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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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C. Bosch, Ubbeschoterweg 8d
secretaris@timotheos.nl

(voor het doorgeven van alle wijzigingen
e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

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

meditatie
ds. A.J. Britstra (HHK)

Jesaja 53: 10e

“En het welbehagen des Heeren zal
door Zijn hand
gelukkiglijk voortgaan”.
De Kerk is gekocht door Sions gezalfde Koning. Voor
de prijs van Zijn priesterlijke borgtocht. Jesaja heeft het
door goddelijke openbaring gezien en verkondigd. Hoe
uitnemend is dat bevestigd door het getuigenis van de
evangelisten en de apostelen. Alles kwam er tegenop.
De hel brak los en het hele mensdom, Jood en heiden,
wierp Hem uit. Het kruis van Golgotha is de aanslag van
de mens op God. Het is de aanklacht van God tegen de
mens. Ja, maar ook betuigt het: Alzo lief heeft God de
wereld gehad. Het behaagt de drie-enige God gevallen
adamskinderen, rebelse zondaren zalig te maken. Gods
welbehagen zál voltrokken worden. Dat wordt het elke
dag in de bekering van zondaren tot de levende God.
Christus is de eeuwige dood gestorven, heeft de hel
verslagen, Gods ondraaglijke toorn gedragen. Hij heeft het
vonnis der wet met Zijn bloed en gehoorzaamheid genoeg
gedaan. Niets kon Hem ophouden in het verwerven
van het heil voor Sion. Niets zal Hem ophouden in het
deelachtig maken daarvan door het zaaien van het Woord.
Gods Zoon brengt Zijn Kerk bijeen door Geest en Woord.
Dat Woord stuit op veel tegenstand en tegenwerken.
In het hart van de zondaar is er geen plaats voor. Wij

willen niet van veroordeling weten. Wij willen niet van
genade leven. De trots van ons boze hart komt daar
steeds tegenop. Nochtans getuigt de Geest: ‘gelukkiglijk
voortgaan’. Christus overwon de dood. Hij verlost
zondaren uit het verderf waarin zij zich gestort hebben.
Hij brengt een Manasse en Paulus toe, net als een Lydia.
Hoe fel hun haat ook is. Zijn liefde overwint hen en maakt
hen tot arme smekelingen aan Zijn voeten. Hij leert ze in
waarheid bidden door de Geest der genade en gebeden:
O God, wees genadig, mij, de zondaar.

Het Koninkrijk komt!
Alle hindernissen breekt Hij weg. Alle bezwaren neemt Hij
weg. Hij Die het Leven is, verslindt hun dood. Zijn Huis zal
vol worden. Christus getuigt: “En Ik geef hun het eeuwige
leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid,
en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken”, Johannes
10:28. Dan kan er in de zichtbare omstandigheden veel
zijn wat ontmoedigt, maar Zijn Woord zal bestaan: Gods
Koninkrijk komt!
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Met verlof in
Nederland
Als ik dit stukje schrijf, ben ik alweer bijna twee
maanden in Nederland. Op 24 december stond ik
weer veilig en wel op Nederlandse bodem.
Het was toch nog vrij onverwachts dat ik met verlof
naar Nederland kon. Omdat we hulp kregen van
meerdere vrijwilligers, kreeg ik de mogelijkheid om
voor ruim vijf weken naar Nederland te gaan.
Eenmaal in Nederland was het heerlijk om even
afstand te kunnen nemen en met mijn familie en
vrienden te zijn.
Ik was wel moe, maar ik sliep goed en ik hoopte
in de vijf weken voldoende uit te kunnen rusten
om weer aan de slag te gaan in Malawi.
Maar, dat liep anders. Naarmate de weken
verstreken, kwam de vermoeidheid er steeds
meer uit. Als ik er aan dacht dat het einde van
mijn verlof steeds dichterbij kwam, werd ik wel
een beetje benauwd. De vraag bekroop me of ik
wel in staat was om het werk weer op te pakken,
nu ik me nog steeds zo moe voelde.
Ik maakte een afspraak met een missionair
psychologe van InTransit. Zij gaf mij het
dringende advies om mijn verlof met nog een
maand te verlengen, omdat ik nog niet voldoende
uitgerust was om weer aan de slag te gaan. Dat
was moeilijk om te accepteren, omdat ik voor
mijn gevoel echt weer terug moest naar Malawi.
Nog langer in Nederland blijven, betekende nog
langer een extra belasting voor mijn collega’s en
de vrijwilligers. Dat wilde ik niet. Maar, in mijn
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hart moest ik haar wel gelijk geven. De werkdruk
in Malawi ligt hoog en dat zal nog wel een tijdje
duren. Daarom is het extra belangrijk om goed
uitgerust weer terug te gaan.
Toen ik eenmaal het besluit had genomen, kreeg
ik daar ook rust bij.
Scholen
Gelukkig mag het werk in Malawi gewoon door
gaan.
Dit keer begon het nieuwe schooljaar in Malawi
in januari. Omdat de scholen ruim zes maanden
dicht zijn geweest, duurde het schooljaar
2019/2020 tot 19 december. In Mbulumbuzi en
Namitambo zijn we begonnen met standaard
7. In Nkhomabasa zijn we voor het eerst met
onze eigen school (standaard 1-4) gestart.
Nkhomabasa ligt drie uur rijden van ons kantoor
vandaan. Het dorp ligt ver verwijderd van de
grote weg, dus er is heel weinig handel te doen.
Er is veel armoede, omdat de mensen afhankelijk
zijn van de opbrengst van hun land, dat meestal
schaars is doordat er weinig regen valt. Men
verkoopt er verder brandhout en/of houtskool,
waardoor ze nog wat bij kunnen verdienen. De
overheidsschool is ver van het dorp vandaan en
daardoor gingen veel kinderen niet naar school.
We zijn blij dat we nu een eigen school kunnen
starten, zodat de kinderen de mogelijkheid

krijgen om kwalitatief beter onderwijs te volgen.
Bovendien mogen ze nu ook elke morgen naar een
Bijbelvertelling luisteren.
We hebben een aantal studenten van ons
scholierenprogramma aan kunnen nemen, die
het afgelopen jaar hun leerkrachtenopleiding
afgerond heeft. Zij werden uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek. Heel mooi dat deze
jonge mensen, met de hulp van Timotheos, zo
ver hebben mogen komen. Ze willen heel graag
voor Timotheos werken om zo ook iets voor
andere arme (wees)kinderen te doen, zodat ook
zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten te
ontwikkelen.
Jammer genoeg moesten de scholen na een paar
weken alweer sluiten i.v.m. de forse stijging van het
aantal coronabesmettingen in Malawi.
De kinderen krijgen elke week weer
huiswerkbladen mee naar huis, zodat de
achterstand hopelijk wat minder zal zijn. Helaas
hebben we in Malawi niet de mogelijkheid van

online onderwijs, zoals in Nederland. De verzorgers
van de kinderen zijn meestal ongeschoold, dus van
thuisonderwijs komt weinig terecht.
Hopelijk mogen de scholen snel weer open gaan.
Toekomst
Het afgelopen jaar in Malawi is er veel gebeurd.
Als ik terug kijk, dan zie ik dat de Heere steeds
weer uitkomst heeft gegeven. Vaak wanneer de
nood op het hoogst was en wij dachten dat het
niet meer goed kon komen. Het was een les voor
ons om steeds weer van alle mensen af te zien en
tot de Heere op te zien. Hij heeft nooit beschaamd
laten staan.
Dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst.
Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen bij
Timotheos, dat hoop geeft. Maar, alles wacht op
Gods Zegen. We hopen en bidden dat het alles
tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn
Koninkrijk mag zijn.

Een hartelijke
groet vanuit
Nederland,
Bep
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van het bestuur

Hetzelfde team van betrokken medewerkers en vrijwilligers, maar dan in een nieuwe
setting met een nieuw interim-bestuur. Wat betekent dit voor Timotheos?
In het vorige magazine is melding gemaakt van het
werk van de onderzoekscommissie, bestaande uit de
heren P. Schalk en J. Lock. Naar aanleiding van dit
onderzoek, heeft het bestuur plaats gemaakt voor
een nieuw interim-bestuur en heeft de steungroep
zichzelf opgeheven. Begin februari is bestuurslid
Cornelis Bosch in Malawi geweest om kennis te
maken en gesprekken te voeren. In die periode is ook
het derde bestuurslid, Kees Pruim, bereid gevonden
om het bestuur te versterken en heeft op 16 februari
jl. de bestuursoverdracht formeel plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering hebben we teruggeblikt op
de afgelopen periode en de bevindingen van onze
eerste weken met elkaar gedeeld. Het was goed om
te ervaren dat de overdracht in goede harmonie heeft
plaatsgevonden. Hierbij willen wij ds. H. Lassche, de
heren J. Boer en A. de Jong hartelijk danken voor al hun
inspanningen in de achterliggende periode en wensen
we hen van harte Gods Zegen toe.
Herstel en Richting
Tijdens de gesprekken die we tot op heden met
betrokkenen hebben gevoerd, ervaren we telkens
weer een diepe verbondenheid met het werk van
de stichting en een diep verdriet over dingen die het
afgelopen jaar zijn gebeurd. Ondanks alle inspanningen
van de (oud)bestuursleden, (ex)medewerkers en
andere betrokkenen, zijn relaties beschadigd en zijn
er slachtoffers gevallen. Het is ons verlangen om de
komende periode te werken aan herstel en een nieuwe
richting voor Timotheos.
Werken aan herstel kost tijd en vergt vooral
zorgvuldigheid. Tegelijkertijd is het nodig om zaken
eerlijk met de betrokkenen uit te spreken en om, waar
van toepassing, schuld te belijden en met elkaar en voor
de Heere in het reine te komen.
De genoemde nieuwe richting heeft geen betrekking
op de missie/visie van de stichting voor onze naasten
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in Malawi: Het bieden van uitzicht op het doorbreken
van de armoedespiraal én het in aanraking brengen
met het Evangelie. De nieuwe richting heeft wel
betrekking op organisatie, aansturingsmodel en de
wijze van communiceren. In de komende periode hopen
we dit verder uit te werken en zullen we u hierover
(tussentijds) informeren via de nieuwsbrieven. Wilt
u s.v.p. uw e-mailadres doorgeven, als u dat nog niet
heeft gedaan? E-mail naar donateur@timotheos.nl.
Verwonderd
De achterliggende periode heeft het werk in
Malawi doorgang kunnen vinden door de hulp van
verschillende vrijwilligers. Bart Lodder is gevraagd om
te blijven, totdat we een nieuwe manager in de plaats
van Wim Akster hebben aangesteld. Ali Fidder is in
januari onverwachts teruggekomen vanuit Malawi,
vanwege het overlijden van haar moeder. We wensen
haar en haar familie veel sterkte toe met dit verlies.
Tenslotte zijn verschillende bevriende ondernemers
naar Malawi geweest om op projectbasis te assisteren.
Het is bijzonder om te zien hoe groot de betrokkenheid
van onze achterban is. Het heeft ons verwonderd dat,
onder moeilijke omstandigheden, de Heere getrouw
blijft en voorziet in hulp en bijstand.
Wat de toekomst brenge moge…
We willen alle vrijwilligers, sponsoren en donoren
hartelijk danken voor de steun die zij in de
achterliggende tijd gegeven hebben. Bijzonder dat
dit in de moeilijke tijden is doorgegaan! In Malawi is
ontzettend veel werk te doen en de (geestelijke) nood
is groot. Wilt u het werk van Timotheos blijven steunen
en opdragen in uw gebeden? Wat de toekomst brengen
moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus
de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen
zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij
slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed!

Harm Mokken

introductie interim-bestuur

voorzitter

Mijn naam is Harm Mokken, 65
jaar gehuwd en vader van zes
kinderen, woonachtig in Staphorst
waar ik lid ben van de Hersteld
Hervormde Kerk. Ik werk bij een
internationale organisatie en heb een
werktuigbouwkundige opleiding.
In mijn werk heb ik een ruime ervaring
opgedaan met vele verschillende culturen
in Europa en Azië. Ook ben ik actief
geweest in schoolbesturen en bankbestuur.
Ruim een jaar geleden heb ik mijn laatste
bestuursfunctie, als voorzitter van het college
van kerkvoogden, over kunnen dragen.
Eind 2020 kwam de vraag of ik samen met

Aangenaam
kennis te maken,
Cornelis Bosch
(46) is mijn naam.
Ik ben getrouwd met
Mieke de Vreugd en
wij zijn gezegend met zes
kinderen in de leeftijd van 6 tot 20
jaar. Ik ben ondernemer van beroep.
“Verscheidenheid van opvattingen kan
samengaan met eenheid onder hen die ze
aanhangen.” Deze quote van de puritein
Jeremiah Burroughs raakte mij toen ik het
kortgeleden las.

twee anderen het interim
bestuur wilde vormen.
Na enig beraad heb ik
de vraag positief kunnen
beantwoorden. Ik heb geen
specifieke Afrika-ervaring, maar
ben wel een keer in Zimbabwe
geweest en heb daar tot op de dag van
vandaag een heel bijzondere herinnering aan.
Een land met heel gewone mensen, zoals je
die overal op de wereld tegenkomt, maar wel
in een veel minder welvarende omgeving dan
ons land.
Ik onderschrijf volledig de doelen van
Timotheos en wil mij dan ook graag inzetten
om de mensen in Malawi maatschappelijke

hulp te kunnen laten bieden.
Bovenal als deze hulp als doel
heeft om hen met Gods Woord in
contact te brengen. Daarnaast om
kinderen een basis te kunnen geven
in opleiding om uiteindelijk voor een
inkomen te kunnen zorgen en een bestaan
op te kunnen bouwen.
Het interim bestuur heeft als taak om in een
periode van circa een jaar een organisatie
te ontwikkelen die afgestemd is op de
realisatie van de Timotheos doelen. Het
zal best veel energie kosten, maar het
doel is het zeker waard. Dit alles onder de
inwachting van de zegen des Heeren.

Cornelis Bosch

met mijn betrokkenheid op het werk
van evangelisatie en een positief
advies van mijn vrouw, was voor mij
aanleiding om toe te treden tot het
bestuur van Timotheos.
Verder ben ik betrokken bij een
keukenfabriek in Ethiopië en ik hoop dat
die ervaring positief zal bijdragen aan de
omgang met het team in Malawi.
Ik zie uit naar een goede samenwerking
met alle betrokkenen en dat hoop ik te doen
in biddend opzien tot Hem die alle dingen
bestuurt en overal Zijn wijze bedoelingen
mee heeft.

secretaris

We leven in een gebroken wereld
waarin verscheidenheid van opvattingen
of inzichten maar zo kan resulteren in
onderlinge verwijdering. Voor je het
weet resulteert dit in een conflict of
beschadigde vertrouwensrelaties, zonder
dat betrokkenen dit hadden voorzien. Ja,
dit is het gevolg van de gebrokenheid van
ons bestaan. En tegelijkertijd wakkert bij
mij het verlangen aan om te proberen bij te
dragen aan meer eenheid. Dit, in combinatie

Kees Pruim

penningmeester

“Als je je verantwoordelijkheid wilt
nemen dan moet je de zwaarste last,
die je kunt dragen, op je nemen, want
dat geeft je leven doel en zingeving.
Dat compenseert de tragedie in deze
wereld.”
Toen ik door de andere bestuursleden
benaderd werd om een kleine bijdrage
te leveren aan een betere toekomst voor
de allerarmsten in de wereld - niet alleen
materieel, maar vooral ook immaterieel - heb
ik, na kort beraad, de vraag bevestigend
beantwoord. Timotheos is een stichting die

met weinig middelen veel
toekomst creëert: hulp in de
regio verstrekt, mensen die
niets hebben eten en vooral hoop
geeft. Vrijwilligers en hulpverleners zetten
zich vol energie in voor hun naasten. Een
mooiere combinatie bestaat niet. Mijn hoop
is dat onze gezamenlijke bijdrage voor dit
mooie doel iets van de tragedie in de wereld
kan verlichten!
Iets over mijzelf. Ik ben Kees Pruim, gelukkig
getrouwd met de knapste vrouw van de
wereld en trotse ouder van een nu bijna drie
jaar oude zoon. Mijn zakelijke achtergrond

bevindt zich vooral in het financiële
domein met mijn eerste zakelijke
stappen in de accountancy, waarbij
ik tevens ben afgestudeerd als RC.
Daarna ben ik als financieel consultant
aan de slag gegaan en heb ik vervolgens,
inmiddels alweer ruim drie jaar geleden, de
overstap gemaakt naar To-Increase, een
softwarebedrijf. Daar vervul ik momenteel de
CFO rol. Het lijkt mij mooi om mijn financiële
expertise voor stichting Timotheos als
penningmeester in te zetten en ik zie er naar
uit om er met z’n allen nog iets mooiers van
te maken.
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- Advertenties -

ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE
& INSPIRERENDE WOONERVARING

Boer Staphorst,

dé grootste woonbeleving.
22.000 m2

inspiratie

Begin goed.
Ga voor beter.

woonideeën
& trends

Mooie, opvallende communicatieuitingen zijn een middel. Meer
aandacht, meer resultaat: dat is het
doel. Op zoek naar een doordachte
inzet van online en offline creaties?
Om jouw doelen te bereiken?
Bekijk ons werk op novente.nl

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

en maak een afspraak.

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

Gewoon de beste keus

9, 2
Klantbeoordeling

ZOEK JIJ
AFWISSELEND
WERK?
vlaggenmast en reklamezuilen plaatsen, elektra aansluiten
voor gevelreclame, naadloos behang aanbrengen

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

gevelletters ophangen, mal maken voor ophangen van
docknummers, beletteren van bedrijfswagen,
zagen en plakken van reclameborden etc.....

Zie jij jezelf o.a. dit werk doen?

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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Laat het ons weten via
info@vanlaarreklame.nl of
bel met Rico (06-53187150)

reisverslag

tekst: Cornelis Bosch

Kennismaking met
Malawi
Op zaterdag 6 februari arriveerden we in Blantyre. Het voelde meteen als
thuiskomen. De geur, het straatleven, de mensen. Een warm land met warme,
vriendelijke mensen. Twee momenten zijn het die ik niet zal vergeten. Twee
momenten waarop ik zeker wist dat het werk van Timotheos door zal gaan en door
moet gaan totdat Hij komt!
Het was op zondagochtend in de kerk bij Mbulumbuzi.
Een eenvoudige kerk die langzaam vol stroomde met
vrouwen, kinderen en mannen. Een kerkdienst waarin de
lofzang tot U, o God, werd opgezonden. Het Evangelie
klonk vanuit Lukas 14:16-24 over de gelijkenis van het
koninklijke bruiloftsmaal. Hier werden zondaren genodigd
om te komen, omdat Hij zelf is gekomen om zondaren te
zoeken en zalig te maken. Het raakte mij, omdat juist hier
in Malawi misschien wel meer honger is naar Zijn Woord
dan in onze westerse wereld. “Heere, U belooft toch dat
Uw Woord voorspoedig zal zijn waartoe U het zendt?
Mag het dan ook hier in Malawi zijn tot uitbreiding van Uw
Koninkrijk?”
Het andere moment was tijdens een bezoek aan
Nkomabassa. Hulp bieden in dit zeer arme afgelegen

gebied is moeilijk en weerbarstig. Er was een vergadering
met de community en iedereen kwam om te luisteren naar
de mogelijkheid om mee te doen in een irrigatieproject,
waardoor men meer opbrengst van het land kan krijgen.
Prachtig om te zien dat zo stappen gezet worden op meer
toekomstperspectief.

Kom tot Mij...
Ja, dit is waar het ten diepste om gaat. Hulp bieden aan
onze naasten in Malawi en tegelijkertijd vrijmoedig spreken
over die Naam boven allen Namen, opdat ook in Malawi
alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot
heerlijkheid van God de Vader.
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Het werk gaat door
Zoals u weet ligt er een intensief jaar achter
ons. Dit was dan ook de reden dat ons werd
geadviseerd om even op adem te komen in
Nederland. Dit advies werd onderstreept door
een aantal bekende vrijwilligers die naar Malawi
kwamen en aanboden om ons werk tijdelijk
over te nemen. Aan de ene kant vond ik dat een
aantrekkelijk idee, omdat ik voelde dat opladen
hard nodig was. Aan de andere kant vond ik
het erg lastig om mijn collega’s achter te laten.
Maar, omdat de vrijwilligers mijn werk konden
overnemen, was het toch het verstandigst om
van de gelegenheid gebruik te maken. En zo ben
ik onverwachts in Nederland. Heerlijk om even
helemaal weg te zijn, mijn familie en vrienden weer
te zien en de Nederlandse kou weer op te snuiven.

ze te maken met een tweede golf, waaraan al veel
mensen zijn overleden. Gelukkig zijn onze collega’s
en kinderen tot op heden gezond gebleven. Helaas
zijn de scholen weer dichtgegaan, wat opnieuw
ingrijpend is voor alle betrokkenen. De kinderen
waren zo blij dat ze weer naar school konden en
de leerkrachten waren super gemotiveerd om er
weer tegen aan te gaan. Maar, helaas. Na twee
weken (van het nieuwe schooljaar) moesten de
scholen weer sluiten. De kinderen komen nu nog
wel elke dag op het kinderzorgcentrum om hun
maaltijd op te halen. Eén keer per week krijgen
ze huiswerkbladen mee naar huis, waardoor we
proberen hun leerachterstand zoveel mogelijk te
beperken. Afgelopen week hoorde ik dat er een
jong meisje uit ons programma zwanger is. Ook
dat is een grote zorg van deze coronatijd.
De gevolgen van corona zijn overal ter wereld
ingrijpend. Maar wat is het belangrijk om verder te
kijken en stil te staan bij de oorzaak van dit virus.
Uiteindelijk is dit virus er door onze zonden en is
het nog een wonder dat de Heere zo indringend
klopt op de deur van ons hart. En wat doen wij
ermee? Ik hoop van harte dat we naar de enige
Schuilplaats vluchten en dat zo dit virus toch tot
zegen mag zijn.

Tweede golf
Natuurlijk zijn mijn gedachten vaak in Malawi. Via
Whatsapp kan ik mijn collega’s een beetje laten
meegenieten van de prachtige winterse plaatjes.
Andersom hoor ik ook hoe het daar gaat. Positieve,
maar ook zorgelijke berichten over het groeiende
aantal coronabesmettingen. Ook in Malawi hebben

Kerstvieringen
De vorige keer schreef ik dat de maand
december een drukke maand is, o.a. vanwege
de kerstvieringen op onze centra. Ondanks de
maatregelen en dankzij onze vrijwilligers konden
deze kerstvieringen toch doorgaan. De kinderen,
hun verzorgers en dorpshoofden, onze collega’s en

Deze keer schrijf ik u vanuit een witte wereld.
Ik ben namelijk in Nederland om even uit te
rusten en mag met u meegenieten van een
echte Nederlandse winter. Heerlijk! Dankzij mijn
collega’s en een aantal betrokken vrijwilligers
was dit onverwachts mogelijk en gaat het werk
in Malawi gewoon door.
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de mensen waar we mee samenwerken, hebben
in kleine groepen het Kerstevangelie gehoord.
Daarna hebben ze genoten van de gebruikelijke
kerstmaaltijd (rijst met kip en groenten) en kregen
ze hun kerstgift. De volwassenen een emmer
en de kinderen een rugzak gevuld met allerlei
basisproducten zoals rijst, suiker en zeep. Wat
waren ze blij! We hopen en bidden dat zij en wij
ook zullen zoeken naar de grootste Gift, want
zonder de Heere Jezus blijven we arm, ook al
hebben we nog zoveel.
Regenseizoen
Vlak voordat ik naar Nederland ging, begon in
Malawi het regenseizoen. Opnieuw zag ik hoe
belangrijk dit seizoen voor de Malawiërs is. Men
begint al op tijd met het omploegen van de
grond zodat de eerste regen erin kan trekken.
Als de echte regens beginnen, zie je mensen
voorovergebogen met schaaltjes in hun hand op
hun velden bezig met zaaien. Daarna is het altijd
spannend of de regens door zullen zetten. En als
ze doorzetten of het niet teveel regent. Er wordt
veel gebeden om goede regen en een goede
oogst. Want van deze oogst moeten de meeste
mensen een heel jaar eten. Het is altijd prachtig
om te zien hoe het landschap verandert: van

bruine, droge grond naar groene velden. Je hoort
het bijna groeien, zo snel gaat het. In dit seizoen
veranderen de wegen in blubberwegen. Dat
maakt het voor ons lastiger om ons werk te doen,
maar als je weet hoe belangrijk de regen voor de
Malawiërs is, heb je dat er graag voor over!
Het werk gaat door
Zoals gezegd mag het werk van Timotheos nog
steeds doorgaan. In Nkhomabasa, Namitambo
en Mulinga konden we zo’n 50 nieuwe kinderen
in ons programma opnemen. Heel bijzonder
voor deze kinderen en voor ons. In Mulinga is
de nieuwe kerk officieel geopend. Een heugelijk
moment. Op alle centra zijn we bezig met allerlei
werkzaamheden, waar we normaal niet aan toe
komen. Zo heeft het weeshuis in Mbulumbuzi
een flinke opknapbeurt gehad. Alle kinderen
hebben weer een nieuwe klamboe gekregen
en elke week krijgen ze, naast hun dagelijkse
maaltijd, verse melk. Binnen Timotheos zijn ook
positieve ontwikkelingen die hoop geven voor de
toekomst. Kortom: er is veel om voor te bidden,
maar ook veel om voor te danken. Ik hoop dat
u het werk van Timotheos wilt opdragen in uw
gebed, want zonder de zegen van de HEERE is
alles tevergeefs.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Thera
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- Advertenties -

elk merk leverbaar
Totaaloplossingen op het gebied van

Transport

Grondverzet

Kraanverhuur

Rijplatenverhuur

Stelconplaten

De pluspunten van De Groot, dat zijn er nogal wat! Wij zijn een
autobedrijf, maar denken veel meer in termen als gemak, comfort,
bereikbaarheid en ontzorgen. Of u nu goed wilt rijden, mooi wilt rijden
of zuinig wilt rijden, De Groot helpt u op weg. En houdt u mobiel. Da’s
onze belofte! En dat doen we op een wel heel prettige manier. Dat
ontdekt u door het te ervaren. Maak daarom kennis met De Groot en
ontdek al onze pluspunten. Neem vandaag nog contact met ons op!

Galileïstraat 46 • 3902 HR Veenendaal • Telefoon 0318 52 96 52
Cuneraweg 194 • 3911 RS Rhenen • Telefoon 0317 61 69 01
Bezoek onze website: www.autodegroot.nl
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Transport • Exceptioneel transport • Kraanwerk • Projectbegeleiding
Van der Sluis Transport BV
Wethouder Klompstraat 9 l 7951 SC Staphorst I 0522 46 12 96
Volg ons op facebook!
info@vandersluistransport.nl l www.vandersluistransport.nl I

van de penningmeester
Een Bijbel..., evangelisatie..., water..., voedsel..., kleding..., zorg..., educatie.. . Al
deze primaire levensbehoeften zijn in 2020 dankzij uw bijdragen weer mogelijk
geweest. De puntjes zijn opgenomen om een kort moment stil te staan bij het
belang van deze zaken voor een mens.
En uw bijdragen hebben deze zaken
in 2020 voor duizenden mensen in
Malawi mogelijk gemaakt. Wij willen
u daar hartelijk voor bedanken!
Terugkijkend op het geheel van
inkomsten in 2020 mogen we
dankbaar zijn dat, ondanks alle
gebeurtenissen, deze onmisbare
zorg in Malawi nog zijn voortgang
mocht hebben. Wij hopen dat u, net
als in 2020, in 2021 ook uw hart zult
laten spreken en weer zult bijdragen
aan de primaire behoeften van onze
medemens in Malawi. Elke euro telt!
Vanaf heden zullen er naar

verwachting een aantal wijzigingen
plaatsvinden in de presentatie van
de cijfers, waarbij de focus is om
de transparantie en leesbaarheid
van onze financiële situatie te
verhogen. Uiteraard kunnen, voor
geïnteresseerden, alle details op de
website worden teruggevonden.
Wij hebben gekozen voor een
overzicht waarin de focus ligt op het
inzichtelijk maken van de inkomsten
van het afgelopen jaar.
De cijfers maken duidelijk dat de
inkomsten gedaald zijn t.o.v. 2019.
De belangrijkste reden hiervoor
is dat er in 2019 ca. 500.000 aan

Totaal 4e kwartaal
80000

noodhulp is ontvangen. Verder
hebben oorzaken als COVID’19 en
de ontwikkeling binnen de stichting
een weerslag op de cijfers. Ziende op
het aantal kinderen en scholieren dat
in 2020 door ons geholpen werd, zijn
wij dankbaar dat dit werk nog kon
doorgaan! Wij hopen dat, dankzij uw
bijdragen, dit jaar weer een stijgende
lijn in de inkomsten te zien zal zijn,
zodat er nog meer mensen, kinderen
en scholieren geholpen kunnen
worden. We doen daarom nogmaals
een beroep op uw vrijgevigheid. Uw
steun is brood!nodig.

Totaal ontvangen 2020

€ 193.024,58

€ 734.404,46
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Totaal ontvangen 2019
Giften algemeen van particulieren, bedrijven
en stichtingen
Giften en collecten algemeen van kerken
Adopties scholieren, kleuters, kinderen en
weeshuiskinderen
Werkgroepen, TFC, winkels en vrijwilligers
Projecten/giften specifiek doel
Overig (giften van scholen; contributie; giften
t.b.v. veldwerkers; advertenties in magazines)

€ 1.333.339,42

Totaal ontvangen 2018
€ 559.971,02
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Per eind december 2020 worden onderstaande kinderen/jongeren door Timotheos geholpen

64

Weeshuiskinderen

741

Weeskinderen

348

Scholieren/studenten

ca. 4000
Kleuters
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thema
tekst: Ali Fidder

Impressie
summer class
Maandagmiddag 21 december 2020. Als we aankomen op het terrein van Chiradzulu
Secondary School is het een drukte van belang. Minibusjes en grotere touringcars
hebben al veel scholieren en studenten vanuit diverse windstreken in Malawi
afgeleverd. Er worden er nog meer verwacht. De leerlingen maken allemaal deel uit
van het scholieren adoptieprogramma van Stichting Timotheos, in Malawi ‘bursary’
(studiebeurs programma) genoemd.
Wat hen hierheen brengt? De jaarlijkse summer class
die van maandag t/m woensdag wordt gehouden. Ieder
jaar vindt deze summer class in december plaats. De
scholieren (voortgezet onderwijs) en studenten (tertiair
onderwijs) krijgen de kans om extra lessen te volgen
en er wordt veel aandacht besteed aan Bijbelstudie en
thema’s als hiv/aids, omgaan met geld en christelijke
levensstijl. Dit jaar is er voor een wat andere invulling
gekozen en heeft de summer class meer het karakter van
een conferentie, mede omdat het afgelopen jaar zo heel
anders is verlopen door Covid-19.
Rond 16.00 uur starten we met de registratie van de
leerlingen. Mr. Benjamin Kachikho roept de namen af.
Iedereen moet de presentielijst tekenen en ontvangt
daarna een aantal zaken waaronder een schrift, een
pen, een stuk zeep, een bord en een beker. De borden
en de bekers moeten aan het eind van de summer
class weer worden ingeleverd. De leerlingen blijven
binnendruppelen, ook als het al donker is. Het is wat
behelpen, maar het opzoeken van namen en het tekenen
van de presentielijst lukt ook prima bij een lampje dat is
opgeladen met zonne-energie. Tegen half acht arriveren
er geen nieuwelingen meer en is iedereen aan het eten.
In totaal zijn er zo’n 440 leerlingen aanwezig van de
550 die via de adoptieprogramma’s van Nederland,
Canada en Amerika worden ondersteund. Een mooie
aanwezigheidsscore.
De leerlingen krijgen drie maaltijden per dag en
slapen in hostels. Diverse dominees van de Reformed
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Presbyterian Church (RPC) zijn aanwezig voor de
pastorale begeleiding van de bijeenkomst. Op dinsdag
houdt dominee Banda een lezing over Reformed
Doctrine. Mr. Kachikho en mrs. Numeri geven een
toelichting op de bursary policy, de regels die gelden
voor de leerlingen binnen het sponsorprogramma. Ook
wordt door iemand een lezing gehouden, waarbij de
scholieren worden geïnformeerd over de mogelijkheden
die zij hebben na het voortgezet onderwijs en wanneer
zij een diploma hebben behaald en de maatschappij
ingaan. Nadenken over een vervolgopleiding en beroep is
ook in Malawi belangrijk. De Bijbelstudie die in groepen
wordt gehouden, gaat over Lukas 2 en wordt geleid door
dominee Falamenga.

Nadenken over een
vervolgopleiding en beroep is ook
in Malawi belangrijk.
De sfeer tijdens de summer class is open en betrokken.
Mr. Charles Paundedi, programma directeur van
Timotheos Foundation Malawi, en mr. Gerrit Oomen
van Timotheos Canada houden op woensdagmorgen
een toespraak. Er wordt aandachtig geluisterd en er is
gelegenheid tot vragenstellen waar volop gebruik van
wordt gemaakt. In de loop van de ochtend is het tijd voor
het uitdelen van schoolmaterialen en de Christmas gifts.
Alle aanwezige leerlingen hebben tijdens de afgelopen
dagen een vragenformulier moeten invullen en een
brief moeten schrijven aan hun sponsor. Voordat zij de
schoolmaterialen en Christmas gift in ontvangst kunnen

Christmas gift - rugzak en t-shirt met
Timotheos logo

Eén van de koks
Deel van ingevuld vragenformulier

Inleveren van de sponsorbrieven

Mr. Charles Paundedi spreekt de studenten toe

Wachten op de lunch

Net gearriveerde studenten

nemen, moeten eerst de vragenformulieren en de brieven
worden ingeleverd. Daarna lopen de leerlingen door naar
buiten waar Mathilde en Janneke hen op de foto zetten.
Een hele happening met enkele honderden leerlingen,
maar met het nodige teamwork en stug doorgaan komt
het helemaal voor elkaar.
Dit markeert gelijk het einde van Timotheos summer
class 2020. Na de lunch, het zingen van een psalm en

Ook als het al donker is gaat de
registratie gewoon door

Uien snijden voor de lunch

afsluiting van de bijeenkomst worden de leerlingen
met hetzelfde vervoer, als waarmee ze gekomen zijn,
teruggebracht naar hun home area. Iedereen ziet met
voldoening terug op een geslaagde bijeenkomst. De vele
uren van intensieve voorbereiding waren het zondermeer
waard. Wij hopen dat voor de scholieren en studenten
hetzelfde geldt en dat zij ook de nodige (geestelijke)
bagage hebben meegenomen naar huis.
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Prikbord
Kaart- en plantenverkoop

Post naar uw adoptiekind?

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

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?
Adoptieteam Timotheos
Postbus 201
3770 AE Barneveld

Postzegelverkoop
Fam. H. Imminkhuizen
Telefoonweg 2
6712 GC Ede
T 0318 - 613394 (van te voren even bellen)
Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37
6718 WC Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden
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Stuur eens een kaartje naar onze
veldwerkers
Timotheos Foundation
(..naam veldwerker..)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3,
Malawi, Central Africa

actief
URK - Mini ondernemingen op de Pieter Zandt SG
Een enthousiaste economiedocent van de Pieter Zandt, Wilco Wisse, heeft met twee van zijn
klassen een minionderneming opgezet. Een leuk project, dat uiteindelijk tot bloei kwam in een
gezellige verkoop op de middelbare school.
De leerlingen van klas U2KA gingen met hun onderneming ‘Mr. Seafood’ visproducten verkopen.
De andere klas, U2BA, verkocht vleesproducten onder de bedrijfsnaam ‘Slagerij de Vetlap’. Wilco
Wisse: “De winst die wordt behaald door middel van de verkoop is 50% voor het goede doel,
namelijk voor de arme kinderen in Malawi, en de andere 50% is voor een schoolactiviteit.” Op 7
december jl. verkochten de klassen hun producten op het schoolplein van de Pieter Zandt, tijdens
de pauze. Een vader van één van de leerlingen had hiervoor zijn viskar ter beschikking gesteld.
Die mochten de jonge ondernemers gebruiken om kibbeling te bakken en te verkopen.
Opbrengst: € 950. Goed bezig geweest jongelui van U2KA en U2BA! Hartelijk dank!

BARNEVELD – AUTOPUZZELTOCHT

SNEEUWGEZICHTEN - EEN IJSKOUDE
SPONSORACTIE

Zo’n 240 auto’s deden vrijdag 26 februari jl. mee
aan de autopuzzeltocht die door de werkgroep

Hoe kan je kinderen in Malawi laten meegenieten van

Barneveld coronaproof was georganiseerd. De

onze sneeuwpret? Everdien Schalk uit Lienden bedacht

meer dan 100 kilometer lange tocht ging langs

het volgende: doneer met je sneeuwgezicht!

negen molens op de Veluwe. Vanaf Barneveld,

Deze spontane uitdaging is uitgelopen tot een

via Terschuur, De Beek-Uddel en Vaassen naar

sponsoractie die honderden euro’s heeft opgeleverd

Kootwijkerbroek. Samen met de verkoop van

voor Timotheos. Op 17 februari stond de teller al

koffie, patat en blauwe druifjes heeft de actie

op € 900. En dan was er ook nog een anonieme

ruim € 6.500 opgeleverd.

verdubbelaar… Om stil van te zijn. Wat leuk dat zoveel
mensen hebben meegedaan. Ook bestuursleden van
Timotheos raapten de moed bij elkaar en deden mee.
Om een sneeuwgezicht te maken, moest je tien
seconden je gezicht in de sneeuw houden… IJskoud
dus, maar het heeft de kinderen in Malawi toch warmte
gebracht.
Everdien en iedereen die meegedaan heeft: hartelijk
bedankt!

ALBLASSERDAM -

Oliebollenactie

In december 2020 heeft de jaarlijkse oliebollenactie

EDERVEEN -

vanuit werkgroep Alblasserdam plaatsgevonden.

Flesactie

Mede door de mogelijkheid voor het online betalen,

Deze drie kinderen

was dat weer een groot succes.

hebben hun vrije

Dit jaar met een winstrecord van € 2.075,56.

coronatijd besteed met
lege flessen ophalen voor
Timotheos! Een spontane
actie die € 79 opleverde.
Bedankt Rosalin van
Roekel, Bastian en
Laurens Verwoerd!
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nieuwe website

Nieuw jaar,
nieuwe website!

In januari jl. was het eindelijk zover... Na maanden er hard aan
gewerkt te hebben, kon de nieuwe website de lucht in. Een website
die wél weergeeft wie we zijn! We vertellen u er graag meer over.
Waarom een nieuwe website?
De oude website voldeed niet meer aan onze
verwachtingen. Belangrijk van een website is, dat deze
goed weergeeft waar we voor staan. We willen graag
dat iedereen snel kan zien wat onze visie en missie is
en hoe we daar uiting aan geven. Bovendien is het voor
een goede herkenbaarheid belangrijk dat zowel het
magazine, de website, als andere communicatiekanalen
dezelfde uitstraling hebben.

• Bart Lodder die vanuit Stichting Timotheos het
initiatief en de coördinatie op zich nam en er vele uren
aan besteed heeft
• Lambert Kisteman, Jarnold de Lange en Arnoud
Kamerbeek van Novente creatief en digitaal bureau
voor hun (deels belangeloze) inzet
• Rudi van Dijk voor het schrijven van teksten
• Marlies van de Berg en Mathilde Compagner voor het
kritisch meekijken en schrijven van teksten.

Wat is de meerwaarde van de website voor u?
Op de site laten we zien wie we zijn en wat we doen.
Daarnaast kunnen we makkelijk en
snel nieuws delen. Met woord en
beeld houden we u betrokken bij het
werk in Malawi en Nederland. Ook
zijn de magazines er terug te lezen.
Scan de QR-code en bekijk het zelf!
Graag willen we de volgende mensen bedanken die
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de
nieuwe website:

VOLG ONS nu ook op Instagram en Facebook
via @timotheosmalawi voor:
• Unieke foto’s en video’s uit Malawi
• Een kijkje achter de schermen
• ’En het laatste nieuws uit Malawi!
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jeugdhoek

tekst: Daniëlle Campbell - Vogelaar

Beste jongens
en meisjes,
Nu ik dit schrijf is het nog februari. Buiten is het een prachtige witte wereld.
Jullie genieten vast van de sneeuw. In Malawi ligt geen sneeuw. Daar is het
warm en is het regenseizoen al een tijdje aangebroken.

Nederland
Kijk daar lopen Sam en Sanne. Ze hebben zich
warm ingepakt. Dat moet ook wel, want er ligt
een dik pak sneeuw. “Zullen we gaan sleeën?
Ik weet een mooi heuveltje, daar kun je lekker
hard vanaf glijden”, zegt Sam. Sanne’s ogen
glinsteren. Dat zal leuk zijn! “Ga jij maar
zitten”, zegt Sam. “Voorzichtig, wacht totdat
ik zit!” roept Sanne. Ze gaat op de slee zitten.
Sam trekt haar door de sneeuw. Wat gaat dat
fijn.
Al gauw komen ze bij het heuveltje aan. “Hou
het touw goed vast”, zegt Sam. “Ik zal je een
duwtje geven. Blijven zitten hoor.” Hij geeft
Sanne een duwtje. Zoefff, daar gaat de slee,
het heuveltje af. Sam rent achter haar aan. “Ik
trek hem wel naar boven. Meisjes zijn niet zo
sterk”, zegt hij met een ondeugende lach.
Malawi
De oude Mphatso recht zijn rug en veegt het
zweet van zijn voorhoofd. De zon schijnt fel
op zijn hoofd. Zijn rug doet pijn na al het krom

staan op het land. Maar het moet gebeuren.
Nu is het regenseizoen aangebroken. Dat is de
tijd waarop alles goed zal groeien. In de kleine
kuiltjes stopt hij de zaadjes. Hopelijk zullen er
mooie maïsplanten uitgroeien. Als er maar niet
teveel wind komt, want dan spoelt het water
zo weer weg. Hij moet voorzichtig lopen, want
hij wil niet uitglijden. Het is zo modderig op
het land. Wat hoort hij daar? Hij tuurt naar
de weg. O hij ziet het al. Dat is de auto van
de zendelinge. De auto zit vast in de modder.
Hij zou haar auto er wel uit willen halen. Ze
is altijd zo vriendelijk tegen hem. Maar dat is
te zwaar voor hem. Gelukkig zijn er een stel
jonge mannen die helpen duwen. Dat komt
wel goed. Hij gaat weer verder met zaaien.
Nu heb je een verhaaltje gelezen dat zich
afspeelt in Nederland en een verhaaltje dat
zich in Malawi afspeelt.
Wat een verschil hè?
Hartelijke groeten,
Daniëlle Campbell

Daniëlle
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Webshopactie
ga naar timotheos.nl/webshop

 Groot assortiment
levensmiddelen
 Eenvoudig te bestellen
 Veilig betalen via iDeal
 Bestel uw producten
uiterlijk 17 april 2021
 Afhalen of thuisbezorging in uw regio op
D.V. zaterdag 8 mei 2021

 Afhaalpunten:
Alblasserdam
Barneveld

Gouda

Staphorst

Ede / Wekerom

Urk

Doornspijk

Timotheos: zorg, evangelisatie en onderwijs. Met uw aankoop helpt u levens te redden
van kansarme (wees)kinderen en maakt u het broodnodige onderwijs mogelijk.

Geef de Malawiërs hoop en toekomst!

