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meditatie

“ Zie het Lam Gods,  
dat de zonde der wereld wegneemt.”

Johannes 1:29b

Wie spreekt hier? Johannes de Doper, als wegbereider 
van Christus. “Bekeert u, want waarom zoudt gij 
sterven?” Geliefde lezer, u en ik moeten sterven, want 
door de zonde is de dood in de wereld gekomen en die 
is doorgegaan tot alle mensen. Och, mocht u daar nu 
een levend besef van omdragen, opdat er een haasten in 
uw leven zou komen om de toekomende toorn te mogen 
ontvlieden. 

Johannes predikte, en al Gods trouwe knechten hebben dit 
door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag gedaan, 
“En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; 
alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
uitgehouwen en in het vuur geworpen” (Mattheüs 3). Dan 
is het kwijt, eeuwig kwijt. Kinderen, jonge mensen, en 
andere lezers, dan kun je nooit meer bekeerd worden. Dan 
is het te laat!

Over Wie spreekt Johannes? Hij spreekt over het Lam 
Gods. Over het feit dat die hoge God nu een weg ter 
ontkoming heeft uitgedacht in Zijn geliefde Zoon! Hij 
heeft Hem overgegeven om onze zonde, ja als een lam 
ter slachting geleid, opdat Zijn kostbare, dierbare bloed 
Zijn volk zou reinigen van alle vuile zonden. Zijn er onder 

hen die dit lezen die dat moeten toestemmen, een vuile 
zondaar te zijn? Die weten, “uit u geen vrucht meer in 
der eeuwigheid?” O, dan mogen we u verkondigen; “Uw 
vrucht is uit Mij gevonden” (Hosea 14). Uit het dierbare, 
zoete, beminnelijke, maar ook zo noodzakelijke Lam Gods, 
dat de zonde der wereld wegneemt.  

Waar spreekt Johannes over? “Zie het Lam Gods, dat 
de zonde der wereld wegneemt.” Geliefden, kunt u dat 
begrijpen? Want dit is een onbegrijpelijk wonder, dat een 

heilig God nu redenen uit Zichzelf genomen heeft, opdat 
wereldlingen. in de inleving, niet in de uitleving, hoor, 
vergeving van zonden ontvangen uit vrije, soevereine 
genade, in het bloed des Lams. 

Geliefde lezer, de Heere mocht deze enkele woorden 
willen toepassen aan uw hart, door Zijn lieve Geest, opdat 
u getroost zou mogen leven en eenmaal zalig zult mogen 
sterven.

Ds. A.F.R. van de Veen, Ede-Wekerom

“Uw vrucht is uit Mij gevonden”
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van het werkveld

Op de tafel in mijn kamer staat een kaaps viooltje. 
Ik heb hem vorig jaar een keer gekocht omdat 
ik de roze bloemetjes zo mooi vind. Deze roze 
bloemetjes verdwenen al vrij snel. Waarschijnlijk 
omdat ik niet zulke groene vingers heb. Toen ik in 
maart dit jaar terug kwam met verlof, was er niet 
veel meer over van het plantje. De groene blaadjes 
hingen er troosteloos bij. Ik overwoog om een 
nieuw plantje te kopen, maar ik besloot om het 
toch nog een kans te geven. 

De tuinman voorzag het plantje van wat 
plantenmest en nieuwe potgrond en mijn 
schoonmaakster zorgde ervoor dat het plantje 
regelmatig water kreeg.
De blaadjes zagen er al snel wat frisser uit. En er 
kwamen weer nieuwe blaadjes tevoorschijn. En 
elke keer keek ik goed of er al een bloemknopje 
te zien was. Want het ging mij om de roze 
bloemetjes. Al zou het er maar ééntje zijn. 
En ja hoor, eindelijk kwam er onverwachts een 
knopje tussen de blaadjes tevoorschijn. Het 
maakte mij gewoon blij en dankbaar. Zo’n klein 
hoopvol begin van een nieuw bloemetje.
Het bleef er niet bij eentje. Toen het eerste roze 
bloemetje uit het knopje kwam, verschenen 
er steeds meer knopjes. En inmiddels prijken 
er tientallen bloemetjes en knopjes tussen de 
groene blaadjes!

Zelf heb ik me de afgelopen tijd veel als dit 
kaapse viooltje, zonder bloemetjes, gevoeld. De 
gevolgen van de langdurige spanning en stress 

van vorig jaar ervaar ik nog steeds. Het is nog 
snel teveel allemaal en ik kan weinig spanning 
aan.
Ik voelde me nutteloos en vroeg me af of ik 
niet beter terug naar Nederland kon gaan. Een 
nieuwe medewerker met frisse energie kon mijn 
plaats beter in nemen.
Toch vergist de Heere Zich nooit. Al gaat het 
anders dan gehoopt en gebeden. Het is alles met 
een reden. Hij weet wat goed voor mij is.
Het is mijn sterke verlangen dat ik weer op mag 
bloeien als het kaapse viooltje en dat het werk rijk 
gezegend mag worden.

Ook de kerk in Malawi vergelijk ik met mijn 
plantje. Uiterlijk ziet het er moedbenemend uit. 
Verschillende dominees staan onder tucht voor 
diefstal of overspel.
Hoe kan de kerk ooit bloeien als de leiders het 
verkeerde voorbeeld geven?
Maar, de Heere kan wonderen doen. Hij kan de 
kerk uit as oprichten en geven dat er getrouwe 
leiders mogen komen, die de gemeenten eerlijk 
Gods Woord voor mogen houden en er zelf ook 
uit genade naar mogen leven. 

Nieuwe taak
Sinds mei heb ik een nieuwe taak gekregen en 
ben ik verantwoordelijk voor Bijbelonderwijs en 
Evangelisatie binnen al onze projecten.

Het bloeiende  
kaapse viooltje

tekst: Bep Klok
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Een hartelijke 
groet vanuit
Malawi,

Bep

Dat houdt in dat ik me samen met de dominees/
pastorale werkers bezig houd met:
•  Het Bijbelonderwijs op het kinderzorgcentra, 

scholen, weeshuisjes en de zondagschool;
•  Bijbelstudies met het personeel op de 

kinderzorgcentra;
•  Evangelisatie in de dorpen rond de 

kinderzorgcentra;
•  Evangelisatie onder scholieren voortgezet en 

tertiair onderwijs.
Hoe langer ik in Malawi werk, hoe meer ik ervan 
overtuigd ben hoe belangrijk Bijbelonderwijs is. 
Elke keer schrik ik weer van de geringe Bijbelkennis 
bij volwassenen. En als ik hen vraag hoe ze 
zalig kunnen worden, krijg ik vaak het antwoord 
dat je goed moet leven en Gods geboden moet 
gehoorzamen. 
Veel van onze kinderen hebben thuis geen Bijbel. 
Hun verzorgers zijn vaak analfabeet. Zij horen 

alleen op ons centrum en in de kerk uit de Bijbel 
lezen/vertellen.

Dan realiseer ik me hoe we in Nederland 
bevoorrecht zijn dat we opgegroeid zijn in een 
Christelijk gezin waar het de gewoonte is om elke 
dag regelmatig met elkaar uit de Bijbel te lezen en te 
bidden. En daarnaast met onze Christelijke scholen, 
waar de kinderen elke dag verteld wordt uit de 
Bijbel en de Bijbelkennis ook steeds wordt getoetst. 
We lezen in psalm 78: 6,7:
6. Opdat het navolgende geslacht die weten zou (nl 
Gods wet en getuigenis), de kinderen, die geboren 
zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze 
hun kinderen;

7. En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en 
Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden 
bewaren.
In het laatste vers is zo krachtig samengevat 
waarom we de kinderen van jongs af aan uit de 
Bijbel moeten vertellen. Met het aanhoudend 
gebed of de Heere het wil zegenen en dat Zijn 
Woord vrucht mag dragen. 
In Malawi zijn zoveel kinderen die opgroeien in 
gebroken gezinnen. Zoveel ouders overlijden jong 
aan HIV of aan malaria. En ook zoveel huwelijken 
stranden, omdat de vader of moeder ontrouw is. 
Het is een eer voor een Malawische vrouw om 
kinderen te krijgen. Als je onvruchtbaar bent, 
is dat heel erg en mag je man je daarom ook 
verlaten. Maar er zijn in verhouding maar weinig 
kinderen in Malawi die opgroeien in een ‘gewoon’ 
gezin waarbij de vader en moeder een normaal 
huwelijksleven hebben. Hoe kunnen ze dan later, 
als ze volwassen zijn, een huwelijk in stand houden 
als ze nooit het goede voorbeeld hebben gezien? 
En ook mede daardoor ontbreekt het vaak aan 
een goede basis voor huisgodsdienst, zodat de 
kinderen weinig mee krijgen vanuit Gods Woord.
Er is zo veel werk te doen in het toerusten van ons 
personeel op de kinderzorgcentra, maar ook in de 
dorpen waar onze kinderen wonen. En daarnaast 
aan onze pubers en tienermoeders en scholieren 
van het voortgezet onderwijs. 

Ik hoop dat er vanuit het thuisfront veel gebed mag 
zijn dat ook binnen de projecten van Timotheos 
Gods Kerk mag bloeien zoals het staat in psalm 
72:9

De stedelingen zullen bloeien                  
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,
Gelijk het malse kruid                               
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zijn naam en roem zal eeuwig groeien.    
Zolang het zonlicht schijnt.

En dat zij hun hoop op God  
zouden stellen, en Gods daden 
niet vergeten, maar Zijn  
geboden bewaren. 
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Er is veel gebeurd in de tijd die achter ons ligt. In 
Nederland zijn we meerdere keren opgeschrikt 
door (onverwachte) sterfgevallen. Wat hebben 
we weer duidelijk kunnen zien dat ons leven als 
een grassprietje is. Elk ogenblik kan het voorbij 
zijn. En dan? 

Ook in de wereld gebeurt veel. Allemaal 
roepstemmen. De Heere bonst als het ware op de 
deuren van ons hart: “Zo waarachtig als ik leef, 
spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den 
dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat 
de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve” 
(Ezechiël 33 : 11). Wat doen wij ermee? 

Veranderingen en toekomstplannen
In Malawi is ook veel gebeurd. U heeft het rapport 
kunnen lezen met daarin o.a. de vernieuwde 
organisatiestructuur en de plannen voor de 
toekomst. Ik ben blij en dankbaar dat het werk van 
Timotheos op deze manier door mag gaan. 
Tegelijk merk ik dat de veranderingen best 
ingrijpend zijn. Vorig jaar moesten we in Malawi 
maandenlang met z’n vieren de organisatie 
draaiende houden; dat was pittig, maar ook 
samenbindend. Nu zijn er nieuwe collega’s 
gekomen die het management vormen; dat 
betekent schakelen en loslaten. 
Mijn werk is ook veranderd. In plaats van direct 
leidinggevende te zijn van onze kinderzorgcentra 
in Mbulumbuzi en Mulinga ben ik nu CCC-adviseur/
coach voor alle centra. Dit heb ik zelf voorgesteld, 
omdat ik merkte dat de collega’s op de centra 
toch afhankelijk van ons (blanken) bleven. Dat 
is niet wat wij willen. Wij willen dat de collega’s 
op de centra zich verantwoordelijk voelen voor 
hun werk, dat zij de centra draaien en dat wij als 
blanken alleen, waar nodig, begeleiden. Verder 

was ik zó druk met de lopende zaken, dat ik geen 
tijd had om dingen goed aan te pakken. Dat vond 
ik best frustrerend. Er zijn zoveel dingen die goed 
op de rit gezet en verder ontwikkeld kunnen 
worden, maar de tijd ontbrak. Daarom is fijn dat 
we twee Malawische CCC-officers hebben kunnen 
aannemen. Zij zijn inmiddels ingewerkt en doen 
nu het werk wat Bep en ik deden, zodat wij onze 
handen vrij hebben om dingen goed aan te pakken. 
Dit doen we uiteraard in samenwerking met de 
collega’s. 

Nieuwe werkzaamheden
Bep richt zich op het Bijbelonderwijs en gaat 
daarnaast ook aan de slag met evangelisatie. Ik 
richt me op al het andere wat op de CCC’s gebeurt. 
Hierbij moet u denken aan het beschrijven en 
ontwikkelen van alle activiteiten, procedures, 
verantwoordelijkheden, rapportage- en andere 
(werk)afspraken voor alle centra. De collega’s 
moeten hier vanuit leren werken en vervolgens 
moet alles op een goede manier gemonitord 
worden. Verder heb ik een adviserende rol bij 
bijvoorbeeld intakes, als dingen niet gaan zoals 
we willen of als collega’s om hulp vragen. Het is 
de bedoeling dat ik in de toekomst ook trainingen 
ga organiseren, waardoor de collega’s hun kennis 
en vaardigheden kunnen vergroten en in staat zijn 
om hun werk goed te doen en te verbeteren. Het 
uiteindelijke doel is namelijk dat onze Malawische 
collega’s de CCC’s zelfstandig op een goede 
manier draaiende houden. 
Ik zie er naar uit om samen met de collega’s 
aan dit doel te werken. Daarbij besef ik dat 
er veel wijsheid nodig is, maar ook geduld en 
doorzettingsvermogen. Het is niet niets om mijn 
oude werk los te laten en nieuwe taken op te 
pakken. Pas dan voel je hoeveel je met je collega’s 

Veel gebeurd
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en de kinderen op de centra hebt opgebouwd. Ik 
hoop dat deze band blijft en dat de Heere in alle 
opzichten geeft wat nodig is. 

Het werk gaat door
Zomer in Nederland betekent winter in Malawi. 
Als deze magazine verschijnt, zit het koude 
seizoen er alweer bijna op. Gelukkig hebben alle 
kinderen een set warme kleding, schoenen en 
een deken gekregen en kwamen ze deze koude 
periode toch warmpjes door! 
Net als vorig jaar zagen we het aantal 
coronabesmettingen in dit koude seizoen 
oplopen. Dit jaar is een aantal van ons ook 
getroffen door het virus. We zijn dankbaar dat 
we inmiddels weer aardig zijn opgeknapt.  
De scholen zijn begonnen aan de derde termijn. 
De resultaten van de tweede termijn waren 
gelukkig beter dan de eerste termijn, maar er blijft 
genoeg werk voor onze kinderen en leerkrachten. 

De kinderen krijgen extra les om de (corona)
achterstand in te halen. We hopen dat de scholen 
open blijven en dat de kinderen aan het einde van 
het schooljaar voldoende hebben bijgeleerd om 
over te gaan naar de nieuwe klas. 
Tot slot: In de achterliggende periode zijn we 
druk geweest met intakes. We hebben weer veel 
kinderen in ons programma kunnen opnemen en 
in veel dorpen is Gods Woord weer gezaaid. Wilt 
u met ons meebidden om Zijn zegen?

Een hartelijke 
groet vanuit
Malawi,
Thera
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introductieGerrit Oomen
algemeen directeur

In januari 2020 ben ik samen met mijn 
vrouw Gretchen en onze kinderen 
naar Malawi vertrokken. Als algemeen 
directeur ben ik hoofdverantwoordelijk 
voor realisatie van de doelstellingen 
van de stichting. 

In april 2021 ben ik gevraagd om als algemeen 
directeur voor Timotheos Malawi aan de slag te gaan 
en toezicht te houden op de projecten vanuit Canada, 
Amerika en ook Nederland. Ik vind het fijn om hierbij 
kennis met u te maken. 

Al vanaf mijn zesde jaar kwam Malawi geregeld ter 
sprake, omdat mijn vader een roeping had daar te 
werken. Op mijn vijftiende verhuisden we vanuit 
Nederland naar Amerika, zodat mijn vader zijn studie 
theologie kon afmaken en Engels kon leren. Pas in 
2002 verhuisden mijn ouders met de jongste kinderen 
naar Malawi. Ik bleef achter in Amerika voor mijn studie 
en kreeg verkering met een Canadees meisje met 
Nederlandse achtergrond. We zijn getrouwd in 2004 en 
gingen in Canada wonen. In januari 2020 verhuisden 
we naar Malawi, waar we nu wonen met onze acht 
kinderen. 

In Canada heb ik verschillende banen gehad op 
het gebied van management in de bouwsector. 
Daarnaast heb ik de bachelor theologie gehaald in 
2019. Vanaf 2013 was ik betrokken bij Timotheos. 
In 2015 werd Timotheos Canada opgericht en 
werd ik penningmeester, totdat ik in september 
2019 aangenomen ben door Timotheos Canada 
om vanuit Malawi toezicht te houden op de door 
Canada gesponsorde projecten. We zijn dankbaar 
dat sinds april 2021 de teams voor Canada, Amerika 
en Nederland in Malawi zijn samengevoegd en we 
samen verdergaan. We hebben een geweldig team, en 
ondanks alle moeilijkheden die er geweest zijn, blikken 
we in vertrouwen en vol goede moed naar de toekomst!

We hopen en bidden dat onze arbeid hier gezegend 
wordt. Niet alleen om kansarme mensen te helpen en 
toekomst te bieden, maar vooral dat de Heilige Geest 
nederdaalt die alleen de harten kan veranderen. Ik moet 
vaak denken aan Markus 8:36: “Want wat zou het 
den mens baten zo hij de gehele wereld won, en 
zijner ziele schade leed?” Zo is het ook met ons werk 
hier. We proberen ze de hele wereld te geven, maar 
wat een grote zegen zou het zijn, als hun ziel gered 
wordt, en wij daarvoor ook gebruikt mogen worden!
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van het werkveld
tekst: Bart Lodder

Sinds april 2021 woon en werk ik in Malawi om 
daar aan de slag te gaan als veldwerker. De jaren 
daarvoor was ik al vanuit Nederland werkzaam 
voor Timotheos als fondsenwerver.

Omdat dit mijn eerste bijdrage is in het 
magazine, zal ik een stukje schrijven over 
mijzelf. Verder hoop ik u vooral te vertellen over 
de ontwikkelingen hier in Malawi.

Over de grens
Al vanaf jonge leeftijd voelde ik me aangetrokken 
tot het zendings- en ontwikkelingswerk. 
Opgegroeid in een hecht (ondernemers)gezin, 
bestaand uit beide ouders, één broer en twee 
broertjes, volgde ik na de middelbare school eerst 
de HBO-studie Bestuurskunde. 

Vrijwel direct na afronding van mijn studie ben ik naar 
Malawi gegaan om vrijwilligerswerk te doen voor 
Timotheos. Van oktober 2017 tot en met december 
2018 deed ik onderzoek naar de noodzaak, alsook de 
haalbaarheid, om als Timotheos een eigen voortgezet 
onderwijs school te realiseren. In januari 2019 ben 
ik gestart als fondsenwerver en voorlichter voor 
Timotheos Nederland. 

Eind 2020 vertrok ik naar Malawi om hulp 
te bieden, naar aanleiding van de toentertijd 
ontstane situatie. Het interim-bestuur heeft toen 
gevraagd of ik in Malawi wilde blijven werken 
in de functie van programmamanager. Hierin 
ben ik verantwoordelijk voor de projecten van 
Timotheos in Malawi. Daarnaast maak ik, samen 
met drie Malawiaanse collega’s, deel uit van het 

managementteam dat onder leiding staat van 
Gerrit Oomen. 

Scholieren
De afgelopen maand zijn we druk geweest 
met het bezoeken van de voortgezet onderwijs 
scholen, waar de scholieren uit ons programma 
les volgen. Tijdens deze bezoeken bespreken we 
de schoolrapporten van de scholieren, spreken we 
(persoonlijk) met de studenten en krijgen ze van 
ons de benodigde leer- en lesmaterialen.

Zoals u weet, werkt Timotheos samen met de 
Reformed Presbyterian Church of Malawi. De 
dominee van de classis waar de scholieren wonen 
en/of les volgen, is medeverantwoordelijk voor 
toezicht op de studenten. Daarom gaat hij met ons 
mee tijdens het bezoek aan de scholen. 

De rivier over
Zelf heb ik ook een aantal districten bezocht, 
waaronder de twee meest zuidelijke districten in 
Malawi: Chikwawa en Nsanje. Eén school konden 
we niet bereiken per auto, zélfs niet met de 
Toyota-Landcruiser. Na een tijdje stopte namelijk 
de zandweg en stonden we voor het water. Hier 
moesten we overvaren met twee boten. Een boot 
voor de dominee en ik. Een boot voor de twee 
motorfietsen die ons verder zouden brengen op 
plek van bestemming. Dat was een hele ervaring! 
Zeker als de dominee vertelt dat in dezelfde rivier 
krokodillen en nijlpaarden zwemmen…

Het is mooi dat we zoveel verschillende 
studenten kunnen helpen door middel van ons 
sponsorprogramma. Tot in de meest verafgelegen 

Over grenzen  
   en rivieren
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dorpen! Tegelijkertijd heeft de grootte/reikwijdte 
van het programma in sommige gevallen 
ook nadelige bijeffecten. Soms moeten we 
een sponsor informeren dat een scholier het 
programma moet verlaten. Daarom zijn we de 
afgelopen maand een onderzoek gestart hoe 
we dit programma op structurele manier kunnen 
verbeteren. Hierover hoop ik later te schrijven. 

Intakes
Veel jongeren willen deel uit te maken van ons 
sponsorprogramma. De afgelopen maand zijn 
hier toelatingsgesprekken voor geweest. Het is 
confronterend om zoveel jongeren te spreken 
die leven in zulke moeilijke, trieste en uitzichtloze 
omstandigheden.

Zo was er een veertienjarige jongen. Tijdens ons 
gesprek vertelde de jongen dat hij zijn ouders 
een maand geleden was verloren door een 
auto-ongeluk. Hij verblijft op dit moment bij zijn 
oom, die niet in staat is om voor hem te zorgen. 
Daarom vroeg hij om hulp. En zo zijn er zoveel 
jongeren zonder vader en/of moeder. Enerzijds 
maakt het verdrietig. Anderzijds maakt het blij 
dat we júist deze jongen kunnen helpen! 

Nieuw kantoor
De samenvoeging van Canada, Amerika en 
Nederland is een mooie ontwikkeling, omdat 
we zo efficiënter kunnen werken en krachten 
kunnen bundelen. Door deze samenvoeging 
is ons compound Mapanga te klein geworden. 

Er is onvoldoende kantoorruimte voor de 
personeelsleden, alsook opslag voor alle goederen. 
Onlangs hebben we daarom een kantoorruimte in 
de stad gevonden. In hetzelfde gebouw bevindt 
zich ook een grote opslag waar alle goederen onder 
één dak opgeslagen kunnen worden. Hier zijn we 
erg blij mee! Op Mapanga hebben we drie tot vier 
verschillende opslagplaatsen. Dit maakte het werkt 
voor onze magazijnvrouw erg onhandig. Zij is dan 
ook erg blij met de nieuwe ontwikkeling. Bep, Thera 
en ik blijven wel op Mapanga wonen.

In het kort heb ik geprobeerd iets te schrijven 
over een paar ontwikkelingen hier in Malawi. 
Mijn collega’s zullen zeker nog een aantal andere 
zaken schrijven. We hopen u op deze manier op 
de hoogte te houden over wat er hier in Malawi 
gebeurt. 

Gebed
Tenslotte wil ik u vragen om voor Timotheos 
en het zendings- en ontwikkelingswerk in haar 
geheel te bidden! Ik heb wat geschreven over het 
werk in Malawi. Dat is onze verantwoordelijkheid 
op de plek waar de Heere ons stelt. Tegelijkertijd 
moet ons gebed zijn dat al die kinderen en 
jongeren hun handen niet uitstrekken naar 
mensen die proberen hun tijdelijke (schrijnende) 
leven te verlichten, maar hun handen uitstrekken 
tot God (Ps. 68:32). Alsook wil ik u vragen om, 
waar voor u mogelijk, financieel bij te dragen, 
zodat het werk in Malawi door kan blijven gaan!

Een hartelijke 
groet vanuit
Malawi,
Bart
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van het bestuur

Organisatie 
In het vorige magazine hebben we u geïnformeerd over 
de samenvoeging van de activiteiten van Timotheos 
Nederland, Canada en Amerika, onder leiding van 
Gerrit Oomen. Tegelijkertijd hebben Bep Klok en Thera 
Verdouw een andere rol gekregen en is Bart Lodder 
het team komen versterken. Ondertussen zijn we 
vier maanden verder en kijken we met dankbaarheid 
terug op de resultaten van het nieuwe team in Malawi. 
Er staat een team dat vanuit een gedeeld verlangen 
unaniem werkt aan het doel van de stichting: het bieden 
van uitzicht op het doorbreken van de armoedespiraal 
én het in aanraking brengen met het Evangelie. Na 
een lange periode van moeilijkheden, onzekerheid 
en gebrek aan vertrouwen is er nu een periode 
aangebroken waarbij vanuit onderling vertrouwen 
wordt gewerkt aan de opbouw van de organisatie, 
uitvoering van de projecten en kwaliteitsverbetering. 
Wat een zegen is het dat de Heere dit onverdiend heeft 
geschonken!

In dit magazine stellen Gerrit Oomen en Rochus 
Hardeman zich ook aan u voor. Wij wensen Gerrit 
en Rochus van harte wijsheid en Gods leiding toe bij 
hun werkzaamheden. Gerrit wensen we dit toe bij het 
leiding geven aan de organisatie in Malawi. Hiervoor 
is geduld, tact, liefde en volharding nodig, maar vooral 
ook gebed van ons allemaal. Rochus wensen we 
dit toe bij het bezoeken van onze relaties. Ook dat 
vraagt om ons gebed. Er is ontzettend veel nood in 
Malawi en het vraagt zorgvuldigheid, betrokkenheid 
en vrijmoedigheid om dit goed onder de aandacht te 

brengen in Nederland. In aansluiting daarop is het heel 
fijn om mee te kunnen delen dat er nu ook in Ouddorp 
een werkgroep is gestart. Elders in dit blad stellen zij 
zich aan u voor. 
Als donateurs en sponsors heeft u ons de 
achterliggende periode niet vergeten en daar willen we 
u, na de Heere, hartelijk voor dankzeggen.
Hartverwarmend
Eind mei hebben wij het verslag gedaan van onze 
bevindingen over de verdrietige situatie die vorig jaar 
was ontstaan. Wij zagen hier tegenop, omdat het naar 
buiten brengen van deze bevindingen nieuwe emoties 
los zou kunnen maken. Terugkijkend zijn we dankbaar 
voor uw overwegend hartverwarmende reacties. Uit 
die reacties blijkt dat transparantie zeer gewaardeerd 
wordt, dat er ook voor Timotheos altijd een weg terug 
is en dat u het werk van de stichting blijft steunen. 

De komende periode willen we aandacht geven aan de 
structuur en organisatie in Nederland. Daarnaast hopen 
we begin oktober weer op bezoek te gaan naar Malawi.

Zo iemand dorst...
Bep Klok schrijft in dit magazine iets over haar nieuwe 
taak op het gebied van bijbelonderwijs en evangelisatie. 
In Johannes 7 leest u dat de Heere Jezus op de laatste 
dag van het Loofhuttenfeest nog één keer preekt en 
uitroept: “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke!” 
Onze inzet voor dorstlessend, schoon drinkwater 
en onderwijs zou van weinig nut zijn als we ons 
niet te meer zouden bekommeren om de zielen van 
onze naasten in Malawi. Vandaar ons verlangen om 
extra aandacht te geven aan Bijbelonderwijs en 
evangelisatie. 

Ook in Malawi roepen dorstige zielen tot de Levende 
God. En, als ze dat nog niet doen, zouden wij ons dan 
niet in moeten spannen om de boodschap van Wet en 
Evangelie te brengen? Opdat men door de spiegel van 
de wet zou gaan dorsten naar de levende God! Opdat 
die dorstende zielen worden genodigd om te komen 
tot de Fontein des Leven om daaruit te drinken en rust 
voor de ziel te ervaren. Om daar met Thomas uit te 
roepen; “Mijn Heere en mijn God.”

Zo iemand dorst. . .
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van de penningmeester

Wij zijn dankbaar dat u ons, in 
de moeilijke tijden die achter 
ons liggen, niet vergeten bent 
en Timotheos op financieel vlak 
bent blijven steunen. Dat is 
als penningmeester best even 
spannend, ook om de toezeggingen 
richting de organisatie in Malawi 
te kunnen blijven garanderen. 
Dankzij uw giften, groot en klein is 
inmiddels 67,6% van het jaarbudget 
gerealiseerd en dat geeft dan hier, 

maar vooral ook in Malawi weer 
rust!

Als penningmeester hoop ik van 
harte dat u ook de tijd vindt om 
uw zaken eens rustig de revue 
te laten passeren en daarbij de 
juiste prioritering aanbrengt in uw 
activiteiten. Als penningmeester 
hoop ik dat u tevens ondersteuning 
van uw broeders en zusters in 
Malawi voldoende prioriteert. Steun 

om de noodzakelijke additionele 
projecten en een stabiele basis in 
Malawi verder neer te zetten, blijft 
nodig en elke gift groot of klein 
wordt zeer gewaardeerd! 

Wij danken u voor uw vrijgevigheid 
tot zover en wensen u rust en ALLE 
goeds!

Op het moment dat ik dit schrijf is het alweer augustus, voor velen  
een tijd van reflectie en rust. Ook bij Timotheos beginnen zaken te  

landen en keert de rust weer. De financiële situatie ademt  
tevens rust, waarvoor onze dank!
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Thuis in 
aandacht.

Woning verkopen of zoekt u een 

woning? Bel 0342 786 750!

- Advertenties -

Boer Staphorst, 
dé grootste woonbeleving.

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

ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE  
& INSPIRERENDE WOONERVARING

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

22.000 m2

inspiratie
woonideeën

& trends

Klantbeoordeling 

9,2
www. treffendenco.nl

Buro voor 
communicatie, 
strategie en design
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Prikbord

Poppen en kaarten in Ederveen
Een Afrikaanse pop voor uw (klein)kind? Hoge kwaliteit, 
ter grootte van Baby Born. 
Prijs: € 34,95 incl. setje kleding (kan via de app 
uitgezocht worden)
Te verkrijgen bij Bernadette Verwoerd: 06-52037159. 
Ook verkoop van fotokaarten.

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

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

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

Bezorging/verzending in overleg.
Post naar uw adoptiekind?
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

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

Schenken en nalaten
Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd 
(minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen 
door middel van een overeenkomst periodieke gift in 
geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel.
Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament 
of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met 
uw notaris. Zie voor meer informatie onze website: 
www.timotheos.nl.

Voorlichting
Wilt u graag voorlichting over het werk dat in Malawi 
gedaan wordt onder (wees)kinderen en
scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een 
schoolklas, op een jeugdavond of anderszins.
Bel voor meer informatie Gerda van Arnhem, voorlichter 
Stichting Timotheos, 06-19318847.

Lesbrieven voor scholen
Maak kennis met onze nieuwe interactieve lesbrieven 
en leer uw leerlingen van alles over het leven van hun 
leeftijdgenoten in Malawi. Zie www.timotheos.nl voor 
meer informatie of stuur een e-mail naar voorlichting@
timotheos.nl.

Spreekbeurt door kinderen
Wil jij een spreekbeurt doen over Timotheos? Stuur dan 
een e-mail naar voorlichting@timotheos..nl. Wij geven 
je graag informatie en leuke ideeën!

AGENDA

19, 20 en 21 oktober:  

Een dagje uit met het gezin? 

We zien u graag in onze stand 

op de Familiedagen in 

Gorinchem. Herhaalde 

beursactie -> een emmer vol 

gesponsorde etenswaren voor 

maar € 10!

December 2021: 
 www.timotheos.nl  Barneveld: winterwandeling

Ede: kipactie
Urk: Kerstpakkettenactie en  zalm- en rolladeactieAlblasserdam: oliebollenactie
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kennismaken met...

Graag wil ik me bij deze even kort 
voorstellen. Aangenaam; mijn naam 
is Rochus Hardeman. Gelukkig 
getrouwd met Thea, vader van twee 
getrouwde zoons, Robert en Bart Jan. 
En niet te vergeten, ‘trotse’ opa van 
twee lieve kleinkinderen!

In het dagelijkse leven ben ik ondernemer. 
Al bijna 30 jaar houd ik me bezig met in- en 
verkoop van relatiegeschenken. Overigens 
met heel veel enthousiasme en passie.
Ondanks dit mooie vak, kwam toch van tijd 
tot tijd de vraag naar boven: is dit het nu? 
Wil ik dit de rest van mijn (werkzame) leven 

blijven doen? Vragen die je wellicht ook wel 
kent. Het antwoord was, eerlijk gezegd, nee. 
Het leefde steeds vaker in mijn gedachten 
om, naast mijn huidige baan, tijd vrij te 
maken om iets te mogen betekenen voor 
onze naaste in nood.
Het moest zo zijn dat ik onverwachts 
benaderd werd door Timotheos. Met de 
vraag of ik de taak van relatiebeheer/
fondsenwerving op me wilde nemen. Daar 
heb ik heel kort over nagedacht als ook snel 
beslist. Daarop volgde een intensieve reis 
naar Malawi, samen met mijn vrouw.
Vol indrukken keerden we terug…. 
Aangrijpende armoede, grote honger, veelal 

geen perspectief en vooral velen onbekend 
met het Woord!
Een ding was ook duidelijk geworden: we 
weten nu waar we dit werk voor mogen 
doen, het ging voor ons meteen nog veel 
meer leven! De wens is dan ook dat we een 
bijdrage mogen leveren aan het mooie werk 
van onze stichting.
Zullen we binnenkort eens een afspraak 
maken? Wellicht dat u als ondernemer 
ook iets voor onze (verre) naaste kunt 
betekenen….
.Ik zie er naar uit!

Wij zijn Jeanet Floresteijn en Wilma 
Tanis; wonen in Ouddorp, zijn 
schoonzus van elkaar en zetten ons 
nu twee jaar in voor Timotheos.

Wij zijn Jeanet Floresteijn (36 jaar) en 
Wilma Tanis (40 jaar). Jeanet is getrouwd en 
moeder van vier kinderen in de leeftijd van 
15, 14, 12 en 10 jaar. Wilma is getrouwd en 
moeder van vijf kinderen in de leeftijd van 
12, 10, 8, 6 en 4 jaar. We wonen allebei in 
het prachtige Ouddorp aan Zee.
Door een enthousiaste actie van Kees (de 
man van Wilma en broer van Jeanet) zijn 
we betrokken geraakt bij Timotheos. Kees 

had het plan om met zijn personeel een 
kleuterschool en een waterpomp te laten 
maken in Malawi. Hij wilde daar geld voor 
inzamelen en zelfs helpen met de bouw! Dat 
was voor ons aanleiding om contact op te 
nemen met Timotheos en te informeren naar 
de mogelijkheden.
Mogelijkheden zijn er zeker en we zijn hard 
aan de slag gegaan om geld in te zamelen 
voor de bouw van een kleuterschool met 
keuken en een waterpomp voor een dorpje 
in Malawi. We hebben een appeltaartjesactie 
en winter-BBQ georganiseerd. Wat was dat 
mooi om te doen!
Kees is samen met zijn vader en Joriam 

en Geurt (twee vrienden) naar Malawi 
geweest om te helpen met de bouw van 
de kleuterschool Kankhomba. Wat hebben 
zij mooie en indrukwekkende ervaringen 
opgedaan. Wij werden daardoor nog meer 
enthousiast en blijven acties organiseren om 
het werk in Malawi mogelijk te maken.

Inmiddels hebben we een werkgroep 
gestart om voor de achterban professioneel 
en vertrouwelijk over te komen. Naast de 
werkgroepleden zijn er genoeg enthousiaste 
mensen en familieleden die ons helpen met 
de acties.

Rochus Hardeman

Werkgroep Ouddorp

kennismaken met...
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jeugdhoekjeugdhoek

Kleuren voor kinderen  
in Malawi  

Beste jongens en meisjes, 

Wat zie je op deze kleurplaat? Wat is die 
mevrouw aan het doen? En zie je dat geitje 
achteraan? Die wil óók graag water. Deze 
dieren hebben dorst. In Malawi weten 
kinderen ook wat dorst is. Dan zijn ze blij als 
ze eindelijk bij de waterpomp zijn. De Heere 
Jezus spreekt ook over dorst. Niet over dorst 
naar water, maar over dorst naar Hem. Hij 
zegt: “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en 
drinke.” Dan word je vervuld met de Heere 

Jezus. Wat zou het fijn zijn als ook kinderen 
in Malawi over de Heere Jezus horen en Hem 
mogen leren kennen. Wil je er voor bidden?

Kleur jij deze kleurplaat mooi in? Lever hem 
in op onze stand op de Familiedagen in 
Gorinchem of stuur hem op, dan zorgen wij 
dat er een kind in Malawi blij mee wordt 
gemaakt! 

Verzendadres: Gerda van Arnhem, Wielweg 50, 
3785 KR Zwartebroek
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vlaggenmast  en reklamezuilen plaatsen, elektra aansluiten 

voor gevelreclame, naadloos behang aanbrengen

gevelletters ophangen, mal maken voor ophangen van 

docknummers, beletteren van bedrijfswagen,

zagen en plakken van reclameborden etc.....

Laat het ons weten via

info@vanlaarreklame.nl of 

bel met Rico (06-53187150)

Zie jij jezelf o.a. dit werk doen?

ZOEK JIJ 
AFWISSELEND
WERK?

ZOEK JIJ 
AFWISSELEND
WERK?

VOOR ELKE GROENE KLUS
TUINGEREEDSCHAP

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, 
aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. 
Talen Tools heeft eerste klas tuingereedschap voor elke klus. 

STAPHORST – OUD IJZERACTIE
Op zaterdag 29 mei 2021 jl. kon er oud-ijzer ingeleverd worden in 
Staphorst. Er werd veel ingezameld met het mooie resultaat van  
€ 1.174. De werkgroep wil iedereen, die hieraan een bijdrage heeft 
geleverd, hartelijk bedanken. 

actief

OUDDORP – VADERDAGACTIE
De liefde van de man gaat door de maag! En dus verkocht werkgroep 
Ouddorp voor vaderdag aspergepakketten en aardbeien. Bij het 
ophalen kon men vers gebakken kibbeling en heerlijke verse haring 
verorberen. Een succesvolle actie die € 1.032,60 op heeft geleverd!

STAPHORST – STICHTING DOELBEWUST
Stichting Doelbewust was een unieke stichting. Haar doel 
was voorzien in financiële hulp aan goede doelen. Dit 
kwam tot stand door het verkopen van WC-papier waarbij 
klanten het doel kozen waaraan de winst uitgekeerd mocht 
worden. Wegens omstandigheden heeft de stichting er 
helaas voor moeten kiezen te stoppen met hun activiteiten. 
De bestuursleden hebben er voor gekozen om, naast het 
restant winstdeel, ook een deel van het eigen vermogen aan 
Timotheos over te maken wat resulteert in het totale bedrag 
van € 5.500. Arjan Dons, Herman Ubak en Niklas de Boer, 
hartelijk dank! 

- Advertenties -
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GOUDA – PSALMZANGAVOND MET ANDRÉ NIEUWKOOP
26 juni jl. organiseerden twee vrijwilligers een benefietconcert voor het onderwijsproject 
van Timotheos in Namitambo. Ruim 300 bezoekers mochten in de Goudse Sint-Jan aan-
wezig zijn en online werd het concert duizenden keren bekeken.  
De Psalmzangavond werd gehouden op de eerste dag dat de coronamaatregelen versoe-
peld werden. Het samen zingen onder begeleiding van André Nieuwkoop werd daardoor 
als extra bijzonder ervaren. “Eindelijk weer samen zingen”, lieten veel bezoekers weten. 
Ds. J. Joppe opende de avond met een meditatie over Mattheus 14 vers 16: “Geeft gij hun 
te eten”. De heer H. Mokken vertelde namens het bestuur over het werk van Timotheos in 
Malawi. Mede dankzij de betekenisvolle woorden van beide sprekers stond de avond echt 
in het teken van het werk in Malawi.
De Psalmzangavond heeft € 8.000 opgeleverd. Hierbij willen we vanuit Nederland en 
Malawi alle (online) bezoekers, donateurs en sponsors van de Psalmzangavond heel 
hartelijk danken voor de grote betrokkenheid.

LANDELIJKE WEBSHOPACTIE
Zoals u wellicht vernomen hebt, kunnen 
we terugkijken op een succesvolle 
landelijke webshopactie voor Timotheos. 
Als werkgroepen/TFC hebben we 
onze krachten gebundeld en met veel 
enthousiasme een digitale verkoopactie 
georganiseerd. In de regio’s van elke 
werkgroep maakten we gebruik van 
afhaalpunten en kon er ook gekozen 
worden om te laten bezorgen. 
Deze actie heeft het mooie nettobedrag 
van € 22.015,88 opgebracht! Met 
deze opbrengst kunnen we veel (wees)
kinderen in Malawi van de broodnodige 
levensbehoeftes en Bijbels onderwijs voorzien. We willen iedereen, die 
hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken! 

OUDDORP – Fietstocht
In Ouddorp stapten 23 augustus jl. maar liefst 260 deelnemers op 
de fiets waarbij men zich ook te goed deed aan broodjes hamburger 
en friet. Een mooie zomeractie die ca. € 1.700 opbracht!

actief

BARNEVELD – FIETSTOCHT
Op 10 juli hield werkgroep Barneveld/TFC 
Thera een fietspuzzeltocht in de omgeving van 
Kootwijkerbroek en Stroe. Zo’n 375 fietsers 
namen deel aan de tocht van 25 of 40 kilometer. 
Het was mooi fietsweer en de deelnemers waren 
enthousiast. Onderweg kon bij een van de 
tussenstops even wat gerust en gegeten worden. 
We kijken terug op een fijne en geslaagde dag.
De totaalopbrengst van deze dag was € 8.500.  
Een prachtig bedrag, waarvoor we alle 
sponsoren, fietsers en vrijwilligers heel hartelijk 
bedanken! Kijk op www.timotheos.nl voor de 
winnaars en meer foto’s.
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Werp al uw 
bekommernis  
op Hem
Wat kunnen de beslommeringen
Van ’t daaglijks leven vele zijn.
Wat kunnen wij met al die dingen
Zelfs in de nacht nog bezig zijn.

Soms gaan we onder vele zorgen,
Als door een zware last gebukt.
’t Gebeurt wel, dat de vrees voor morgen,
Ons ook vandaag reeds nederdrukt.

Toch staat er in Gods Woord geschreven:
“Werp uw bekommernis op Hem.”
Maar wie wil ’t roer uit handen geven
En luisteren naar ’s Heeren stem?

Schenk ons dat stil geloofsvertrouwen.
Om goed te keuren wat U doet.
Om niet op eigen kracht te bouwen.
Maar U te volgen op de voet.

Christien de Priester


