar het
centrum toe komen voor zondagsschool. Vaak zien
we dat kinderen dan ook naar de kerk komen en
ook verschillende van hun verzorgers. Daar zijn
we natuurlijk erg blij mee. Het gevolg is alleen wel
dat het kerkgebouw te klein is. Daarom is er vorig
jaar een grotere kerk in Mbulumbuzi gebouwd en
wordt er op dit moment net zo’n kerk in Mulinga
en Namitambo gebouwd. We hopen dat de bouw
voorspoedig mag verlopen en bidden dat Gods
Kerk mag worden uitgebreid.
Terug naar take-away
Omdat het aantal coronabesmettingen meevalt
en de scholen weer open zijn, willen we graag
de kinderen weer op onze kinderzorgcentra
laten eten. Het geven van een voedselpakket

was een noodmaatregel en is niet ideaal. We
weten namelijk dat, zeker nu de periode van
voedseltekort en/of honger weer aanbreekt, de
kinderen de inhoud van dit pakket moeten delen
met alle gezinsleden, waardoor het niet genoeg
is voor twee weken. Toch moeten we voorzichtig
blijven, want het coronavirus is het land nog niet
uit. We hebben daarom besloten om eerst terug
te gaan naar het take-away-systeem. Dit houdt
in dat de kinderen elke dag een vers gekookte
maaltijd mee krijgen in een trommel naar huis.
We hebben dit van maart tot september gedaan
en dat werkte heel goed. Op deze manier
beperken we nog steeds de risico’s en tegelijk
zorgen we ervoor dat de kinderen elke dag
genoeg te eten krijgen.

Niet alleen mooi
Voordat ik naar Malawi vertrok, heb ik gezegd
dat ik het mooiste werk mag gaan doen wat er is.
Namelijk: hulp bieden aan mijn naasten in nood
en Gods woord met hen delen. Dit vind ik nog
steeds. Toch is het werken in Malawi niet alleen
mooi. Er gebeuren ook dingen die heel moeilijk
zijn. Zo ontdekten we dat er gestolen werd op
onze compound. Eén van onze collega’s was
gesignaleerd met een rol stof die ons bekend
voorkwam. Toen dit werd onderzocht, bleek deze
collega in samenwerking met andere collega’s
rollen stof uit ons magazijn te verkopen aan een
kleermaker in de buurt. Tijdens het onderzoek
kwamen er steeds meer namen van collega’s naar
boven die hebben bekend ook andere dingen
te hebben gestolen. Er bleek een keten van
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van de penningmeester
2020 ligt bijna achter ons.
Een veelbewogen jaar,
ook voor onze stichting.
U heeft dat kunnen
lezen in het artikel van
het bestuur. En hoewel
de ontwikkelingen
invloed hebben op onze
inkomsten; het werk mag
doorgaan!

broodnodige voedselpakket komen
halen, beseffen we hoe belangrijk het
is dat deze zorg doorgaat!
Ontvangsten
Dat de inkomsten t.o.v. vorig
jaar minder zijn, is gedeeltelijk te
verklaren doordat vorig jaar veel
gelden binnenkwamen bestemd
voor noodhulp. Voor een goed
beeld hebben we daarom deze
noodhulpbedragen ook vermeld in
onderstaande tabel.

Het is belangrijk om ons doel in
alle omstandigheden voor ogen te
houden: zorg voor weeskinderen
en hun naasten in Malawi. En
terugkijkend op het geheel van
inkomsten in 2020 mogen we
dankbaar zijn dat deze zorg in
Malawi nog zijn voortgang kan
hebben.
Als we dan lezen hoe blij dominee
Tsegula is met de bouw van de
nieuwe kerk, tot uitbreiding van
Zijn Koninkrijk; of als we lezen
van kinderen die luisteren naar
het verhaal van Paulus op Malta;
van kinderen die elke dag hun

collega’s te zijn die hierin samenwerkten. Dat
was een pijnlijke ontdekking. Collega’s van
wie je dacht (of hoopte) dat ze ook gericht
waren op hetzelfde doel, bleken achter je rug
om zichzelf te verrijken met goederen die
bestemd zijn voor onze arme naasten. Om
deze reden hebben we deze collega’s helaas
moeten ontslaan en zijn we nu druk met het
aannemen en inwerken van nieuwe collega’s.
We hopen van harte dat de Heere ons
wijsheid geeft om de goede keuzes te maken
en dat onze nieuwe collega’s hun werk eerlijk
zullen doen. Daarnaast proberen we ook
lessen te trekken uit hetgeen er is gebeurd.
Zo hebben we (m.b.v. een aantal Urkers)
onze magazijnen gereorganiseerd, zodat
we makkelijker overzicht houden en hebben

we een professioneel beveiligingsbedrijf
ingeschakeld dat 24 uur per dag zorgt voor
de bewaking van onze compound.
Tot slot: Zoals u allen weet verkeert onze
stichting in moeilijke omstandigheden. Wij
kunnen ons voorstellen dat u na het lezen
van de nieuwsberichten geneigd bent om
te stoppen met het geven van uw steun.
Toch willen wij u heel graag vragen om dit
niet te doen. Wij zetten alles op alles om
het werk van stichting Timotheos door te
laten gaan, zodat onze kinderen, jongeren en
volwassenen de nodige hulp kunnen blijven
ontvangen en ze Gods Woord kunnen blijven
horen. Naast Zijn hulp is uw steun hiervoor
onmisbaar.

Eindejaarsgift
Wat hebben we dit jaar veel kinderen
in Malawi hulp kunnen bieden, ook
in de huidige omstandigheden:
weeskinderen die leven in de
onderste lagen van de samenleving.
Voedsel en (Bijbels) onderwijs maakt
voor hen een levensgroot verschil.
Zonder hulp hebben zij geen uitzicht
op een hoopvolle toekomst. U leest
ervan in de bijdragen van onze
veldwerkers.

2020

2019

2018

€

€

€

1e kwartaal

343.598,10

598.950,21

265.448,99

2e kwartaal

266.741,38

408.478,91

143.515,19

3e kwartaal

124.064,98

325.910,30

151.006,84

415.720,70

261.503,66

1.749.060,12*

821.474,68*

4e kwartaal

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Thera

Tot slot
Graag spreken wij onze dank uit aan
een ieder die ons dit jaar gesteund
heeft. In de eerste plaats in het
gebed. We mochten meermaals
vernemen dat men de situatie elke
keer weer opdraagt aan Hem, Die
alles ziet en alles weet. Hij is het Die
boven alles staat en dat geeft rust.
Hij is het ook Die de harten geneigd
heeft tot milddadigheid om het werk
door te kunnen laten gaan. Daarom
willen we u in de tweede plaats, na
de Heere, hartelijk dank zeggen voor
uw financiële steun. We hopen dat
u zich ook in 2021 betrokken zult
weten bij onze stichting!

We geloven dat het u als donateur

Totaal ontvangen

Hele jaar

en/of sponsor ook gaat om ons doel
in Malawi te kunnen verwezenlijken
en durven u daarom te vragen:
steunt u ons werk met een
eindejaarsgift? Uw financiële steun is
onverminderd nodig!

734.404,46

Waarin begrepen aan nood-/voedselhulp
1e kwartaal

12.311,70

182.548,94

150,00

2e kwartaal

100,00

199.211,96

1.000,00

3e kwartaal

1.943,00

78.289,81

14.781,30

51.379,21

12.265,00

511.429,92

28.196,30

4e kwartaal
Hele jaar

14.354,70

*Voor aftrek inkoopprijs verkochte producten.
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thema

Moeder van
200 kinderen

Steven

Dagelijks komen er rond half 8 zo’n 200 kinderen naar de kinderdagcentra om ’s
middags weer naar huis te gaan. Wie zijn ze, waar komen ze voor en wie houdt er
naast de veldwerkers, toezicht op dit programma? Zie ook de achterpagina voor
meer feiten.
Elube Nsambo Luka (matron Mbulumbuzi) en Margrat Taulo (matron Namitambo) zijn bereid om onze vragen
te beantwoorden. Beide dames zijn via een sollicitatieprocedure bij Timotheos Foundation in dienst gekomen.
Kunt u vertellen wat uw functie inhoudt?
Elube: ‘Als matron zorg je voor de kinderen en zie je toe
op het kinderzorgcentrum.’
Margrat: ‘Ik controleer de alledaagse voorraad.
Daarnaast let ik op goede hygiëne voor de kinderen
en deel ik dingen aan de kinderen uit, zoals schoenen,
dekens, kleding etc. Ook let ik elke dag op de kinderen
die naar ons komen.’
Wat zijn de criteria die worden gebruikt om nieuwe
kinderen op te nemen in het programma?
‘We ontvangen eerst een brief van het dorpshoofd
waarin hij/zij om hulp vraagt van Timotheos voor een
gezin in zijn/haar dorp. Samen met iemand van de
kinderbescherming en de dominee ga ik dan bij die
familie op bezoek. We onderzoeken dan de (thuis)situatie
van het kind. Bijvoorbeeld of het kind half of volledig
wees is, hoeveel zakken mais ze hebben, of ze dieren
hebben of niet, of het huis van modder en gras is en of
het kind er ongezond uitziet. Dit rapporteren we aan de
orphan care (weeszorg) consultant. Zij beoordeelt dan of
het kind in aanmerking komt voor ons programma. Als
dat zo is, gaan we samen met de consultant nog een keer
op huisbezoek en doen we een intakegesprek. Tijdens
huisbezoeken vertelt de dominee of de orphan care
consultant iets uit de Bijbel. Iedereen mag dan komen
luisteren. Alle informatie wordt vervolgens besproken op
een vergadering op Mapanga. Hierbij zijn de manager en
alle hiervoor genoemde personen aanwezig en samen
besluiten we dan of we het kind in ons programma
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opnemen of niet.’
Hoeveel kinderen komen dagelijks naar het kinderzorgcentrum?
Elube: ‘Er komen 250 kinderen naar het
kinderzorgcentrum in Mbulumbuzi.’
Margrat: ‘Ik heb 194 kinderen in Namitambo.’
Hoe ziet het dagelijkse programma voor de kinderen eruit?
‘Ze komen naar het kinderzorgcentrum en gaan hier
naar de kleuter- of basisschool. Na de lessen komen
ze terug naar het dagcentrum. De dominee vertelt dan
uit de Bijbel en bidt voor het eten. Na het eten gaan de
kinderen weer naar huis.’
Op wat voor manier blijft u in contact met de verzorgers van de kinderen?
Elube: ‘We organiseren bijeenkomsten voor hen zodat
we ze met enige regelmaat zien.’
Margrat: ‘Het is fijn om de verzorger te ontmoeten
en te spreken over hoe het met het kind gaat. Ik stuur
daarvoor een brief voor de verzorger naar de chief en
het dorpshoofd vraagt dan de verzorger om naar het
kinderzorgcentrum te komen.’
Volgt u de kinderen ook als ze uit het programma
gaan? Zo ja, hoe?
‘We volgen de kinderen via de dorpshoofden, verzorgers
en de medewerkers van de kinderbescherming. Soms

worden de kinderen gevraagd of hij/zij kleermakerswerk
of timmerwerk voor ons kan doen.’
Kunt u wat vertellen over een mooie gebeurtenis of
mooi moment wat u hebt meegemaakt als matron?
Elube: ‘Het moment waarop de kinderen hun
volwassenheid ervaren. We leren de kinderen wat te
doen, maar het kan zijn dat ze niet luisteren. Het gebeurt
dat ze dan later datgene wat ik ze adviseerde erkennen
en dat ze spijt hebben van hun fouten.‘
Is er iets wat u wilt zeggen tegen onze Nederlandse
donateurs?
Elube: ‘Ik wens ze Gods zegen toe en hoop dat Hij hen
een lang leven geeft, zodat ze kunnen blijven helpen.’
Margrat: ‘Ik wil mijn donateur erg bedanken voor de hulp
van salaris aan mij. Gods zegen gewenst!’
Hoe ervaren kinderen het leven op het kinderzorgcentrum?
Cathreen Chibweya wil wel een paar vragen
beantwoorden. Ze is haar beide ouders verloren
en bezoekt sinds 2013 het kinderzorgcentrum in
Mbulumbuzi. Ook Steven Themeto (Namitambo) is bereid
om in te gaan op onze vragen.
Wat vinden jullie leuk op het kinderzorgcentrum?
Beide geven aan erg van het onderwijs te houden.
Wat doen jullie tijdens de pauzes?
Cathreen geeft aan dat ze meestal spelletjes doen.
Steven: ‘Ik speel met mijn vrienden.’

Welk eten krijg je op het kinderzorgcentrum? Hoe
gaat dat?
In coronatijd gaat dat anders dan normaal:
Steven: ‘We krijgen maismeel, bruine bonen en
sojastukken. Het eten wordt geregeld door de dominee,
de matron en anderen. Ze malen het mais en doen al het
eten in aparte plastic zakken. Dan organiseren ze een
dag waarop we het eten ontvangen.’
Cathreen: ‘We krijgen basisvoedsel. Het eten wordt
gegeven aan de organisatie en zij koken het en geven het
dan aan de kinderen.’
Ga je naar de kerk op het kinderzorgcentrum op
zondag? Zo ja, waarvoor en waarom?
Cathreen: ‘Ja, op zondag volg ik de zondagschoollessen.
Voor kinderen is het om het Woord van God te leren.’
Steven: ‘Ja, ik bezoek de kerk om God te aanbidden, om
te horen over het Woord van God en om liederen en
psalmen te zingen.’
Wat merk je van COVID-19?
Ze merken dat het een gevaarlijke ziekte is en gevolgen
heeft voor hun programma.
Volgens Thomas is COVID-19 niet te genezen ‘het
verspreidt zich snel, het wordt overgedragen door een
virus, het beïnvloedt de hele wereld.’
Is er iets wat je wilt vertellen aan onze Nederlandse
donateurs?
Cathreen: ‘Ik ben blij met het programma en vooral met
wat ze doen voor mij in het leven van elke dag.’
Thomas: ‘Ik wil mijn donateur heel erg bedanken voor de
steun die zij aan mij geeft. Vooral voor het onderwijs, de
kleding, het eten en geestelijk onderwijs.’
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- Advertenties -

ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE
& INSPIRERENDE WOONERVARING

Boer Staphorst,

dé grootste woonbeleving.
22.000 m2

inspiratie
woonideeën
& trends

Prikbord
Scholenactie
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.

Kaart- en plantenverkoop

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

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

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

Postzegelverkoop
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

9, 2
Klantbeoordeling

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

Sssssss...

Hebben wij uw

Want iedereen verdient
slaap. Punt.

Totaaloplossingen op het gebied van

Transport

Ons volledig slaapsysteem
op maat verkrijgbaar!
Gratis meten, leveren en plaatsen

Meer weten? 06 - 36 381 880
of kijk op: www.wolligslapen.nl
Henk & Janny Siereveld
> wolligslapen.nl
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henksiereveld@gmail.com

Gezond slaapcomfort.

Grondverzet

Kraanverhuur

Rijplatenverhuur

Stelconplaten

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

e-mailadres

?

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 uw e-mailadres al aan ons doorgegeven?
Fijn, bedankt! Heeft u dit nog niet gedaan en
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 via:
donateur@timotheos.nl.
Bij voorbaat dank!
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interview

In gesprek met
mevrouw N. Baars
In Woudenberg bezochten we Mevrouw N. Baars. Zij
verkoopt al jaren kaarten en planten voor Stichting
Timotheos. Tijd voor een kennismaking!
Als we mevrouw Baars vragen iets over zichzelf te vertellen, komen er veel
herinneringen naar boven. Ze werd geboren in Opperdoes. Haar vader werkte
aan de afsluitdijk. Nadat zijn eerste vrouw een jaar na de geboorte van hun
eerste kindje stierf, ging hij weer bij zijn moeder wonen. Die gaf aan dat hij
een nieuwe vrouw moest zoeken. Bij één van de eerste ontmoetingen met de
moeder van mevrouw Baars, hield hij haar staande, keek haar eens vorsend
aan en zei: ‘Wat denk je, kunnen we het eens worden? Je hoeft niet bang
te zijn dat ik achter je aan blijf lopen.’ Toen werd moeder meteen verliefd.
Mevrouw Baars lachend: ‘Zo ging dat toen. Het zou toch een verhaal uit een
boek kunnen zijn?’
Mevrouw Baars vertelt over haar werk in de zwakzinnigenzorg. Tijdens haar
diensten droeg ze in haar eentje verantwoordelijkheid voor tien bewoners.
Dat ging er vaak heftig aan toe, maar ze stond haar mannetje. Zo waren er
een keer zeven verzorgers één bewoner aan het douchen, omdat deze zo
tegenstribbelde. Toen het haar beurt was, keek ze eens naar haar schort
en kleding en dacht: ‘Die laat ik me niet vies maken.’ Hoe ze het deed, weet
ze niet meer, maar nadat ze de bewoner gedoucht had, was ze nog steeds
schoon.
Het was zwaar, erg zwaar werk, wat veel van haar vergde. Als ze dan
vermoeid in de kerk zat en de gehandicapten naast haar op hun wijze hoorde
zingen, vroeg ze zich wel eens af of zij niet gelukkiger waren dan zij.
In Sliedrecht leerde ze haar man kennen, ze trouwden en gingen in Bennekom wonen. Als domineesvrouw kreeg ze
met veel verhuizingen te maken. Eerst naar Urk, toen naar Dundas in Canada en van daaruit naar Middelharnis. Nu
wonen ze alweer een aantal jaar in Woudenberg.
Over haar geestelijk leven vertelt mevrouw Baars: ‘Ik was twaalf toen mijn moeder stierf. Vanaf dat moment ervaarde
ik ook een Godsgemis. Een preek over de tekst uit Openbaringen 3 ‘Zie ik sta aan de deur en Ik klop..’ deed veel met mij.
Ik worstelde ook erg met de uitverkiezing. Als het daar dan over ging, wendde ik me af. Totdat er gepreekt werd over
de tekst: ‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig
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worden.’ Er bleef toen één gebed in mij over: ‘Heere,
verlos mij van mezelf!’ En toen ging de dominee verder:
‘Wat is nou die naam? Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig
maken.’ Alles viel weg. Wat een rijke belofte!’
In Urk leerde ze Truus Ringelberg kennen. Truus
behoorde bij de eerste groep belijdeniscatechisanten
van haar man. Haar man heeft ook gesproken bij de
uitzending van Truus. Toen iemand ophield met kaarten
maken en aan mevrouw Baars de vraag gesteld werd
of zij het materiaal over wilde nemen, was de keus snel
gemaakt. Ze zou de zelfgemaakte kaarten verkopen
t.b.v. het werk van Truus. Na het overlijden van Truus
bleef ze doorgaan en op deze manier steunt ze nu al
jaren Stichting Timotheos. Niet alleen door het maken en
verkopen van kaarten, maar ook met de verkoop van zelf
gekweekte planten. Terwijl de planten op tafel worden
gezet, vertelt ze: ‘Als kind was ik al in de weer met
stekjes. Ik heb groene vingers en vind het heerlijk om in
de tuin en met planten bezig te zijn. Planten die ik over
heb, verkoop ik meestal op de ‘Bewaar het Pand-dagen

in Urk’.’
Het gebeurde eens dat ik op een verkoping stond. Het
was prachtig weer maar ik verkocht niets. Twee mannen
raadden me aan om mijn man het af te laten kondigen
na de preek. Daar houdt hij eigenlijk niet zo van.
Enigszins onwillig klonk het na afloop dan ook: ‘Mensen,
help alstublieft mijn vrouw van die planten af, zodat we
niet alles weer mee hoeven te nemen. Dat hielp, alles
was zo verkocht.’
Waarom vrijwilligerswerk? ‘Je geeft toch van je
overvloed? Er zijn zoveel behoeftige mensen. Als je leest
van alle armoede en ellende, dan vraag ik: Heere, waar is
onze hulp het meest nodig?’
Op de vraag wat ze de lezers mee zou willen geven,
antwoordt ze: ‘Gisteren deed een kleinkind van ons
belijdenis. De tekst van de preek geeft alles weer: Gods
Woord bewaren en de Heere liefhebben. Dat is het
allerbelangrijkste!’

Op

Nu de verkopingen i.v.m. het coronavirus niet doorgaan, hopen we dat er lezers zijn die haar
planten willen kopen. Het zijn voornamelijk vetplanten die met liefde gekweekt zijn tot sterke
planten en jaren meekunnen. De opbrengst is volledig bestemd voor Stichting Timotheos. Dat
geldt ook voor de met zorg gemaakte kaarten.
De planten worden tegen een scherpe prijs verkocht. De kaarten zijn € 1 per stuk. Bij tien stuks
gratis twee kaarten. De kaarten waaraan veel handwerk is besteed, kosten iets meer.

verk roep
oop
en k planten
aart
en

Adres: Van Beeklaan 11, 3931 WC Woudenberg
Voor bezoek graag even bellen: 033-286 6268
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actief

jeugdhoek

tekst: Daniëlle Campbell - Vogelaar

Fietspuzzeltocht
Barneveld

Op zaterdag 26 september organiseerde
werkgroep Barneveld/TFC Thera een
fietspuzzeltocht.

Het was een regenachtige week geweest en het was
best even spannend of er ook op deze dag regen zou
vallen. Gelukkig viel het mee! Het was droog en in de
loop van de ochtend kwam zelfs de zon tevoorschijn.
Ruim 165 deelnemers meldden zich aan. Er waren twee
fietstochten beschikbaar: van 25 en van 40 kilometer. Het
start- en eindpunt was De Kruif bestrating in Barneveld.
De deelnemers kregen eerst een bakje koffie/thee met een
plak cake aangeboden en gingen daarna op de pedalen.
De routes voerden door het mooie buitengebied in de
richting van landgoed Appel en landgoed Slichtenhorst.
Bij tuincentrum Muis in Zwartebroek was de tussenstop.

Even uitblazen onder het genot van drinken, patat en
een broodje hamburger. Na afloop van de fietstocht was
er bij het start- en eindpunt gelegenheid om nog wat te
drinken en werden er o.a. kaarten, haarknipjes, appels en
stoofperen verkocht.
De hele dag hing er een gemoedelijke sfeer en waren
de deelnemers erg enthousiast. De winnaars van de
fietspuzzeltocht waren Rutger de Kruif uit Barneveld
(25 km.) en mevrouw Verdouw uit Gouda (40 km.).
Zij ontvingen een heerlijke slagroomtaart.
De fietspuzzeltocht leverde het mooie bedrag van € 2.291
op.
Werkgroep Barneveld/TFC Thera kijkt terug op een
gezellige en geslaagde dag. Alle deelnemers en degenen die
geholpen hebben: hartelijk dank!

Bezoek
Agogo Chifundo veegde haar compound nog eens goed aan. De dominee
kwam zo. Dan moest het netjes zijn. Ze legde de bamboemat alvast onder
de veranda klaar. Had ze maar een stoel voor de dominee. Ze had een mooie
mango van haar fruitboom geplukt. Daar zou de dominee vast van genieten.
Wat was ze dankbaar dat Mayeso in het
programma van Timotheos opgenomen
was. Zelf hoefde ze niet zoveel te eten, maar
zo’n meisje in de groei had behoorlijk wat
nodig. En waar moest ze het vandaan halen?
Het was jammer dat Mayeso niet iedere
dag naar het dagcentrum kon gaan op het
moment. Ze genoot zo van het spelen met de
andere kinderen en niet te vergeten van de
Bijbelverhalen die ze daar vertelden. ‘Corona’,
mompelde de oude Chifundo zachtjes. Wat
het precies was wist ze niet, maar je scheen er
erg ziek van te kunnen worden. Mayeso moest
nu een lapje voor haar gezicht als ze naar het
dagcentrum ging een keer in de twee weken.
Ze kreeg dan een voedselpakket mee. Eigenlijk
wel handig, nu kon zij er ook een hapje van
mee-eten. Veel had ze toch niet nodig.
Daar kwam de dominee aan.
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‘Hallo Agogo Chifundo, hoe gaat het met
u? En Mayeso, hoe gaat het met jou? Je
zult het vast jammer vinden dat je nu geen
Bijbelverhalen hoort op het dagcentrum.
Daarom ben ik gekomen om jou een verhaal te
vertellen.’ De dominee kon prachtig vertellen.
Hij vertelde over het verloren schaap. ‘De
Heere zoekt afgedwaalde mensen, Mayeso,
net als dat schaapje dat afgedwaald was.
Zul je de Heere en Zijn Woord niet vergeten?
Onthoud dat Hij jou altijd ziet en hoort.’ De
dominee praatte nog even door en bad toen
samen met Agogo Chifundo en Mayeso. ‘Ik
hoop gauw weer te komen.’ Even later fietste
de dominee over het slingerpaadje naar huis.
Agogo en Mayeso keken hem na totdat hij uit
het zicht verdween.

Daniëlle

Hartelijke groeten,
Daniëlle Campbell - Vogelaar
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projectverantwoording
PROJECT

Kinderdagcentra
Dit project heeft als doel:

1

Zorg

2

Onderwijs

3

Evangelisatie

		Dagelijks komen de kansarme weeskinderen voor een maaltijd naar
de kinderdagcentra. Ze krijgen kleding, een mat om op te slapen, een
muskietennet, medische zorg etc.

		De kinderen gaan naar de school op het terrein of naar
de plaatselijke school van de overheid. Ze ontvangen
schoolbenodigdheden en indien nodig krijgen ze bijles.

		Ze horen dagelijks een Bijbelverhaal. Op zondag zien we ze in de
kerk van de RPC en op de zondagsschool. Ze leren o.a. psalmen en
Bijbelteksten. We hopen en bidden dat deze middelen gezegend
mogen worden aan hun hart.

Statistieken 2020
LOCATIE

KINDEREN

PERSONEELSLEDEN

Mbulumbuzi

239
197
90
147
43

27
23
13
14
13

Namitambo
Mulinga
Nkomabasa
Nyamithuthu

Wilt u een kind sponsoren? Voor € 15 per maand kan een kind deelnemen aan het kinderopvangprogramma!
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