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‘Ik hoop dat het morgen mooi weer is’,

onze tekortkomingen ‘wij niet omgekomen

zeggen we, als we denken aan de plannen

zijn, en dat Zijn barmhartigheid niet opge-

die we morgen hebben voor een uitje of

houden is! Ons deel is de Heere, zegt mijn ziel

familiebezoek. Of ‘ik hoop dat de ver-

en daarom zullen wij op Hem hopen.’

bouwing klaar is voor de winter’, zodat

(naar Klaagliederen 3:22-24).

als het koud wordt, we er warmpjes bij
Job en Hosea

zitten.

Tijdens de crisis in het afgelopen jaar leerde
Elisabeth Elliot zegt dat dit soort hoop

ik dat hoop in Bijbels perspectief heel wat

eigenlijk ‘wishful thinking’ is, en soms zelfs

anders is dan de menselijke hoop, die altijd

naïef optimisme. Het is niet verkeerd om

uitkijkt naar een comfortabele uitkomst.

deze wensen en verlangens te hebben,

Job zegt het zo: ‘Zie, al zou Hij mij doden,

maar het is belangrijk om te constateren

zou ik niet hopen?’ (Job 13:15). Dat is nou

dat dit niet het soort hoop is waar de Bijbel

niet bepaald rekenen op een comfortabele

over spreekt. We gebruiken ‘hoop’ zo vaak

uitkomst. Kan het zijn dat mijn lijden, de

in de context van ‘wishful thinking’, dat we

tegenslagen op mijn levensweg mij zicht

de diepe Bijbelse betekenis van dit woord

geven op de échte, vaste hoop? God spreekt
door Hosea de vol-

zijn kwijtgeraakt. Ik moet
dan bijvoorbeeld denken aan Hebreeën 6:19:
‘Deze hoop hebben wij als
een anker voor de ziel,
dat vast en onwrikbaar
is...’. ‘Hoop’ is hier een

“‘Hoop’ is hier een onwrikbare zekerheid voor je ziel.
Dat is nogal wat anders dan
een tijdelijke, op comfort
gerichte wens.”

zal haar [het volk van
Israël] daarvandaan
haar wijngaarden
geven, en het Dal van
Achor [dit betekent
‘dal van problemen’]

onwrikbare zekerheid
voor je ziel. Dat is nogal wat anders dan een

gende woorden: ‘Ik

tot een deur van hoop’ (Hosea 2:14).

tijdelijke, op comfort gerichte wens.
Vaste hoop toebidden
Ombuigen

In dit magazine delen onder andere Kees

Als ik terugkijk op afgelopen jaar betrap

& Alice, Iljo en een voormalig sjamaan hoe

ik me erop dat ik regelmatig ‘wishful

tegenslagen, leed, ziekte en onzekerheid

thinkings’ had. En veel van deze wensen

voor hen werden ‘tot een deur van hoop’.

kwamen niet uit. Op gezette tijden werd ik

Voor hen en ons is de coronacrisis voorlo-

er opstandig van en ik besef dat ik maar al

pig nog niet voorbij. Laten we elkaar aan

te vaak de Bijbelse hoop heb willen ombui-

God blijven opdragen en de vaste hoop in

gen naar mijn werkelijkheid en wensen.

Christus toebidden. Ik bid dat ook jij, door

Het is pure genade, en alleen te danken aan

het Dal van Achor heen, de deur van échte

de goedertierenheid van God, dat ondanks

hoop zal vinden.

Maarten Kommers
directeur OMF Nederland
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再次投入宣教傳送希望

Opnieuw de zending in

om hoop te brengen

“Als jij komt met het licht van Jezus, zal ‘de vijand’ in de buurt zijn om je tegen te
werken. Ik verwacht dat we tegenstand gaan ervaren, al weet ik niet op welk gebied.
Je kunt verwachten dat Satan het werk in Gods koninkrijk wil tegenhouden. Maar
we laten ons er niet door ontmoedigen, juist omdat onze God groter en machtiger is.
Ik denk ook aan de hoop, die mensen krijgen als zij in aanraking komen met Jezus’
boodschap. Dat is onze wens voor de miljoenenstad waar we gaan wonen en werken
in Indonesië.” Aan het woord zijn Kees en Alice die liever gisteren dan morgen
willen vertrekken. Helaas is door de pandemie hun aanstaande uitzending een
aantal keer uitgesteld.
Kees en Alice leerden elkaar kennen op de studenten-

In 2002 overleed hun jongste zoontje in Papoea door

vereniging in Kampen. Hij studeerde theologie, zij

verdrinking. Dat was de zwaarste tegenslag. Gelukkig

studeerde aan de pabo om leerkracht basisonderwijs

hadden ze veel steun aan collega’s in het veld.

te worden. Ze werden verliefd, trouwden en kregen
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kinderen. Vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Het werk op Papoea bestond uit het toerusten van

vertrokken ze met hun jonge gezin naar Papoea, Indo-

mensen die in de kerk werkten zoals evangelisten,

nesië, om daar het opgezette zendingswerk voort te zet-

zondagschoolleiders en oudsten. Aan dat werk hebben

ten onder de Papoea’s. Het waren letterlijk tropenjaren

zij goede herinneringen. Na hun terugkomst in 2005

waarbij ze veel tegenslagen kregen op diverse vlakken.

werd Kees voorganger in de Achterhoek, in de plaatsen

Met de kerkleiding ontstonden er regelmatig conflicten.

Lichtenvoorde en Doesburg.

Creation care

Iets nieuws
Kees: “We hebben nooit uitgesloten om opnieuw uitgezonden te worden. Op een gegeven moment waren de
kinderen het huis al uit en voelden we dat het moment
aangebroken was voor iets nieuws. Na een zoektocht
op internet kwamen we bij OMF terecht, vanwege onze
eerdere Zuidoost-Azië ervaring. We kennen de toekomstige omgeving, de cultuur, de mensen, het klimaat en de
taal. Na onze eerdere uitzending zijn we een aantal keer
terug geweest en dat warme gevoel en de betrokkenheid
bleef. We vroegen aan onze kinderen of ze ons konden

“In het Nederlands klinkt het wat afstandelijker maar ‘creation care’ betekent: ‘zorg
voor de schepping’ in brede zin. In de miljoenenstad wordt heel veel afval geproduceerd. Alice wil zich met dit vraagstuk bezighouden, bijvoorbeeld via ‘precious plastic’.*
Dat is een wereldwijd project dat helpt om
in je eigen omgeving plastic in te zamelen.
Vervolgens haal je het afval door de shredder en van de grondstofkorrels maak je een
nieuw product. Alice: “Het begint vaak met
bewustwording, veel mensen gebruiken de
rivier als riool. Met hoog water komt de
‘vuilniswagen’ langs. Maar van ‘plastic soep’
of je ‘ecologisch voetafdruk’ hebben velen
nog nooit gehoord. In samenwerking met de
bevolking in onze straat kunnen we bijvoorbeeld meedoen aan de world cleanup day.
Bij een moskee op Java hing een postertje
met de tekst: ‘een goede gelovige ruimt zijn
afval op’. Daarmee kan je makkelijk een
brug slaan en je diepere motivatie delen
waarom het belangrijk is om voor Gods
schepping te zorgen.”

laten gaan. Dat was voor hen geen bezwaar, omdat ze
zelf ook wereldburgers zijn.”

* www.preciousplastic.com

Happy
Begin 2019 maakte het echtpaar een visie-reis van een
maand en bezocht vier potentiële werkplekken. Alice:
“Toen we daar rondliepen voelden we ons zo happy. De
geuren op straat, de geluiden, de omgang met de mensen. We kregen dat ook terug van de lokale zendingswerkers. Ze zeiden tegen ons: ‘Jullie gaan gemakkelijk met
de mensen om, jullie hebben ook geen tolk nodig.’”
Ander eindpunt
De zoektocht naar een geschikte werkplek had een ander startpunt. Van tevoren hadden ze een gebedsboekje
doorgebeden met betrekking tot één bepaalde regio.
In het boekje stond dat vele mensen Jezus niet kennen.
Tijdens het bezoek kwam het echtpaar erachter dat er
5

juist in dat gebied al relatief veel kerken en christenen

een zinvol werk tijdens

waren, zo’n veertig procent van de bevolking. De lokale

de ‘wachttijd’. Als je

christenen kunnen zelf in hun eigen omgeving een

graag daar een licht wil

licht zijn. Die plek werd dus afgestreept qua werkom-

zijn, kan dat ook hier

geving.”

en nu, dan maakt de
tijd en plaats niet uit.
Zo kreeg ik een baantje

“Al is ons lichtje maar klein, het valt des
te meer op in een donkere omgeving.”

als schoonmaker bij
mensen thuis. Tijdens
een koffiemoment vroeg
ik ‘Wat is uw hoop?’
Toen kwam er een mooi
gesprek op gang. Een

Klein lichtje

lichtpuntje die dag. De

In hun toekomstige miljoenenstad is 95 procent van de

kerk in Neede is blij dat

bevolking moslim. Alice: “Al is ons lichtje maar klein,

Kees langer predikant

het valt des te meer op in een donkere omgeving. In het

kon blijven. Een nieuwe

toekomstige team was er behoefte aan een theoloog. De

predikant beroepen in

inbreng van Kees om lokale studenten op te leiden tot

coronatijd is lastig en

voorganger of godsdienstleraar en toe te rusten om het

de gemeente is hierdoor

evangelie te delen, sluit mooi op de vraag aan.”

nu niet vacant. Het mes
snijdt aan twee kanten.”

Opnieuw naar ‘de Oost’
Kees en Alice weten wat het is om het zendingsveld te

Dealen met open

betreden. Toch zijn er grote verschillen met de vorige

eindjes

uitzending naar Papoea. Daar leefden zij afgelegen

Kees: “Het is zo dat wij

in de bush terwijl ze nu naar een stad van anderhalf

nog naar Indonesië

miljoen inwoners zullen verhuizen. Bij de vorige

moeten vertrekken en

uitzending waren ze de zoveelste zendingswerker in

de nieuwe plek nog

een lange rij van gezondenen. Nu zijn de verbindingen

niet kennen. We heb-

met de lokale organisatie waar zij gaan werken nieuw.

ben nog geen relaties

Bij de vorige uitzending was er een groot budget van

opgebouwd. Dat maakt het wachten makkelijker. De

ondersteuning voor de kerken. De financiën zorgden

gevolgen van corona daar zijn nog onduidelijk, we zul-

regelmatig voor spanningen tussen de mensen. Nu

len wel zien wat onze startsituatie wordt. We zijn wel

vertrekken zij zonder projectgelden. Nog een voorbeeld

gewend om te dealen met open eindjes. In de afgelopen

om het verschil te duiden: Papoea ligt in een andere

tijd zijn mijn computervaardigheden thuis toegeno-

tijdzone dan de stad waar zij nu heen gaan.

men. Ik leerde bijvoorbeeld hoe je video’s monteert.
Maar het evangelie delen in een warme cultuur doe je

Anders dan gepland

voornamelijk met het aangaan van relaties. Dat is lastig

Aanvankelijk zou het echtpaar in juli 2020 vertrekken.

om op afstand cq digitaal te doen.”

Nu is het alweer een jaar later. Alice: “In onze eerste
uitzending moesten we vaak schakelen. Je was gewend
dat de planning gewijzigd werd, dat was meer regel
dan uitzondering. Onze afscheidscommissie van de
kerk heeft al drie keer de uitzenddienst voorbereid,
maar het werd uitgesteld: van de zomer, naar de herfst,
naar de winter en nu weer naar de zomer. Gelukkig
zie je de verlengingen aankomen en hebben we nu
6

“We zijn wel gewend om te
dealen met open eindjes.””

Indonesië

Inwoners: 275 miljoen
Hoofdstad: Jakarta
Aantal christenen: 10 % = 27 milj.
Aantal gesproken talen: 700+
Aantal bevolkingsgroepen: 1340
Levensverwachting: 72 jaar
Oppervlakte: 1.904.569 km²
ruim 46 keer groter dan Nederland

Dichter bij God

Een hoop

Kees: “We leven een beetje

die zeker

als nomaden nu. We ver-

is

kochten ons huis, ontde-

Kees: “Ik

den ons van onze huisraad

denk bij

en volgden in Engeland

het thema

drie maanden de All Na-

‘Een hoop

tions-Bijbelschool. Inmid-

die zeker

dels bivakkeren we op ons

is’ aan

vierde adres. We willen de

bijvoor-

situatie niet idealiseren,

beeld

maar zonder spullen heb

onze

je minder zorgen en leef

overstap van een betaalde baan

je voor ons gevoel afhan-

naar een OMF-vriendenkring. Het is spannend om je

kelijker van God. Aan de

zekerheden los te laten, maar het is ook mooi dat je

andere kant heb je wel een

opnieuw ervaart dat God voorziet. Bijvoorbeeld met de

dak boven je hoofd nodig.

verkoop van ons huis, het tijdelijk onderdak vinden en

En we merken dat we

een achterban die voor ons klaar staat. God zorgt voor

steeds meer de behoefte

je, ook qua financiën. Als je vertrouwt op een zorgende

krijgen ‘om weer ergens

God, ga je zorgelozer in het leven te staan. Tegelijker-

met de wortels de grond

tijd voelt het meer onzeker omdat je je afhankelijker

in te gaan’. Een soort van

van God opstelt. Ik wil het niet idealiseren, maar wel

‘gezond ongeduld’ om een

anderen aanmoedigen om je hoop op Hem te vestigen

lange termijn verbinding

en aardse dingen los te laten.“ Alice: “Momenteel lees

aan te gaan.”

ik het boek ‘Een Nazareth manifest’. Het belangrijkste
woord is ‘met’. God kiest ervoor om met ons te zijn en

Vertrouwen

niet alles voor ons te doen. Immanuel betekent ‘God is

Alice opent de Bijbel bij

met ons’, in wat voor omstandigheden je ook bent.”

Klaagliederen 3:24 en leest
‘De Heer is alles wat ik no-

Hoop brengen

dig heb, op Hem vertrouw

“Veel Indonesiërs hopen dat hun voorouders hun

ik.’ “We hebben geen huis, ons uitzicht op het vertrek

gunstig gezind zijn. Door offertjes te brengen en te

is troebel, maar als God je bezit is, hebben we alles wat

bidden hopen ze kracht te krijgen. Als je werkloos bent,

we nodig hebben. Op Hem vertrouw ik. Hij heeft laten

doe je een offertje aan je voorouders, zodat je hoopt op

zien dat Hij te vertrouwen is, ook door de situaties

kracht en je snel een baan vindt. Maar je weet het nooit

heen die we hebben meegemaakt als gezin. Terugkij-

zeker of Allah of je voorouders jou barmhartig zijn.”

kend is God trouw geweest en is Hij te vertrouwen,

Kees en Alice weten uit eigen ervaring wat moeiten en

het voelt als een soort van ‘plicht’ om Hem te blijven

strijd zijn, maar laten zich

vertrouwen. Hij heeft zo vaak laten zien dat Hij er is

daar niet door weerhouden.

in het verleden, maar ook in toekomende situaties zal

Ze vertrekken binnenkort

Hij er zijn.” Kees: “Bij de nieuwe uitdaging hebben we

wederom naar het zen-

geen enkele garantie op succes. Hij is je enige houvast.

dingsveld om Hoop met een

Hij is erbij. Hij is trouw. Vertrouwen an sich vind ik nog

hoofdletter te brengen.

een lastig woord als je hebt meegemaakt dat je zoontje
verdrinkt. Dan staat je leven op losse schroeven. Maar
vertrouwen moet je elke dag opnieuw doen. Het is een
dagelijkse keuze God te vertrouwen.”

#

Wil je weten
hoe de zendingsreis van Kees & Alice verder
gaat? Abonneer je dan op hun nieuwsbrief
via welkom.duplo@gmail.com
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同工消息

mensen

in beweging

Rozelinde (links) en Amber (rechts) zijn twee vrolijke derdejaars hbo theologie stagiaires.
Regelmatig zijn ze op het OMF-kantoor te vinden in Terschuur.

Amber (23 jaar):

Rozelinde (20 jaar):
Ouderkerk aan den IJssel is het dorp waar ik ben
opgegroeid, met 2 broertjes en 1 oudere zus. Ik ben
dol op mijn twee neefjes. Ik woon in een ruimte boven een schuur, in Ederveen. De weekenden breng

Wie
is
wie

Het was al van jongs af duidelijk; ik ga de zending

hecht christelijk Zeeuws gezin terecht kwam. Ik voelde
me geliefd en gewenst. In Rotterdam studeerde ik ergotherapie en momenteel woon ik nu op kamers in een
studentenboerderij in Ede.

ik bij mijn ouders door.

in. Maar de vraag was ‘Hoe?’ Als leerkracht of ver-

Ik was negen maanden oud toen ik vanuit China in een

Tijdens mijn stage in een verpleeghuis merkte ik dat ik

Studie

graag mijn geloof wilde delen. Na 2,5 jaar maakte ik een
switch naar de studie Theologie, een mooie combina-

pleegkundige? Het werd toch iets anders: Theologie

tie. Ik hoop Deo volente over twee jaar beide studies te
afronden.
Als klein meisje riep ik al: ‘Ik ga naar Afrika!’ God
legde deze roeping in mij en dat is nooit vervaagd.
Waar Hij mij roept zal ik gaan. Na een stageperiode
van twee jaar in een kerkelijke gemeente, wilde ik
graag stage lopen bij een zendingsorganisatie. Via
wat online speurwerk kwam ik bij OMF tercht.

In mijn Rotterdamse studietijd, trok de wereld mij

Geloof
en
zending

aan. God greep in door een oprecht gebed en bracht
een meisje vol passie voor God op mijn pad. Ik volgde
een Alpha-cursus en kreeg christelijke vrienden. Een
vriendin vertelde over het werk van Hudson Taylor in
China. Het enthousiasme voor Azië bleef en zo kwam ik
bij OMF uit.

Plannen

Op kantoor

Als de corona-situatie het toelaat, hopen we in

We brengen onder andere in kaart hoe multiculturele

september voor circa tien maanden naar Oost-

kerken betrokken zijn bij zending. We willen ontdekken

Azië te vertrekken. Met een open mind willen we
betrokken raken bij de lokale bevolking, studenten,

hoe OMF hen hierin kan ondersteunen en op welke
manier de kerken OMF kunnen bijstaan.

werker(s) en het bijbehorende werk. Ook de wat
ongewone lekkernijen horen daar helemaal bij!

Wordt vervolgd; In het volgende magazine lees je
meer over de OMF-stage van Rozelinde en Amber.
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De wervings- en selectieprocedure
neemt tijd in beslag en de lokale
situatie ‘aan de grond’ kan wijzigen.
Vaak zijn er vergelijkbare
functies beschikbaar.

工作機會

Ga jij ?
vacatures

Gemeentestichter M/V

Gastvrije manager M/V

Cambodja

Japan (Tokyo)

fulltime | + 3 jaar

fulltime | 1-3 jaar

De Brao-bevolkingsgroep in Cambodja en Laos
telt zo’n 80.000 mensen. Velen van hen hebben
nog niet gehoord van de liefde van Jezus. Je gaat
samenwerken met lokale huiskerken en versterkt
hen met Bijbelonderwijs. Andere mogelijkheden
zijn relationeel discipelschap, training van kerkleiders, kinder-, jongeren-, en studentenwerk, christelijke radioprogramma’s of Engels onderwijs.

OMF Japan heeft een gastenverblijf cq guesthouse waar OMF-werkers een missionaire
gemeenschap vormen. Als manager zorg je voor
een gastvrij verblijf waar zendingswerkers tot rust
kunnen komen en elkaar ontmoeten. Je helpt bij
de organisatie van evenementen zoals vergaderingen, seminars en trainingen ten behoeve van
het OMF-werk.

IT-specialist M/V

Bijbelonderwijzers M/V

Thailand

fulltime | + 3 jaar

Twee Thaise organisaties zijn op zoek naar een
bekwame ICT’er die zorg draagt voor een goede
digitale infrastructuur. Als ‘problemsolver’ bied je
software- en netwerkondersteuning en help je collega’s (op kantoor) met ondersteuning van handson IT-activiteiten. Daarnaast verbeter je websites
en optimaliseer je de social media kanalen.

Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande en

Filippijnen

fulltime | + 3 jaar

OMF zoekt een geestelijk volwassen echtpaar (3545 jaar) die bereid zijn hun leven te delen met de
Filipino’s in een moeilijke, rurale context. Je bent
een pionier die het aandurft om je voor lange termijn te binden aan deze groep. Er zijn veel manieren waarop jullie je roeping kunnen vormgeven.
We gaan graag het gesprek met jullie aan.

Als je hart hebt voor de onbereikte volken in

andere vacatures staat op www.omf.org/nederland-

Oost-Azië nodigen we je van harte uit om een kopje

over-ons/wie-wij-zijn/vacatures/. Andere

koffie of thee te komen drinken en nader kennis te

mogelijkheden staan op opportunities.omf.org.

maken! Mail naar nl.info@omfmail.com
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兩個村莊，一條河流 - 巫師信主

twee dorpen, één rivier

Sjamaan komt tot geloof
Dagelijks klom de zon aan de lucht en verscheen boven de bergtoppen.
Voor Thit, een So-boer in Laos, was dit zijn thuis. Zijn achtertuin
grensde aan het bos. Aan het einde van de dag ging de zon onder aan de
overkant van de rivier, waar het Aheu-dorp lag. Het water scheidde de
beide volken met hun eigen taal, cultuur en identiteit.
De So-bevolking woont al generaties lang in het gebied.

rivier. Hij werkte hard om zijn discipelschapstraining in

Aan de overkant wonen de mensen van de Aheu-stam.

de praktijk te brengen, zodat de jong-gelovigen zouden

Zij trokken vroeger rond als jagers en verzamelaars,

groeien in gehoorzaamheid aan Jezus. Maar hij kon niet

aanbaden geesten en waren erg arm. De oudere gene-

vermoeden dat er een geestelijke doorbraak aanstaande

ratie Aheu weet nog hoe de overheid hen dwong om

was.

zich te vestigen in dit dorp aan de overkant de rivier.
Het contrast tussen de dorpen is groot. In het Aheu-dorp
staan vervallen huizen met rieten daken op houten
palen. Varkens en kippen rennen vrij rond, opgejaagd
door spelende kinderen met amuletten om hun nek.
Aarden heuvels met houten palen en geestenhuizen
dienen als verblijfplaats voor de afgoden. Vele demonen

“Hij werkte hard om zijn
discipelschapstraining in
praktijk te brengen.”

houden het dorp in zijn duistere greep.
Ruim zes jaar geleden kwam meneer Thit tot geloof in

De Geest van God was aan het werk in de plaatselijke

Jezus Christus en sindsdien komt een kleine gemeente

Aheu-sjamaan, Meneer Khan. Hij was animist, net als

in zijn huis samen. De jonge christenen bidden vanaf

zijn vader en zijn opa. Het gerucht ging dat hij zong

het begin voor het buurvolk en delen het Goede Nieuws

en danste met geesten. Khan vond het helemaal niets

met hen, maar de bodem leek ‘onvruchtbaar’.

dat zijn mededorpelingen niet langer de voorouders
aanbaden, maar een nieuw geloof hadden. De sjamaan
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Vorig jaar deed God door gebed en Bijbelse verhalen

geloofde dat de geesten hem bescherming en een goede

een wonder. Drie Aheu-families kwamen tot geloof in

gezondheid brachten. Totdat hij doodziek werd. Geen

Christus. Ze werden gedoopt in de rivier en vormden

enkele bezwering, gezang of kippenoffer hielp om beter

de kern van de eerste Aheu-kerk. Meneer Thit was blij

te worden. Zijn ziekte bracht hem ertoe te vragen of de

met zijn broeders en zusters aan de overkant van de

mensen van de ‘Grote Geest Jezus’ konden komen.

Zodoende bezocht meneer Thit ‘van de overkant’

In de weken erna bekeerde het halve dorp zich tot

Meneer Khan. Thit en andere gelovigen legden Khan

Christus, de levende Zoon van God. Dorpsoudsten van

de handen op en baden vele uren. Ze aanbaden God te

de omliggende dorpen bedreigden de nieuw gelovigen

midden van de duisternis en vertelden vele, voor hem

omdat ze hun tradities verloochenden en ‘vreemde

onbekende, Bijbelverhalen. Van de schepping tot en

goden’ aanbaden. Sommige dorpelingen gaven toe aan

met Jezus’ leven en Zijn opstanding uit de dood. En dat

de druk en gingen hun voorouders weer aanbidden.

daarmee alle zonde en de dood is overwonnen. Dagen
later verbeterde de gezondheid van Khan en werd hij

Maar Khan blijft standvastig terwijl hij geestelijk on-

volledig genezen. Door zijn wonderlijke herstel, brak

derwijs ontvangt van Thit. Beide leiders zien dezelfde

hij met het aanbidden van geesten. Zijn hart en huis

zon opkomen en ondergaan en erkennen dat God hun

werden van de occulte belasting gereinigd en hij liet

Schepper, Verlosser en Koning is! Lofliederen voor

zich dopen in de rivier waarmee hij publiekelijk aangaf

Jezus worden zowel in de So-taal als in de Aheu-taal

Jezus te willen volgen.

gezongen in de twee dorpen, die aan dezelfde rivier
liggen.

Als nieuwe gelovige begon de ex-sjamaan het verhaal
van Jezus te delen met zijn vrienden. Sommige dorpsgenoten negeerden hem en bleven drinken, zingen en
spelen op hun bamboefluiten. Totdat op een dag de
muziek plots verstomde... Meneer Khan keek om en zag
het levenloze lichaam van zijn vriend op de weg liggen
met de bamboefluit nog in zijn hand. Khan en anderen
geloofden dat hij ‘verloren was’ omdat hij leefde zonder
de bescherming van de levende God. De Aheu-dorpelingen stonden versteld; velen vreesden de kracht
van God. Dorpsgenoten hoorden het getuigenis van de
voormalige demonenpriester en nog eens 22 gezinnen
besloten om de voorouderaanbidding de rug toe te

Bid & dank mee!
• Bid voor Khan aangezien hij nu van
plan is zijn studenten te discipelen om
Jezus te volgen en niet de geesten.
• Prijs God dat bijna de helft van het
dorp zich tot de verrezen Christus
heeft bekeerd.
• Bid dat de Aheu zullen groeien in hun
begrip van en gehoorzaamheid aan
Jezus.

keren en Jezus te volgen.
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個肯定的盼望

Een hoop die zeker is
een groot geheimenis
Beloofd door God
is nu aan ons onthuld.
Als een volmaakte schat
die heel Gods plan omvat;
Christus in ons,
Hoop op Gods heerlijkheid.
Opwekking 628
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情繫菲律賓人

Een groot
Filipijnen

Inwoners: 110,8 miljoen
Hoofdstad: Manilla
Aantal % christenen: 89%
Aantal gesproken talen: 172
Aantal bevolkingsgroepen: 100
Levensverwachting: 71 jaar
Oppervlakte: 298.170 km²
7 keer zo groot als Nederland

voor Filipino’s

De tulpen staan op tafel en met een kop dampende thee
nestelt ze zich in een comfortabele stoel. Scrabble letters
laten haar naam op een decoratief rekje zien. De gastvrijheid
van Iljo de Keijzer is groot en met passie en verve vertelt
de 44-jarige over haar bediening op de Filipijnen. De
stroopwafels uit Nederland smaken haar net zo goed als de
blaadjes in de Filipijnse soep. Het is typerend voor de twee
culturen waarin ze zich al zestien jaar thuis voelt. Iljo vertelt
over haar ervaring als zendingswerker.
“Als Hollander ben ik direct en als

Socialer

mens ben ik extravert. ‘Ik bijt regel-

Binnen OMF-leiderschap zie je in de

matig op m’n tong’ en denk rustig na

Filipijnen het percentage vrouwen

voordat ik een ‘kleine vraag’ stel in de

steeds meer stijgen. Momenteel ben ik

warme cultuur waar veel via relaties

voorzitter van een Bijbelschool-

gaat. Veel Filipino’s die ik ken heb-

bestuur. Die positie helpt mij om als

ben een groot geloof en zijn daarmee

vrouw mijn zegje te doen aan mijn

ambitieus. Laat me het illustreren met

mannelijke collega’s. Er wordt meer

een voorbeeld. Voor een Bijbelschool

gekeken naar je talenten, dan wat

hadden ze een jaarbegroting van 1

je geslacht is. De komst van meer

miljoen Pesos. Ze kregen echter een

vrouwen maakt dat vergaderingen

half miljoen binnen. De begroting

ook socialer zijn, hoewel dat nu met

voor het jaar erop was 4 miljoen. Mijn

de digitale-lock down-coronatijd wat

kleine vraag was: ‘Het voorgaande

minder vorm kan krijgen. Vaak wordt

jaar stond het begrote bedrag niet op

de preek door mannen verzorgd, maar

de bankrekening. Hoe ga je dat ko-

ik kan op veel andere vlakken mijn

mend jaar doen qua financiën?’ Hun

input kwijt.

antwoord was: ‘By faith’. Toen ook
het jaar erop de begroting niet werd

“Hun antwoord was ‘by faith’.”

gehaald, keken ze niet naar wat ze
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misten, maar wat er wel was binnen-

Single

gekomen. De Filipino’s zijn pragma-

Inmiddels ben ik 44 jaar single. Ik

tisch, hebben grote dromen maar zijn

reis heel veel om predikanten toe te

niet altijd realistisch. Als analyticus

rusten. Dat betekent dat ik geen man

- ik studeerde chemie - ben ik van

heb om op terug te vallen als ik moe

toegevoegde waarde door de plannen

van het werk thuis kom. Ik zeg niet

een tikkeltje reëler te maken.

dat God mij heeft geroepen om single

Gebedsimpuls

te zijn, maar ik realiseer me dat het

Jaren geleden waren we op reis in de bergen. Ik reed op een ‘zig-

werk dat ik nu doe, niet kan als ik
een gezin zou hebben. Met andere

zag-pas’ met naast mij een diep ravijn. Er reed een vrachtwagen

alleengaande OMF’ers spelen we wel

onze auto tegemoet, maar plots zie ik nog een andere vrachtwagen

eens een spelletjes of eten we samen

verschijnen die inhaalt in de bocht. In een reflex gaf ik extra gas

pizza’s. Als ik zie hoeveel huwelijken

zodat we gebruik maakten van een kleine uitwijkmogelijkheid.

er stuklopen, is het huwelijk voor mij

Dat stukje grond was hooguit één meter breed maar wonderbaar-

ook geen ‘picture perfect’. Alle grote

lijk kon de auto er uitwijken zonder naar beneden te storten. De

beslissingen neem je persoonlijk.

vrachtwagen denderde langs ons en wij waren ontzettend ge-

Gelukkig heb ik ook een aantal goede

schrokken, maar ook verwonderd over de bescherming.

gesprekspartners en raadgevers om
mij heen. Single-zijn is geen issue

Later belde mijn moeder op en vertelde dat ze een gebedsimpuls

voor mij. Je hoort geen klaagverhaal

had om specifiek voor mijn bescherming te bidden. Haar gebed

van mijn kant. Ik ben blij met mijn

was precies het moment dat de vrachtwagen op ramkoers lag.

leven en hoe ik in het koninkrijk

Eigenlijk ben ik voor de dood door God weggegrepen. Dat wonder

van God kan dienen in de Filipijnen.

geeft mij zekerheid dat ik God overal in kan vertrouwen, ook al

Gewoon zoals ik ben, als alleengaan-

begrijp ik Zijn weg niet altijd. Ik grijp terug op die ervaring op

de vrouw.

de bergpas in de momenten als het moeilijk is of als ik even geen
puf meer heb. Voor mijn moeder heeft het ook geholpen om haar

Repatriëring

dochter meer los te kunnen laten, wetend dat ze overal veilig is in

Ik vond het lastig, om vanwege coro-

Gods hand.

na, abrupt naar Nederland te reizen,
niet wetend wanneer ik weer zou
staan er al tientallen berichtjes

“Het voelde als weglopen voor

op m’n telefoon. Op afstand kan er
veel. Zo ben ik online op verjaar-

de moeilijkheden, alleen maar

dags- en condoleancebezoek ge-

omdat ik een ander paspoort

weest. De digitale wereld gaat door,

heb.”

al ontbreekt soms iemand omdat de
internetverbinding hapert en/of de
stroom uitvalt. Ook dat is de Filipij-

terugkomen. Ik ervoer dat ik mijn Fi-

nen.

lipijnse vrienden in de steek liet. Met

Over Iljo

mijn hoofd kon ik wel besluiten om

Toekomst

naar Nederland te gaan, maar met

Terug in de Filipijnen ga ik deels

Iljo woont sinds 2005 op de Filipij-

mijn hart voelde het als weglopen

ander werk doen. We trainen nu

nen, met name in de hoofdstad Ma-

voor de moeilijkheden, alleen maar

veel boeren-voorgangers die hun

nilla. Ze houdt van de hartelijke en

omdat ik een ander paspoort heb. Er

gemeente leiden op het platteland. Ik

relatiegerichte Filipijnse cultuur met

zijn in het afgelopen jaar verschillen-

ga parttime lesgeven op een master

als enige constante dat wat je ook ge-

de van mijn collega’s overleden aan

theologie opleiding. Op die manier

pland hebt weer zal veranderen. Ze

corona. Mijn lokale collega’s stonden

kunnen we een beter fundament

helpt de Filipijnse kerk op geestelijk

luchtiger in mijn vertrek. Ze zeiden:

geven aan de geestelijk leiders qua

gebied met preektrainingen en theo-

‘We willen je nog langer hebben,

theologie en daarmee een essentië-

logisch-, cultuurhistorisch en ethisch

dus ga nu maar en kom later gezond

le stap zetten naar zelfstandigheid

denken. In haar vrije tijd geniet ze

terug’.

voor de Filipijnse kerken. Dat is ook

van bergwandelingen, het strand of

waarvoor ik het doe. Mijn hoop is dat

een bordspelletje. OMF en de GZB

Digitaal

Filipino’s hun medemensen gelijk be-

maken samen met de Protestantse

De Filipino’s zijn heel actief op Face-

handelen en stabiele christenen zijn

gemeente in Wageningen de uitzen-

book. Als ik ‘s ochtends wakker word,

met een levende relatie met God”.

ding mogelijk.
.
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時事

LESSENSERIE VOOR BASISSCHOLEN OVER ZENDING
OMF Nederland lanceert binnenkort een lessenserie
voor basisscholen over zending. Wil jij op jouw school

Actueel

de kinderen meer leren over waarom zending zo
belangrijk is en wat het eigenlijk inhoudt? In deze lessenserie leren de kinderen op een interactieve manier
over zending en OMF.
De serie bestaat uit drie lessen en is geschikt voor
kinderen van groep vijf tot en met acht. Wil je meer
weten over deze lessenserie? Stuur een mailtje naar

Even voorstellen

nl.tck@omfmail.com Te zijner tijd sturen we je meer
informatie toe.

Enryke Snoeijer, TFT ondersteuner
Enryke Snoeijer is sinds april 2021 werkzaam voor OMF

“Wat mij drijft voor het werk dat OMF doet is de

Nederland. Ze richt zich op het ondersteunen en begeleiden

passie om het evangelie te brengen aan hen die

van Thuis Front Teams (TFT’s).

God nog niet kennen. Van de noodzaak om het
evangelie te delen ben ik me altijd al bewust

Enryke is 23 jaar en woont met haar man Ebel-Jan in Rijssen.

geweest. Ik ben daarom ontzettend dankbaar

met wie ze in juni 2020 trouwde. Ze houden allebei van

dat ik voor OMF mag werken en zo in het da-

muziek en een mountainbiketocht door de mooie natuur van

gelijks leven mag delen in het werk voor Gods

Twente. Enryke: “Ik geniet ontzettend van een mooie wande-

Koninkrijk.”

ling in de natuur of het kijken naar de sterren. Deze twee
dingen zetten mij stil in diep besef hoe wonderlijk groot God

We vinden het fijn om Enryke in ons team te hebben en

is.”

wensen haar Gods zegen toe!

Aanbiddingsconcert
met
Christian Verwoerd

Samen met Christian Verwoerd organiseert
OMF Nederland zes aanbiddingsconcerten
waarin zending en aanbidding met elkaar

Alles begint met aanbidding én alles zal eindi-

verbonden worden.

gen met aanbidding. Wat een prachtige dag zal
het zijn als God alles in allen is, en heel de schepping en
alles wat adem heeft Hem zal aanbidden. Wat een heerlijk

Donderdag

14 oktober

Hoogeveen

vooruitzicht! Dat is waarin we geloven. En dat is waar we

Zaterdag

16 oktober

Lexmond

hier en nu al voor geroepen zijn. Aanbidding geeft vreugde,

Donderdag

21 oktober

Limburg

maakt nederig, leert ons zien op Jezus en Hem centraal te

Zaterdag

23 oktober

Antwerpen, Deurne

houden in ons leven en werk.

Donderdag

28 oktober

Apeldoorn

Zaterdag

30 oktober

Haarlem

Het ultieme doel van zending is dat alle volken Jezus leren

16
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kennen en Hem gaan aanbidden. Zending is niet een doel op

Onder voorbehoud van eventuele dan geldende maatregelen

zich. Zending is nodig omdat de aanbidding ontbreekt waar

i.v.m. het coronavirus. Meer informatie en reservering op

men de naam van Jezus nog niet kent.

onze website: www.omf.nl/allesbegintmetaanbidding

Gebouw gezocht

ZELF JE GEGEVENS
AANPASSEN

OMF Nederland gaat verhuizen.
Het huidige pand in Terschuur zal

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan

naar verwachting eind 2021 worden verkocht. Daarom

de implementatie van het nieuwe CRM sys-

zijn we op zoek naar een geschikt pand op een locatie

teem, waarin onder andere ons adresbestand is

in het midden van het land. Er is een ‘programma van

ondergebracht. Het is mogelijk om jouw eigen

eisen’ opgesteld. Weet jij van een pand dat geschikt zou

adres- en contactgegevens rechtstreeks in de

zijn, of heb jij connecties die behulpzaam kunnen zijn,

database aan te passen. Dit kan via de website >

neem dan contact op met directeur Maarten Kommers –

neem contact met ons op > gegevens wijzigen. of

nl.nd@omfmail.com

via www.omf.org/nl/gegevens-wijzigen/
of scan de qr-code

“Solid, lasting missionary
work is done on
our knees.”
J.O. Fraser

Agenda

Onder voorbehoud i.v.m. corona / Deo volente
Zaterdag 6 november | Explore Mission dag | Driebergen

6

De Xplore Mission dag is een toerustingsdag voor mensen die interesse
hebben in zending of een volgende stap willen zetten in hun zoektocht
naar een plek in zending. Check: www.xploremission.nl
In samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers. WEC en Interserve

Geven via iDeal
Het is nu ook mogelijk om op onze
website via iDeal een gift te geven
voor het werk van OMF.

Zaterdag 23 april | OMF Mission Event 2022

Je vindt deze mogelijkheid op
www.omf.nl bij: ondersteun >

23

Helaas kon het OMF Mission Event dit jaar niet doorgaan vanwege de
coronacrisis. We hopen dat het op 23 april 2022 DV mogelijk zal zijn om
dit mooie event voor jullie te kunnen organiseren. Bid je mee hiervoor?
Via dit magazine en andere publicaties houden we je op de hoogte.

financieel > geven. Of via:
www.omf.org/nederlandondersteun/
financieel/geven/
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書評 在藍色罩袍的國家

Boekrecensie
In het land van
de blauwe boerka’s

Titel: In het land van de blauwe boerka’s
Schrijver: Kate McCord
Vertaling: Thamara van Eijzeren
Aantal bladzijden: 352
ISBN: 97 8903 3699 917
Cijfer: 7,3

Het ‘blauwe boerka boek’ lijkt geschreven om je te amuseren,
maar tegelijkertijd bevat het een diepere leerlaag. Het boek
zette mij regelmatig aan het denken over cultuurverschillen
tussen onze huidige Westerse, de Afghaanse en de cultuur
ten tijde van Jezus’ leven. Het boek bevat het verhaal van een
Amerikaanse zendeling en gaat in op de culturele verschillen.
Het is geen overdreven boek waar alles ‘awesome’ is, maar
een nederig boek waarin telkens met een open blik naar de
culturen wordt gekeken.
Kate is onderweg en zit in een bus-

in Hem de genezing, liefde, vreugde

je volgepropt met Afghanen, hartje

en vrede te vinden die onze ziel zo

zomer 45 graden. Een oude vrouw

wanhopig hard nodig heeft. Op een

begint plots tegen haar te praten

verhalende manier worden de ver-

omdat ze medicijnen wil.

schillen tussen Afghanistan en ‘het

Geregeld ontmoette ik mensen en

westen’ vergeleken. Daarbij wordt

kon ik voor hen een behandeling

de vraag gesteld wat het Bijbelse

regelen in het CURE-ziekenhuis in

onderwijs is, en hoe we hetzelfde

Kabul. Ik wilde deze mevrouw niet

verhaal met de ‘westerse bril’ lezen.

te snel teleurstellen. ‘Mevrouw is er

Regelmatig zit daarin een duidelijk

iets aan de hand?’ Opnieuw een pets

verschil. Veel verschillen in het

tegen mijn hoofd. Ze gromde: ’Ik zei

boek worden betrokken op het

al dat ik oud ben, hebt u helemaal

volgen van Jezus of het volgen van

geen goede medicijnen?’ ‘Waarvoor

Mohammed/Allah. Gedurende het

wilt u medicijnen?’ ‘Maakt niet uit,

boek wordt steeds duidelijker hoe

gewoon wat u hebt.’ Nu lag iedereen

het volgen van één van beide je

in het busje dubbel van het lachen.

leven vormt.

(...) ‘Ik heb geen medicijnen, Ik ben
geen arts.‘ De oude vrouw gaf voor

Naast veel verschillen over de

de derde keer een mep tegen mijn

wereld van moslims en christe-

hoofd. ‘Bah, waar bent u dan goed

nen helpt dit boek om (weer) goed

voor?’ Het busje schudde van de

duidelijk te krijgen hoe radicaal het

lach. (p310)

onderwijs van Jezus is. Je ziet de
gevolgen, de wonderlijke verhalen
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Jezus gaf en de hoeveelheid daarvan die in onze cultuur verankerd
is. Hierin merken we volgens mij
nog steeds de zegeningen van God
‘tot het duizendste geslacht’, ook al
gaat het in de maatschappij steeds
meer de andere kant op.
Ga mee met de schrijver op ontdekkingstocht in de Afghaanse
cultuur, maar ook in het volgen
van Christus. De Centraal-Aziatische cultuur, hun perspectieven
en opvattingen laten je nadenken,
bidden en groeien. Zoals de auteur
schrijft: ‘Ik vertrouw mijn God en
mijn geloof. Als een van beide de
diepste vragen niet kan verdragen,
zijn ze beide onwaar. Mijn geloof
is sterker geworden in Afghanistan vanwege de omgang met mijn
Afghaanse naasten, vanwege hun
vragen en wat ze me uit de islam
vertelden.’

Bart van den Pol
is getrouwd met Denise,

die werkt voor OMF Ne-

Realiseer je dat we allemaal op reis

en de geweldige consequenties die

derland. Samen hebben ze twee kinderen.

zijn. Jezus nodigt ons uit met Hem

eruit volgen. Je wordt weer stilge-

Bart leest graag boeken, wandelt regelma-

te wandelen, van Hem te leren en

zet bij het liefdevolle onderwijs dat

tig, speelt vaak een bordspel of basketbal.

New Testament

Old Testament

BIBLE

BIJBEL

De boekenplank van Margreet
Korstanje is 20 meter lang

“Bijna al mijn leesvoer is in het Engels omdat ik het een rijke taal vind. Ik lees, denk
en bid in die taal. Ik heb drie (studie-)boeken gekozen. Daarin lees je wat God in de
wereld doet en hoe Hij ons daarin uitnodigt om mee te werken. Ik heb veel boeken
over mijn vakgebied ‘member care’, dat is de zorg voor cross cultureel werkende
christenen.”

1

Streams of living water
Richard Foster

2

Attentive to God
Tony Horsfall

3

Light dawns in Nepal
Tom Hale

Het boek identificeert

Het boek helpt je om

In dit boek lees je

zes dimensies van ge-

bewust te worden van

hoe het evangelie

loof in de praktijk die

Gods aanwezigheid.

in Nepal is ge-

de kern vormen van

Door je gehoor te

bracht. De Nepalese

de christelijke traditie.

trainen om Zijn

kerkgeschiedenis

Ze komen allemaal voort uit Jezus’

stem te horen en om

begint in 1952. Voor die tijd was

bediening: Zijn gebed en intimiteit,

met je ogen te zien wat Hij doet.

het een hermetisch gesloten land.

zuiverheid van hart, leven in de

En door te groeien naar het beeld

Maar Gods licht brak door. De Ne-

Geest, bepleiten van gerechtigheid

van Jezus, zodat je God doelgericht

palese kerk werd één van de snelst

en shalom, verkondiging van het

kunt dienen.

groeiende kerken!

“Het boek daagt je uit om te ontdek-

“God is er. Hij spreekt. Leer daar je

“De kracht van Gods werk is door

ken wat jou gevormd heeft. Zittend

focus op te hebben. De schrijver, een

niets en niemand te stuiten! Wij,

aan Jezus’ voeten, het Woord tot je

oud OMF’er die ik persoonlijk ken,

mijn man en ik, hebben een heel klein

laten komen en tot rust komen. Het

neemt je als lezer mee langs allerlei

beetje mogen meewerken aan het ont-

is een handvat om stil te staan bij

Bijbelpersonages om dit te illustreren.

staan van de Nepalese kerk. Maar

‘wie God is’, wie jij mag zijn en hoe

Wat je ontdekt is dat wij niet oplet-

vooral verwonderd toegekeken; zo

je kan groeien. Het bevat lessen over

ten, we luisteren vaak niet. Het leert

mooi om dit te mogen meemaken!”

geestelijke disciplines: hoe is je wandel

je oplettend te worden en te luisteren,

met God, hoe kun je bidden en Bijbel

want er is geen enkele plek waar Hij

lezen? Een aanrader!”

niet is.”

evangelie.

Margreet

Margreet Korstanje werkt

Op ’t nachtkastje: Diverse Bijbelvertalingen
Bijbels dagboek: Geen, het liefst de Bijbel
zelf laten spreken.
Aan tafel: ’The Message vertaling’
Mee op vakantie: Bijbel en een schrijfboekje
Voorleesboek: ‘Niemand is zoals jij’ van
Max Lucado.

sinds 2008 voor OMF en
is onder meer coördinator
member care. Als kind wilde
ze zendingszuster worden. Toen Margreet haar
man ontmoette maakte ze hem meteen duidelijk: ‘Alleen Nederland is het niet voor mij.’ Ze
werkten en woonden met hun gezin negen jaar
als zendingswerkers hoog in de bergen van
Nepal. Margreet is 64 jaar en woont met haar
man in Ermelo.
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KIDS
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VERHAAL

VRIENDEN MET HOOP

故事
擁有希望的朋友

“Wat is het druk hier!” De vrienden kijken elkaar

Even kijken ze sip, hoe moet het nu? En toen… “Ja ik

aan. Hoe moeten ze hier ooit langskomen? Het huis is

weet het!” roept één van de vrienden. “We kunnen

propvol, zo gaan ze nooit binnen kunnen komen. “Had

niet door deur, maar wel via het dak!” De vrienden

me nou maar gewoon thuis gelaten. Nu heb ik hoop

klimmen op het dak en tillen ook hun verlamde vriend

gekregen voor niks! We kunnen helemaal niet bij Jezus

erop. Ze halen wat dakpannen weg en maken zo een

komen!”

gat in het dak. Ze binden touw aan het matras en laten
hun vriend op zijn matras naar beneden zakken.

Een paar dagen geleden hadden de vrienden gehoord
dat Jezus in de stad zou zijn. Ze waren zo hoopvol! Als

“Wat gebeurt er hier?” De mensen binnen kijken ver-

iemand hun vriend kon genezen, dan moest dat wel

baasd, er zakt opeens iemand uit het dak naar beneden

Jezus zijn. Hun vriend kon namelijk niet lopen, niet

richting Jezus. Jezus ziet de man en kijkt omhoog naar

rennen, geen eens staan. Hij was verlamd en lag altijd

zijn vrienden. Jezus ziet hoe hoopvol de vrienden zijn

op zijn matras. Dus maakten ze een plan om hem naar

en krijgt medelijden met de man.

Jezus te brengen. Ze kwamen met zijn vieren hun
vriend halen en namen hem met matras en al mee.

“Je zonden zijn vergeven” zegt Jezus. “En niet alleen
dat, ik maak je beter. Pak je matras op en loop.”

“Nu we zo ver zijn gekomen, gaan we echt niet meer

De man komt overeind, hij is helemaal verbaasd: hij

terug hoor. Ik weet zeker dat het ons gaat lukken.” De

kan echt lopen! Hij dankt Jezus en rent naar buiten

vrienden kijken nog eens goed om zich heen. Het is

naar zijn vrienden. Samen dansen en springen ze van

echt heel druk, door de deur gaan met zijn allen gaat

vreugde.

echt niet lukken.
20
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Sudoku
Vul de Sudoku puzzel zo in dat
alle plaatjes maar één keer voorkomen in alle horizontale rijen en
verticale kolommen en dat alle
plaatjes één keer voorkomen in
elk van de zes vakken. Je kun de
plaatjes eenvoudig natekenen.
Succes ermee!

naschrijven

Zo schrijf je ‘hoop’ in het Japans.
Kun jij het naschrijven?
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食譜

Recept
Een hele hoop cake
Recept voor een Indische stoomcake

De zoete lekkernijtjes uit Indonesië bevatten bijna nooit zuivel, zoals
in Nederland en worden ook op heel andere manieren bereid. Deze
cake bijvoorbeeld wordt boven een pan met water gestoomd en op
die manier gegaard. Een erg leuk proces om mee bezig te zijn. Het
resultaat? Een heerlijke, milde cake met een fris citroensmaakje. Met
simpele ingrediënten maak je makkelijk een unieke, gestoomde cake!

INGREDIËNTEN voor circa 12 plakken
• 5 eieren
• 150 gram rietsuiker
• 1 eetlepel vanillesuiker
• 250 gram bloem
• 5 eetlepels koolzuurhoudend water
• zout
• 2 theelepels bakpoeder
• citroenrasp (onbespoten citroen)
• 2 eetlepels cacaopoeder

BENODIGDHEDEN
Mixer / garde, 2 mengkommen, 2 kleine kommetjes, rasp, zeef, grote soeppan met deksel, stalen vergiet, twee theedoeken, grote zakdoek of dunne doek, satéprikker
BEREIDEN

1

Scheid de eierdooiers van het eiwit en doe ze in twee aparte kommetjes. Roer met de
garde de eierdooiers met de rietsuiker tot een crème.

2

Maak de mengkom en de garde of mixer schoon met citroensap. Snijd daarvoor het
uiteinde van de citroen af en smeer met de citroen in de hand de kom en de garde in. Het
citroensap zorgt ervoor dat het eiwit goed opstijft. Doe vervolgens het eiwit, wat zout en
de vanillesuiker in deze kom en klop het geheel stijf. De citroen wordt later gebruikt voor
de rasp.

3

Zeef in een andere mengkom de bloem, bakpoeder en zout. Doe er de eetlepels koolzuurhoudend water bij en rasp de schil van de citroen erboven. Meng het geheel. Wanneer
het nog droog blijft; schep er nog 1 lepel water doorheen tot het een stevig maar egaal
mengsel is.

4
5
VARIATIE In plaats van cacao kan ook
‘pandan’ gebruikt worden, dit zorgt voor
een groene kleur én bijzondere smaak.
Pandan wordt veel gebruikt in Indonesië.
SERVEERTIP Lekker met een toefje
slagroom en kokosvlokken!

Meng de opgestijfde eiwitten omscheppend door het deeg heen.
Was de mengkom en doe daar de helft van het deegmengsel in. Roer er twee eetlepels
cacao doorheen.

6

Breng in de grote soeppan water aan de kook. Rol de theedoek op tot een zo lang mogelijke strook. Doe deze om de rand van het vergiet heen en plaats dit op de pan, zodat
zo min mogelijk stoom verdwijnt. Let op dat het vergiet het water niet raakt en dat het
water op een laag vuur blijft koken zodat het goed stoomt. Vul het water zo nodig bij.

7

Leg in het vergiet een dunne doek waar de stoom goed doorheen komt (grote zakdoek,
linnen keukendoek of kussensloop).

Joyce Bouw

volgt de HBO-opleiding ‘voeding
en diëtiek’ in Groningen. In deze
rubriek deelt ze haar passie voor
de oosterse keuken.

8

Schep in de doek om en om het cacaodeeg en het neutrale deeg, zodat er meerdere lagen
ontstaan.

9

Bind om de deksel een theedoek en dek daarmee de cake af. De theedoek voorkomt dat
druppels condens gaatjes in de cake maken.

10 Laat de cake gedurende een halfuur doorstomen. De cake begint al snel te rijzen. Controleer na een half uur in het midden van de cake met een satéprikker of hij gaar is. Als er
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cake smakelijk!!

geen deeg aan blijft plakken is de stoomcake klaar. Tijd om van het vuur te halen!

COLUMN
COLUMN

專攔

Levende hoop met eeuwigheidsperspectief
In de week na Pasen overleden er twee

mensen de dood in het gezicht kijken.

mannen. De één kende ik goed, maar

Het maakt niet uit of je nu koningin bent

was in de wereld buiten zijn eigen

of onderdaan.

wereld, vrij onbekend. De ander was
wereldwijd bekend. Zijn bekendheid

Maar wat ik nou, te midden van al het

strekte zich uit over continenten en

diepe verdriet zo mooi vind, is dat hard-

velen hadden het idee dat ze hem een

nekkige christelijke geloof. Het geloof dat

klein beetje kenden. De één was gezant

tegen alles in wat je met je ogen ziet - een

van de Koning der koningen als zende-

kist die door kinderen en kleinkinderen

ling in Noord-Afrika, de ander was de

de kerk binnengebracht wordt en een

rechterhand van de Britse monarch.

weduwe ondersteund door haar zoon -

De één stierf plotsklaps op 60-jarige

blijft geloven. Geloven en hopen in dat

leeftijd, de ander was 99 jaar gewor-

wat niet te zien is, maar er echt is.

den en het plan voor zijn begrafenis
lag al jaren klaar.

Romeinen 8 zegt dat

Zo zie je, de dood

“Alsof met het telefoontje van

hoop die je ziet geen

komt voor ieder-

mijn huilende moeder er direct

echte hoop is, want

een en is met geen
gezondheid, goud
of goed af te kopen.
In de week die

een zwart gordijn over alles
heen viel en de blijde victorieliederen van Pasen plotsklaps
stilvielen..”

waarom zou je hopen
als je het kunt zien?
Wij echter verwachten met volharding.
En die volharding
is bijna tastbaar als

begon met de hoop
van Pasen, leek het wel alsof de glans

je een rouwende familie ziet en hoort

van die eerste Paasdag er meteen af was

zingen over God en Zijn trouw rond een

toen mijn oom de dinsdag na Pasen over-

eenvoudige kist. Die hoop voel je diep

leed. Alsof met het telefoontje van mijn

van binnen wanneer je het orgel ‘U zij

huilende moeder er direct een zwart

de glorie’ hoort uitjubelen als de kist de

gordijn over alles heen viel en de blijde

kerk uit gaat, op weg naar de begraaf-

victorieliederen van Pasen plotsklaps

plaats.

stilvielen. Alles verscheen ineens in eeuwigheidsperspectief. Dagelijkse dingen

En dan zie je op zo’n donkere dag het

die zo ontzettend belangrijk leken, zie

licht van Pasen doorbreken. Want de

je in een ogenblik als onbelangrijk. Ik

dood is overwonnen en door de opstan-

denk dat dat gevoel, van zien wat er wel

ding van Jezus leeft mijn oom meer dan

en niet toe doet, universeel is, wanneer

ooit tevoren.

Marieke den Butter

OMF-werker in Oost-Azië. Marieke is getrouwd met Jaap en
moeder van acht kinderen (en een schoondochter).
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