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Nee, niet één van de mannen had 
ooit tegen zijn vrouw gezegd dat hij 
van haar hield. Stomverbaasd ging 
ik verder met de Engels les over 14 
februari, Valentijnsdag. ‘Hoe kunnen 
we liefde laten zien?’ vroeg ik aan 
mijn studenten. Niet alleen met 
bemoedigende woorden, maar ook 
met cadeaus geven, helpen, samen tijd 
doorbrengen en een aanraking in de 
vorm van een omhelzing. Hier konden 
deze boeddhistische en animistische 
mannen zich meer in vinden. De 
één haalde water uit de put voor de 
moestuin, de ander 
deed de afwas, een 
volgende hakte hout 
voor het vuur.

Is het vreemd om 
nooit tegen je vrouw 
te zeggen dat je van 
haar houdt? Mijn studenten hadden me 
aan het denken gezet. Wat is meer Bijbels: 
hun cultuur of de mijne? In hun cultuur 
zijn er veel dingen die niet gezegd wor-
den. Gedachten zijn privé; je houdt ze 
verborgen onder een strak of juist glim-
lachend gezicht. 

In de Bijbel leren we dat God liefde is. 
Hoe laat Hij zijn liefde zien? Hij gaf het 

beste dat Hij had, Zichzelf, in de Persoon 
van Zijn geliefde Zoon, om ons heil en 
hoop te brengen. En Hij geeft nog steeds 
het beste wat Hij heeft; Hij geeft Zichzelf 
in de Persoon van de Heilige Geest door 
Wie de Drie-enige in ons woont.

God toont Zijn liefde ook door bemoedi-
gende woorden: in de Bijbel en door men-
sen heen. Soms is Zijn nabijheid bijna 
tastbaar. God toont Zijn liefde ook op an-
dere manieren. Hij geeft ons wat we no-
dig hebben. Hij helpt ons, is altijd bij ons 
en soms voelen wij fysiek Zijn aanraking. 

In hoeverre lijken wij 
op onze Hemelse Va-
der? Voor kinderen is 
het zo belangrijk te we-
ten dat ze geliefd zijn; 
om dat te horen en te 
ervaren. Een vrouw die 

adoptiekinderen had, heeft me ooit deze 
raad gegeven: ‘Zeg tegen je kinderen meer-
dere malen per dag dat je van ze houdt’. 
Maar dat geldt ook voor volwassenen. Hoe 
kunnen wij het volhouden om van ande-
ren te houden? Gods liefde is als een nooit 
opdrogende bron. Als we daarmee onze 
harten laten doordrenken en vol laten  
lopen zal het overstromen naar anderen 
toe. Wat ons drijft is de liefde van Christus.

Zijn liefde is als een nooit opdrogende bron 

COLUMN

Sam Lee
Sam is Interim Directeur van OMF 

Nederland. Samen met Ruth en hun 

kinderen is hij uitgezonden door OMF  

naar Oost-Azië in 2006.

COLUMNCOLUMN

3

“Zeg tegen je kinderen 
meerdere malen per dag 

dat je van ze houdt.“

Ga naar omf.org/nederland/publicaties-ontvangen om je aan te 

melden voor publicaties van OMF, of scan de QR-code:
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De familie Colenbrander startte in 2011 hun zendingstraject als gezin 
van vijf personen. Afgelopen zomer keerden ze met zeven gezinsleden 
definitief terug naar Nederland. Twee kinderen werden door adoptie aan 
hun gezin toegevoegd. Ze verruilden de Filipijnse hoofd- en miljoenenstad 
Manilla voor de Hollandse stad Rijssen. Hoe blikken ze terug en vooruit? 
Hoe is het adoptieproces verlopen? En hoe was het leven in Manilla tijdens 
de lockdowns? Af en toe verwerken Hans en Annemarie een Engels woord 
in hun antwoorden, een teken van de transitie waar ze middenin zitten. 

對亞洲兒童一顆火熱的L心 

Filipijnen
Inwoners: 110,8 miljoen
Hoofdstad: Manilla
Aantal eilanden: >7000
Hoofdgodsdienst: Katholicisme
(is vermengd met het traditionele 
volksgeloof.)
Nationale fruitsoort: calamansi
Afstand A’dam-Manilla: 10.392km

Hartverwarmende Colenbranders 

met een brandend 
voor kinderen in Azië
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Hoe is het om na ruim een decennium weer ‘defini-
tief’ in Nederland te zijn? 
Hans: “Het zijn vooral mixed feelings die we hebben 
rondom onze remigratie. De komende tijd moeten we 
nog verder aarden in Nederland. Maar als we volgen-
de week zouden horen dat we weer gaan opstijgen 
richting Manilla, is dat prima. We werden uit de omge-
ving van Doetinchem uitgezonden en wonen nu in de 
omgeving van Rijssen.” 

Welke veranderingen merken jullie vooral?
Annemarie: “Alles is digitaal geworden. Ik sta bij de 
kassa regelmatig te klungelen waar ik het betaalpas-
je in moet steken of wat de exacte plek is om de pas 
te scannen. Onze 15-jarige zoon had geen mobiel. 
Maar alles gaat via dat apparaat: Magister, huiswerk, 
Whatsapp-groepen. Een bankrekening openen voor 
hem was binnen drie minuten digitaal geregeld en 
bijna alles kan je online betalen.” 

Hans vult aan: “Als we dáar de huur moesten betalen, 
ging ik naar de bank en haalde het maandbedrag uit 
de pinautomaat. Dan ging ik hetzelfde bankgebouw 
binnen, moest gemiddeld een uur wachten en stortte 
het bedrag op de rekening van de landlord. Iets heel 
anders waar we hier in Nederland aan het begin op 
moesten letten is om op de weg wat meer afstand te 
houden; we hoeven niet meer te bumperkleven om 
vooruit te komen zoals dat ging in de stadsdrukte van 
Manilla.” 

Hoe was het om jullie Filipijnse ‘hoofdstuk’ af te 
sluiten? 
Hans: “In ons hele leven hebben we bepaalde waar-
den. Onze eerste roeping is voor ons gezin. Later 
kwam daar de zendingsroeping bij en die twee gingen 
lange tijd goed samen, mede omdat er een goede basis- 
en middelbare school voor zendingskinderen is in 
Manila. We willen altijd in de buurt of op korte afstand 
zijn van onze kinderen. Dat geldt ook als ze gaan stu-
deren in Nederland.” 
Hij vervolgt: “In 2021 is onze dochter alleen terugge-

gaan voor haar nieuwe studie in Groningen. De twee 
waarden begonnen toen meer te botsen. Zij heeft ons 
en wij hebben haar nodig. Amerikanen hebben dat 
wat meer verankerd in hun cultuur. Sommige univer-
siteiten zijn daarop ingericht en hebben coaches voor 
de missionary- en pastorkids ver weg. In Nederland is 
dat anders. Je kamergenoten gaan in het weekend naar 
huis, maar onze dochter niet. We willen er echter niet 
dramatischer over doen dan dat het is.”

Annemarie: “Toen we gingen was er een roeping en 
was het avontuurlijk en spannend, iets waar we naar 
uitkeken. Nu kom je terug zonder dat je weet wat je 
exact gaat doen, dat voelt anders. Daarnaast laat je 
daar vrienden achter die als familie zijn geworden. 
M’n zoon zei het treffend: ‘Hier heb ik vrienden en 
daar heb ik my brothers.’ Daar is het meer community 
focussed, samen dienen in het Koninkrijk van God, 
hier is het individualistischer. Als gezin trokken we 
veel op met andere gezinnen. Maar er zijn ook po-
sitieve kanten. We zijn weer dichter bij onze oudste 
dochter, en verdere familie. En hier zijn we binnen vijf 
minuten in de natuur, terwijl je daar een uur moest 
rijden om buiten de stad te komen.” 

Tijdens de uitzending 
hebben jullie twee 
Filipijnse kinderen in 
jullie hart gesloten en 
geadopteerd. Hoe is dat 
proces gegaan? 
Annemarie: “We had-
den altijd wel wat met 
pleegzorg of adoptie. 
Er is zoveel nood in de 
wereld en op de Filip-
pijnen is dat pijnlijk 
dichtbij aanwezig. In 
onze bevoorrechte situatie brachten we onze kinderen 
naar school. Onderweg kwam je kinderen tegen met 
een lege rijstzak die de hele dag afval raapten. Ik werk-
te in een babyhuis en daar liggen kleine mensjes die 
helemaal niemand hebben. Ze zijn niet van iemand. 
Ze horen nergens bij. Elk kind heeft ouders nodig die 
onvoorwaardelijk van hem of haar houden. Zo groeide 
het proces om over adoptie na te denken en gingen we 
bijbelstudies doen over adoptie.”

Een vervolgstap was dat ze zich aanmeldden bij de 
kinderbescherming. Na een screening vond er relatief 
snel een matching plaats. Ze kregen het dossier en een 
maand later werden Maia (2015) van 8 maanden en 
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“Hier heb ik vrienden en daar heb 
ik my brothers.”
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Luke (2014) van 17 maanden aan het gezin Colenbran-
der toegevoegd. Het duurde echter zes jaar voordat het 
juridisch en formeel helemaal rond was. Hans: “Soms 
moest je een jaar wachten op een bepaalde hoorzitting. 
En dan ging het vlak van tevoren niet door vanwege 
een kinderfeestje van de rechter of een bommelding in 
de rechtbank… Dan moet je wel even schakelen. Een 
maand nadat het proces rond was kwamen we naar 
Nederland. In die zes jaar konden we niet op verlof of 
het land uit omdat we Luke en Maia niet bij een ander 
wilden achterlaten in verband met het hechtings-
proces. Je kiest voor de kinderen, er is geen verschil 
tussen onze biologische en adoptiekinderen.”

Hans: “Adoptie is net als pleegzorg geen ideale oplos-
sing. Wat mij weleens stoorde waren de ‘beste stuurlui’ 
die, zonder in aanraking geweest te zijn met de lokale 
problematiek, tegen adoptie zijn en een ‘betere oplos-
sing’ hadden voor het wezen-vraagstuk. De praktijk is 
zo weerbarstig; kinderen worden te vondeling gelegd. 
Ouders zitten in een blijf-van-mijn-lijfhuis, of moeder 
‘verkoopt’ zichzelf en/of haar kind in de prostitutie. 
Adoptie is het gevolg van iets verdrietigs. Je lijmt iets 
wat kapot is. Maar adoptie is ook een uitvinding van 
de Here God zelf. Zoals in Efeze 1:5 staat dat God ons in 
Jezus Christus heeft geadopteerd.” 

We zijn nu min of meer ‘after corona’, hoe hebben 
jullie de pandemie ervaren? 
“De Filipijnse scholen waren langer dan twee jaar dicht. 
We hadden een fatsoenlijk huis met ruimte, maar in de 
sloppenwijken konden mensen in bepaalde periodes 
niet of nauwelijks naar buiten. Niet werken betekent 
geen loon, en dus geen eten. Ook wij mochten ons werk 
in de kliniek of op school alleen vanuit huis voortzetten.” 

Annemarie: “Medeleerlingen van onze kinderen had-
den ouders die een business hadden. Sommige hadden 
bijvoorbeeld een fabriek. Veel ouders van zendingskin-
deren hadden ‘diaconale contacten’. De kruisbestui-
ving kwam bijzonder mooi bij elkaar om voedseldis-
tributie op te zetten. De rijke gezinnen verzorgden het 
voedsel. Als gezin maakten we pakketten en brachten 
die naar de grens van de wijk, waar het weer verder 
verdeeld werd. Met de pakketten gingen ook traktaat-
jes of bijbelstudieboekjes mee. Daaruit zijn enkele Bij-
belstudiegroepen en huiskerken voortgekomen. Echt 
geweldig dat we daaraan konden bijdragen.” 

Hans: “In de lente van 2020 vertrok tachtig procent 
van de collega-zendelingen naar hun thuisland. 
Niemand wist wat er komen ging. Laatste sweeper 
flights* vertrokken en luchtruimen werden gesloten. 
Medicijnen en zuurstof waren spaarzaam beschikbaar 
en de gezondheidszorg was ontoereikend. Dat vonden 
we spannend. Wat als er iets met ons gebeurde of met 
onze kinderen? We leefden daardoor dichtbij God. Ge-
lukkig zijn we gespaard gebleven en zijn we goed door 
de corona-periode gekomen.”
* Sweeper flight = Laatste vlucht die expats meenam naar 
hun ‘paspoortland’  

Tijdens de lockdown werden er via een logistiek netwerk voedselpakket-
ten verspreid. Familie Liwanag, een vrijwilligers-gezin dat zelf ook in de 
sloppenwijk woont, hadden zelf geen eten meer, terwijl zij wel aan der-
tig andere gezinnen voedselpakketten uitdeelden. Ze wilden er niet om 
vragen en hun kinderen baden om voedsel. Hans en Annemarie wisten 
niet van deze situatie af. Tijdens de voedseldistributie werkten ze met 
namenlijsten, zodat de voedselpakketten exact uitkwamen, maar er was 
toch één pakket over. Tijdens het nabellen met andere wijkvrijwilligers 
bleek dat zij precies het aantal hadden gekregen en uitgedeeld hadden 
wat nodig was. Hans gaf het voedselpakket aan het gezin Liwanag. 
Nog steeds is het een mysterie waar dat ene wonderlijke voedselpakket 
vandaan kwam omdat er vooraf, achteraf en tijdens de actie goed geteld 
was. Het is voorzienigheid van God. 

“Met de voedselpakketten gingen ook 
traktaatjes of bijbelstudieboekjes mee.”
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Hoe brengt God de Filipijnse mensen in beweging? 
Ze vervolgt: ”De Filipijnse cultuur is community based*. 
Mensen zijn gericht op de ander. Dat heeft ook te ma-
ken met empowerment* en samenwerking. Een vrouw 
wilde graag in haar wijk een Bijbelstudiegroep opzetten, 
maar de pastor vond het niet wijs omdat hij vond dat je 
eerst een opleiding moest volgen. Ze vond dat erg jam-
mer en was teleurgesteld. Toen ze hoorde dat wij voor 
de kliniek vrijwilligers zochten, meldde ze zich aan. 
God ging door haar heen werken en ze startte met een 
groepje tieners. Het groeide en er ontstond een kerk. Die 
is inmiddels weer gesplitst vanwege de grootte.”
* Community based = gebaseerd op een groepscultuur
* Empowerment = Proces waarbij je meer 
vat krijgt op gebeurtenissen en situaties in je 
eigen omgeving. 

Hans vult aan: “We vroegen vaak: ‘Wat 
heb jij nodig om dit waar te maken?’ 
en ‘Hoe kunnen we je helpen om dit te 
realiseren?’ Dat probeerden we dan voor 
elkaar te boxen. Een heleboel kerken heb-
ben een sterke drive*. In de Starbucks zie 
je jongeren samen een Bijbelstudie doen, 
tussen hun studie of werkzaamheden 
door. Als de kerk een conferentie heeft, 
wemelt het van de jongeren die helpen 
bij de organisatie. Zij nemen gewoon vrij 
van hun werk. Regelmatig verraste dat 
ons ten positieve.” 
*Drive = (innerlijke) gedrevenheid

Wat nemen jullie je mee uit de periode  
op de Filippijnen? 
“Veel, maar we zullen het beperken tot vijf kleine voor-
beelden: 1) Onze trouwtekst uit Psalm 68 ‘Dag aan dag 
draagt Hij ons’, ervoeren we dagelijks. 2) We moeten 

onze plannen in lijn brengen met Gods plannen; Zijn 
timing is de beste. 3) We willen overal het goede in het 
zien, ook al gaan Gods plannen of die van ons anders. 
Er komt altijd iets goeds uit voort. 4) We moeten niet 
te serieus over alles zijn, in de Filipijnse cultuur wordt 
veel gelachen en plezier gemaakt, en 5) Genieten van 
de kleine dingen.”  

Willen jullie de lezers nog wat anders meegeven? 
“We zijn super dankbaar dat we dit hebben kunnen 
doen. Terugblikkend zijn de jaren omgevlogen. God 
riep ons destijds voor de Filippijnen, maar daarvoor 
riep Hij ons individueel voor een relatie met Hem. Dat 
vraagt om tijd met Hem. Iedere volgeling van Jezus is 
zendeling op zijn of haar plek. Of je nu een overzeese 
zendeling bent, een Nederlandse scholier, betaald 
werk doet of werkloos bent, of je nu met pensioen 
bent of thuis werkt… Gods liefde drijft ons om Hem 
dagelijks te zoeken en van daaruit je medemens lief te 
hebben in woord en daad. ‘Zoek de dingen die boven 
zijn, waar Christus is’ (Colossenzen 1:3).”

7

Hans (1977) en Annemarie Colenbrander (1978) hebben 
vijf kinderen: Nina (19), Eva (17), Pepijn (15), Luke (8) en 
Maia (7). Momenteel zijn ze zich aan het oriënteren op 
de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Meer over hen is te vinden op: 
www.hansenannemarie.nl 

Sprak dit artikel je aan of wil je eens van gedachten  
wisselen over zending? Stuur een mail naar  
info@hansenannemarie.nl  
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人群

mensen
in beweging

                   Johan Lunsing (30) vertelt:
     Als afsluiting van de opleiding op Bijbel- 
 school ‘Gospel Mission’ ben ik nu met OMF 
               voor 9 maanden in Nepal. Daar ben ik met taal- 
         studie gestart met als focus het aangaan van relaties     
  met lokale mensen. Dit doen we onder andere door ons 
zoveel mogelijk onder de mensen te begeven en tegelij-  
     kertijd een spiegel van Christus te zijn. ‘s Avonds eet      

     ik bij een hindoe-gastgezin met drie kinderen.  
            Ik vind het erg leerzaam om te zien hoe de  

               cultuur in elkaar zit en te leren wat de  
        mensen drijft. Ik ben God erg dank- 

              baar voor deze kans en ik 
                    hoop nog veel te leren 

                    van God en het  
                          zendingswerk. 

Nieuwe uitzendingen 
Op 9 oktober vond de uitzenddienst 

plaats van Ed* vanuit zijn gemeente 

in Noord-Holland. De voorganger 

sprak over Openbaring 1, waarin de 

heerlijkheid van de overwinnende 

Here Jezus beschreven staat. Een blik 

in de toekomst, en tegelijk een sterke 

bemoediging dat deze ontzagwek-

kende Heer met Ed meegaat, op weg 

naar het land dat God op zijn hart 

heeft gelegd. *schuilnaam i.v.m. veiligheid

Op 6 november werd Willy uitgezon-

den vanuit haar gemeente in Zeeland. 

De dienst stond in het teken van 

‘schapen zonder herder’ en ‘velden die 

wit zijn om te oogsten’ (Mattheus 9). 

De Here Jezus ziet de ontredderde 

schapen niet als hopeloze gevallen, 

maar juist als potentieel voor een rijke 

oogst voor de glorie van God. Willy 

mag in de Geest van de goede Herder 

Zijn liefde delen en het goede nieuws 

brengen in het land dat Hij haar 

gewezen heeft.  

Zowel Ed als Willy vertrokken op 7 

november naar Singapore voor de 

oriëntatie cursus, een programma 

voor nieuwe OMF-zendelingen. Zij 

zijn nu beiden bezig met de taal- en 

cultuurstudie van ‘hun’ land. 

Stuur naar nl.info@omfmail.com een 

e-mail om op de hoogte te blijven en 

ontvang de nieuws- en gebedsbrie-

ven van Ed* en Willy.

Els
Kandidate Els van Weijen was na 

afronding van de Bijbelschool in En-

geland helemaal klaar voor haar aan-

staande vertrek naar Japan. Helaas 

kreeg zij bij terugkomst in Nederland 

in september de diagnose ‘non-hodg-

kin’. Els heeft sindsdien chemokuren 

en immuuntherapie ondergaan. Zij 

heeft in dit proces Gods kracht steeds 

ervaren. Bid je mee voor volledige 

genezing? 

Op de hoogte blijven? 

www.projectdeshima.nl 

Tobias stelt 
zich voor
Mijn naam is 

Tobias Kraaije-

veld, 30 jaar en ik 

woon in Ermelo. 

De voorbije jaren 

zocht ik naar een werkplek waarin ik 

meer dienstbaar aan het koninkrijk 

van God kan zijn. Ik ben dankbaar en 

blij dat God me de kans heeft gegeven 

om bij OMF aan de slag te gaan als 

coordinator van het team dat 

ThuisFrontTeams begeleidt. 

Ik wil graag Jezus, Die Zijn 

hele leven voor mij over 

had, door mijn werk heen 

verheerlijken. Naast OMF 

ben ik actief in mijn kerkelijke 

gemeente, en werk ik nog één dag 

per week in een supermarkt.

Nieuwe bestuursleden
We zijn dankbaar en blij met de 

uitbreiding van het OMF-bestuur en 

wensen jullie daarbij Gods zegen toe. 

Arno van Engelenburg is algemeen 

bestuurslid en Jan-Willem Lemstra 

focust zich op juridische zaken.

Afscheid Berlinde
Op 25 oktober jl. nam Berlinde Bouw 

afscheid van OMF. Als kandidaten 

coördinator heeft zij zich vijf jaren 

met hart en ziel ingezet in de bege-

leiding van vele kandidaten die zich 

voorbereidden op uitzending naar 

Oost-Azië. Wij wensen Berlinde veel 

plezier en Gods zegen in haar nieuwe 

baan bij World Vision! 

Op vrijdag 25 november namen Maarten en Arine afscheid van OMF Nederland. (interview op pagina 16 & 17)
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Ga jij ?
Als je hart hebt voor de onbereikte 
volken in Oost-Azië nodigen we je 
van harte uit om een kopje koffie 

of thee te komen drinken en nader 
kennis te maken! 

Stuur een mailtje naar 
nl.info@omfmail.com 

Leerkracht
Thailand

Zou jij vanaf augustus 2023 een jaar lang les 
willen geven aan kinderen uit een Nederlands 
zendingsgezin in Thailand? Zet je talenten in om 
zendelingen te ondersteunen. Deze mogelijkheid 
biedt jou tegelijkertijd een mooie kans om kennis 
te maken met zendingswerk.

parttime | 1 jaar

Een uitgebreide beschrijving van boven- 
staande en andere vacatures staat op

 omf.org/nederland/vacatures. 
Andere mogelijkheden staan op 

opportunities.omf.org.

Schoonmaker
Nederland

Hou jij van praktisch bezig zijn? Word je  
enthousiast van de handen uit de mouwen steken 
ter ondersteuning van zendingswerk? Voor ons  
nieuwe pand in Amersfoort zoeken wij  
per 1 januari 2023 een gemotiveerd persoon voor 
het schoonmaken van het OMF-kantoor.  
Je werkt zelfstandig en ontvangt een  
vrijwilligersvergoeding. 

parttime | 4 uur per week

KidZone medewerker
Singopore

Heb je een hart voor kinderen en een achtergrond 
in onderwijs of kinderwerk? Trekt een project in 
het buitenland jou? Spreek je een mondje Engels? 
Ondersteun het zendingswerk in Oost-Azië door 
te komen helpen bij het KidZone-programma. Dit 
is een programma voor kinderen (0-18 jaar) van 
zendingswerkers, terwijl hun ouders als nieuwe 
OMF-zendelingen de Oriëntatie Cursus volgen.

1 – 29 juli 2023 

Serve Asia - ‘The Launch’
ChiangMai, Thailand 

Neem deel aan een verdiepende en praktische 
cursus om je toe te rusten voor je short term 
uitzending! Maak deze cursus mee samen met 
andere ‘shorttermers’ vanuit de hele wereld, in 
combinatie met jouw persoonlijke plaatsing om 
ergens in Oost-Azië te dienen. Meld je aan vóór 16 
januari 2023 in verband met het maximum aantal 
deelnemers.

15 feb.  – 11 mrt 2023

Singapore

Bekijk een filmpje met ervaring van anderen: 

vimeo.com/290252251 of scan de QR-code:

m/v



10

In de gevangenis volgde hij samen met andere gede-
tineerden Bijbelstudies. De gevangenisdirecteur gaf 
de gedetineerden toestemming om hun Bijbel mee te 
nemen in hun cel. Omdat er weinig te doen was en de 
Bijbel een dik boek is, las Pong veel in zijn Bijbel en 
vergaarde Bijbelkennis. Hij nam ook in die tijd Jezus 
aan als Zijn persoonlijke Verlosser. Na zijn vrijla-
ting volgde hij een reïntegratietraject, geleid door 
OMF-zendelingen. Daarna ging hij een jaar in militai-
re dienst. Inmiddels werkt de nu 27-jarige Pong als 
klusjesman.

Hoe zag je tienertijd eruit?
“In mijn jeugd leefde ik een leven dat fout was op al-
lerlei gebieden. Ik verkocht en gebruikte amfetamine 
(meth) drugs. Ik deed en dacht slechte dingen. Ik was 

impulsief en dacht niet na over de gevolgen van mijn 
acties. Ik vertrouwde niemand en deed alleen wat ik 
zelf wilde.”   

Hoe lang heb je in de gevangenis gezeten? 
“Vanaf mijn 18e jaar, ruim zes jaar.” 

Hoe ben je tot geloof gekomen? 
“Ik had de mogelijkheid om bij de groep aan te 
sluiten die naar de Bijbel-bijeenkomsten ging. Als 
kind had ik vele levensvragen, waarop niemand een 
antwoord had. Toen ik in deze groep kwam en de 
Bijbel las, kreeg ik eindelijk antwoord op mijn levens-
vragen. Daardoor veranderde ook mijn houding ten 
positieve naar andere gevangenen en het gevangenis-
personeel.”  

Vlak voordat Pong in een Thaise cel belandde werd hij 
vader. De reden voor zijn detentie was drugs-gerelateerd, 
waarop in Thailand hoge straffen staan, ook al was hij 
nog maar net volwassen. In het voorjaar van 2020 kwam 
hij onverwachts eerder vrij. De reden was overvolle 
gevangenissen in combinatie met de onzekerheid rondom 
het corona-virus én zijn positieve gedrag.

Pong kreeg 
in de Thaise gevangenis 
antwoorden op zijn levensvragen

邦在泰國監獄中找到了他生命意義的答案
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“De Bijbel heeft me geleerd dat ik niet 
meer in het duister hoef te zijn, maar in 

het licht mag wandelen.” 

Hoe is het leven sinds je uit de gevangenis bent? 
“Heel erg goed. Ik ben gestopt met drugs. Ik leef 
correcter dan vroeger en ik probeer te leven zoals 
beschreven is in de Bijbel. De ene keer is dat makke-
lijker dan de andere keer.”

 

Wat betekent de tatoeage op je onderarm voor jou?  
“Heel mijn lichaam is getatoeëerd. Nadat ik Jezus 
had aangenomen heb ik deze tatoeage laten zetten. 
De afbeelding is gemaakt vanuit het perspectief van 
de pols en laat Jezus zien, hangend aan het kruis. De 
spijker in Zijn pols zit figuurlijk in mijn eigen pols. 
Elke keer herinnert de afbeelding mij eraan dat Jezus 
naar deze wereld gekomen is en zich vernederd heeft 
door al dit lijden te doorstaan. Hij heeft Zijn leven 
voor mij gegeven.” 

Wat is er veranderd sinds je christen bent? 
“Mijn leven is enorm veranderd. Ik heb echte vrede 
in mijn hart gekregen. De Bijbel heeft me geleerd dat 
ik niet meer in het duister hoef te zijn, maar in het 
licht mag wandelen.” 

Wat zijn je toekomstplannen?
“Ik wil God dienen, Hem blijven volgen op welke ma-
nier dan ook. De zegen die ik van God heb ontvangen 
wil ik doorgeven aan de mensen om mij heen. Door 
bijvoorbeeld het evangelie te verkondigen of anderen 
te helpen.” 

Ruim 2000 gevangenen zijn opgesloten in de gevangenis 
van de stad Lopburi, twee uur rijden ten noorden van 
Bangkok. Mark Bak, een Nederlandse OMF-werker en 
betrokken bij het project, interviewde Pong over zijn 
veranderende leven en discipelt hem en andere 
ex-gevangenen.  

Bekijk het getuigenis van Pong in dit filmpje:
youtu.be/ZKa5mlAfOXw



Turn your eyes upon Jesus
Look full in his wonderful face
And the things of earth 
will grow strangely dim
In the light of his glory and grace
Richt je ogen op Jezus,
bewonder Zijn heerlijk gezicht. 
Al het aardse zal dan vervagen 
in de glans van Zijn glorie en licht. 

Klassieke hymne geschreven door Helen Howarth Lemmel in 1918.
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KIDS 孩子們

Bijbelverhaal
DE PROFEET JESAJA

Jesaja was een profeet. Zijn taak was om het volk 

Israël te vertellen wat God zei. Jesaja kende de  

Heere God en had Hem lief. Maar veel mensen om 

hem heen luisterden niet meer naar de Heere.

Op een dag kreeg hij een visioen, een soort droom. 

In dit visioen zag Jesaja hoe groot en heilig de HEERE 

is. In het visioen vroeg God: “Wie zal Ik zenden?” 

“Hier ben ik. Zend mij”, antwoordde Jesaja. Hij wilde 

doen wat God van hem vroeg en gaan waar God 

hem naar toe zou zenden.

God vertelde Jesaja dat hij moest spreken tot zijn 

eigen volk in zijn eigen land. Hij ging de mensen 

vertellen dat God boos was over hun zonden. Ze 

moesten weer naar God gaan luisteren.

Er waren ook andere dingen die Jesaja aan zijn volk 

moest vertellen. Wonderlijke dingen over een

Persoon die later zou komen om hen te redden van 

zonden en van al hun vijanden. Het Joodse volk 

noemde deze Persoon “Messias”. Sommige mensen 

dachten er vaak aan dat de Messias zou komen, 

anderen bijna nooit. Jesaja schreef dit op, meer dan 

750 jaar voordat de Messias kwam. Alles wat Jesaja 

over de Messias schreef is later echt gebeurd. 

Jesaja zei dat God zelf een teken zou geven. Hij zei: 

“Een maagd zal een zoon baren en Hem de naam

Immanuel geven.” Die naam betekent: ‘God met ons’. 

De Heere Jezus, de beloofde Messias, kwam naar de 

aarde. Hij had veel contact met heel veel mensen. 

God met ons.

Ook zei Jesaja: “Een Kind is ons geboren, een Zoon is 

ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouder. 

En men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke 

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Jesaja wist zeker 

dat Gods belofte over de komende Messias waar zou 

worden, dat hij schreef alsof het al gebeurd was. 

De Messias zou komen – niet alleen voor het Joodse 

volk. God vertelde Jesaja dat de Messias “een licht 

voor de heidenen” zou zijn. De heidenen zijn alle 

mensen op de wereld die niet-Joods zijn. 

En de beloofde Messias is gekomen. Over de Heere 

Jezus kun je veel lezen in het Nieuwe Testament in 

de Bijbel. Hij geeft redding en verlossing aan Joden 

en heidenen, aan iedereen die in Hem gelooft.  

Nederlanders en Aziaten. Laten wij die Grote  

Verlosser aanbidden!
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Ja is ja, nee is nee

Beloofd, is beloofd

Jezus wil je helpen

als jij in Hem gelooft

Ja is ja, nee is nee

Beloofd, is beloofd

Jezus wil je helpen

als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde

Hij houdt heel veel van jou

Hij zal je nooit verlaten

want Hij is altijd trouw

Ja is ja

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer

© 1999 Celmar Music
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Maak een wandeling door jouw buurt en speel ondertussen BINGO
Lukt het jou om 1 rij af te strepen? Of zelfs de hele kaart?

Veel wandel en zoek plezier!

kindspinstal
christelijke 

tekst

kerktoren maan
boom 

met lichtjes struik

wegwijzerauto
boom 

zonder blad2 wandelaars

ster schaap bloem vogels

Wandelbingo

Jezus 
is

 geboren!
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“We wisten niet waar we destijds exact ‘ja’ op 
zeiden, maar vertrouwden op Zijn leiding.”

Hoe zou je OMF omschrijven toen 
jullie in 2016/2017 de organisatie 
binnenstapten? @Maarten
Willem van Dis leidde ruim 11 
jaar OMF Nederland en de stich-
ting maakte een grote groei door. 
Eind 2016 trof ik een faith based 
mission aan, met focus op gebed 
en de Bijbel. Voordat ik directeur 
werd in 2017 had ik een half jaar 
meegelopen. OMF heeft een rijke 
historie en inhoudelijke drive, ge-
richt om het evangelie te verkon-
digen aan de onbereikte volken. 
Deze gedrevenheid is er niet alleen 
in OMF Nederland, maar ook 
internationaal. Door middel van 
‘benen-op-de-tafel-sessies’, kreeg 
ik veel input en goed zicht op de 
organisatie toen. 

Wat pakte je als eerste aan?  
@Maarten
Al vrij snel heb ik een identi-
teitstraject ingezet. OMF is in dat 
traject niet opnieuw uitgevonden, 
maar we kregen wel nieuwe woor-
den om de identiteit en missie 

van OMF te omschrijven in de tijd 
waarin we nu leven. Dat leidde 
tot de uitgave van het ‘identiteits-
bewijs’. Kern van dit boekje is dat 
zending de aanbidding van God 
als doel heeft. Zending is dus geen 

doel in zichzelf. Het duurde een 
jaar om dat te verankeren in de 
organisatie, maar het beschreven 
kader en de focus helpen ons nu 
nog steeds en geven ons richting, 
ook nu OMF Nederland een nieu-
we fase in gaat met nieuw leider-
schap en op een nieuwe locatie. 

Na zes jaar neem je afscheid. 
Wat voor organisatie laten jullie 
achter? @Maarten
Onze identiteit is op veel terrei-
nen verder verankerd in onze 
communicatie, administratie, 
wervingsbeleid en visie op zen-
ding. Heel praktisch is er een 
professionaliseringsslag geweest 
van de database en het communi-
catiebeleid, bijvoorbeeld met dit 
magazine. (Gelijktijdig zijn we ook 
partnerschappen aangegaan met 
Groot Nieuws Radio, Living Image, 
Hebron Missie en de Reformato-

道別我們領導人夫婦

“Zending is geen doel 
in zichzelf.”

Maarten en Arine Kommers 
nemen afscheid als OMF-directeursechtpaar 
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rische Omroep.) Ook zijn er veel 
(kandidaat-)zendelingen. Dat gaat 
altijd met golfbeweging, het is 
geen prestatie van ons, maar een 
enorme zegen van God.

@Arine Hoe heb je het ervaren 
om naast Maarten te staan ten 
tijde van het directeurschap? 
We waren de eersten die het ma-
nagement samen deelden en in het 
begin was het zoeken. Als mensen-
mens vond ik vlot mijn rol bij de 
begeleiding van zendingswerkers 
cq membercare. Samen sparden 
we veel omdat we alle ins en outs 
meekregen. Ik ervoer het als waar-
devol om samen op te trekken tij-
dens zendingsweekenden en onze 
twee reizen samen naar Azië. 

en andersom… @Maarten
Het is een enorm voorrecht om sa-
men betrokken te zijn op het werk. 
Tijdens onze eerdere uitzending 
in Peru waren werk en privé zo 
verweven met elkaar en ook in de 
tijd bij OMF. Hoewel dat ook de 
nodige uitdagingen kent, zal ik dat 
ook wel gaan missen. Ik ben zeer 
dankbaar dat Arine veel thuis kon 
zijn voor onze vijf (tiener)kinde-
ren als ik van huis was. 

Wat waardeer je aan de OMF’ers / 
cultuur / organisatie? @Arine
Met name waardeer ik de fel-
lowship binnen de organisatie. 
De liefdevolle manier waarop je 
betrokken bent op elkaar. Dat is 
in Nederland én internationaal en 
zit in het DNA van de organisatie. 
Iedereen is van waarde, de vrijwil-
liger is niet meer of minder dan de 
fulltimer. 

Je vindt het mooi om te reizen 
naar ‘het onbekende’. En maakte 
reizen naar ‘de Oost’. Welk mo-
ment is je bijgebleven? @Maarten
Ik heb altijd een dubbele relatie 
gehad met reizen. Ik woon daar 

liever dan dat ik even langs kom. 
Schakelen tussen zulke verschillen-
de werelden kost ook altijd energie 
en verwerkingstijd. Tijdens een reis 
in 2017 zag ik in Papoea bijna naak-
te mensen en zwaar gesluierde 
mensen naast elkaar leven. Ik kon 
de werelden niet bij elkaar brengen 
en ondervond opnieuw dat elke 
zendingscontext weer anders is. 
Maar wil je je rol als directeur goed 
vervullen dan zijn werkbezoeken 
en vergaderingen ter plekke een 
must.

Hoe heb je Gods liefde ervaren in 
het geven van leiding? @Maarten
Gods liefde en geduld voor mij en 
mijn rol waren groots. Ondanks 
onze tekortkomingen en beper-
kingen heeft Hij ons tot zegen 
laten zijn. We wisten niet waar we 
destijds exact ‘ja’ op zeiden, maar 
vertrouwden op Zijn leiding. En 
dat vertrouwen is niet beschaamd 
gebleken.

‘Afscheid nemen 
bestaat niet’ is een 
zin uit een bekend 
Nederlands liedje. 
Jullie zijn al zolang 
verbonden, maar 
toch varen jullie een 
nieuwe koers.  
@Maarten
Na 15 jaar (inclu-
sief 9 jaren in Peru) 
zendingswerk is het 
tijd om ons leven op 
een andere manier 
invulling te geven. We 
kijken uit naar een 

nieuw seizoen in ons leven waar-
in we God op een andere manier 
en andere plek mogen dienen. Na 
bezinnende kloosterdagen, op de 
terugweg in de trein, voelde ik diep 
vanbinnen dat ik mijn positie los 
mag laten. We hebben het van Hem 
gekregen en we willen het ook 
weer aan Hem teruggeven, weten-
de dat het goed zal komen met ons 
en OMF.  God duwt mij zachtjes 
weg uit deze rol en iemand anders 
gaat het overnemen. Dit is Gods 
werk, het is niet van ons afhan-
kelijk. Dat geloof ik echt. Het was 
een groot voorrecht en ik voel me 
dankbaar. Tegelijkertijd is het ook 
een rouwproces omdat je ook heel 
veel moois achter laat. 

Wat gaan jullie missen? @Arine
Onder andere de betrokkenheid op 
zending, de internationale setting 
en de gemeenschap met elkaar. 

Weten jullie al meer hoe de toe-
komst er uitziet? @Arine
“Maarten is zich breed aan het 
oriënteren op een nieuwe, beteke-
nisvolle baan. Qua werk zal dat vast 
goedkomen, zeker als we denken 
aan de oude songtekst: ‘It’s so sweet 
to trust in Jesus. Just to take Him 
at His Word. Just to rest upon His 
promise, Just to know, Thus saith 
the Lord.’ Dat blijft staan.   

“We hebben het van 
Hem gekregen en we 

willen het ook weer aan 
Hem teruggeven.”
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Paulien (rechts) is de winnaar van de Thaise 

maaltijd die te winnen was in het vorige num-

mer van Vertel het Door. Samen met haar  

vriendin Annemarie heeft ze genoten van de 

maaltijd in een Thais restaurant in Dordrecht. 

真實

Actueel

TEAM-UITJE 2022 
Eind september waren we als staf twee dagen bij elkaar in Amerongen, om even buiten de werkomgeving tijd voor elkaar te hebben en na te denken over het onderwerp ‘transitie’. Het OMF-kantoorteam gaat door een tijd van veranderingen, met onder andere een directeurswisseling en een verhuizing. 

We overdachten Markus 6:30-32. De discipelen komen daar net terug van hun uitzending (Markus 6:7-13). Jezus zegt dan tegen hen: ‘Ga naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit.’ Ook in een tijd van transitie is het belangrijk om die rust te blijven nemen. Om je af te zonderen en tijd met Jezus door te brengen. Om uit te rusten en om zicht op de Koning te blijven houden. 

Naast het inhoudelijke gedeelte, hebben we –in de regen – gegolfd, samen gezongen en vonden een hoop onderlinge gesprekken plaats. Dankbaar kijken we terug op dit gezegende weekend. God is goed!

OMF Nederland is verhuisd!
Dankbaar zijn wij met het nieuwe kantoorpand in Amersfoort, gelegen  

pal naast station Amersfoort-Schothorst. Vanaf de sleuteloverdracht op  

1 september is door aannemers, vrijwilligers, verlofgangers en kantoor- 

medewerkers hard gewerkt om het pand gebruiksklaar te maken. 

Per 17 december is OMF verhuisd naar dit nieuwe kantoor. 

Het nieuwe adres is: 

Zielhorsterweg 57 

3813 ZX  Amersfoort 

Tel. 033 - 203 70 31

OPEN HUIS

Je bent te zijner tijd van 

harte welkom om ons nieuwe 

pand te komen bekijken. Op D.V. vrijdag

9 juni 2023 is er open huis. 

Meer informatie wordt bekend gemaakt 

via de website of via onze digitale 

nieuwsbrief ‘E-news’. 

SAVE THE DATE!
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Agenda
Deo volente \ Houd de website in de gaten. 

Op zaterdag 11 februari organiseert OMF een gebedsdag voor de 

DVR Korea, de officiële naam voor Noord-Korea. Er is een parallel- 

programma op vier locaties: Haarlem, Punthorst, Amersfoort en 

Antwerpen (België). 

Thema: de hoop maakt niet beschaamd. Met elkaar in gebed op de bres 

staan voor het land waar mensen leven onder de dictatuur, waar zo-

velen nog nooit gehoord hebben dat er een God en Heiland is, en waar 

christenen ongekend lijden voor de Naam van Jezus. 

OMF MISSION EVENT    22 APRIL 2023

GEBEDSDAG VOOR NOORD-KOREA 11 FEBRUARI 2023

OMF NL en Bijbelschool Gospel Mission organiseren gezamenlijk de 

jaarlijkse Missieconferentie. Een weekend vol met ontmoeting, onder-

wijs, workshops, gesprek, coaching en getuigenissen rondom de Grote 

Opdracht en jouw rol daarin. 

Deze conferentie is bedoeld voor (jonge) christenen die op zoek zijn 

naar hun roeping in Gods Koninkrijk en daarvoor graag toegerust wil-

len worden. Ook als je helder hebt wat jouw taak en roeping is, ben je 

van harte welkom om geïnspireerd en bemoedigd te worden. 

MISSIECONFERENTIE    3-5 MAART 2023

Ik, een zendeling? Waar begin ik? Wat voor werk moet ik dan doen? 

Roept God mij? Vragen die je bezig kunnen houden rondom zending. 

Xplore Mission is er om met je mee te denken in dit proces. We lopen 

graag met je op en helpen je verder in je zoektocht.

Thema: Xplore Gods Mission

XPLORE MISSION     24-26 MAART 2023

Haarlem, Punthorst, Amersfoort en  

Antwerpen (België). 

Meer informatie en registreren: 

nl.gebed@omfmail.com 

Meld je aan op

omf.org/nederland/publicaties-ontvangen 

voor onze digitale nieuwsbrief 

E-news en blijf op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen.

Hebron Missie

Amerongen

www.gospelmission.nl/missieconferentie

Bijbelschool Cornerstone

Beugen

www.xploremission.nl

Henschotermeer

Woudenberg

Middenin de drukke tijd van verhuizing en andere veranderingen, 

wordt er achter de schermen al gewerkt aan het volgende Mission 

Event! Een dag van ontmoeting met onze (nieuwe) achterban, speciaal 

ook met de focus op gezinnen. Een dag waarin op creatieve en inter- 

actieve manier het zendingswerk onder de aandacht wordt gebracht.

議程

I.s.m. Wycliffe Bijbelvertalers, WEC Nederland 

en Interserve. 
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(zie ook de achterpagina 

van dit magazine) 
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書評 

Auteur: Reuben Grace

Uitgever: Royal Jongbloed / Ark 

media
ISBN: 90 3383 4233

Aantal pagina’s: 56 

Moeder Hanneke (33 jaar), Dianne (7 jaar) en Jaïra (4 jaar) 

vertellen over hun ervaring met het dagboek:

Boekrecensie

Bijbels gezinsdagboek 
vol avonturen 

Reuben Grace 

9 7 8 9 0 3 3 8 3 4 2 3 3

www.royaljongbloed.com

Er is zoveel bijzonders teontdekken over Azië en hoe God daar aan het werk is!
21 avonturen lang ga je aan de slag met teksten uit de Bijbel, prikkelende vragen, gebeden, interessante weetjes en … superleuke activiteiten om samen te doen. 

Zo raak je met dit gezinsdagboek betrokken op Gods plan: dat de hele wereldJezus zal kennen.
Ook geschikt voor gebruik op (zondags)scholen.

Expeditie Azië
Reuben Grace 

B
ijbels gezinsdagboek vol avonturen 

www.omf.nl 
www.omf.be

Expeditie
Azië

Hanneke: “Denise, een medewerker 

bij OMF, tipte me over dit boek. Toen 

ik het zag liggen in de plaatselijke 

boekhandel heb ik het gekocht en 

ging het mee op zomervakantie. Het 

boek heeft een mooie vormgeving. 

Als ouders geeft het je handvatten 

om samen met je kinderen na te 

denken over de wereld die veel gro-

ter is dan de plek waar wij zelf zijn 

‘neergezet’. Dat het als christen niet 

vanzelfsprekend is om in vrijheid te 

leven.” Ze vervolgt: “We gebruikten 

altijd al gebedenboekjes om met onze 

kinderen te bidden voor christenen 

die ver weg wonen, maar voor hen 

is de tekst soms lastig te begrijpen. 

Dit boek sluit aan bij de leeftijd van 

onze kinderen met mooie verhalen, 

gebeden en weetjes.”

Dianne: “Dit boek gaat over mensen 

die in andere landen vertellen over 

Jezus. En er staan wist-je-datjes in, 

bijvoorbeeld hoelang de Chinese 

muur is. Die is wel 21.000 kilometer 

lang! Ook het opzoeken van plaatsen 

en landen op de kaart voorin was 

leuk. Net als het invullen van vragen 

achterin het boek. Bijvoorbeeld voor 

wie je gaat bidden.” Jaïra vult aan: 

“We hebben een paar leuke opdrach-

ten gedaan zoals de slurpwedstrijd. 

We hebben veel plezier beleefd. Wie 

er gewonnen had? Papa!” 

Hanneke, Dianne en Jaïra hebben 

het boek ook gebruikt voor een 

zendingsbijeenkomst in de kerk. Ze 

bakten Mongools platbrood samen 

met een aantal andere kerkleden. 

Hiervan staat een recept in het boek. 

Toen ‘Expeditie Azië’ uit was, 

ging het boek via een schoolvrien-

dinnetje weer open in een ander 

gezin. 

Hanneke: “Van mij hadden de verha-

len van ‘op verkenning’ wel wat lan-

ger gemogen, zodat we ons nog beter 

in kunnen leven in de verhalen die er 

verteld worden. Ook had de auteur 

wat mij betreft wel kritischer mogen 

zijn over de andere religies die in het 

boek genoemd worden. Ik denk dat 

het mooi is om ook hier te laten zien 

hoe wij en zij tot de Heere moeten 

komen en hoe leeg afgoden zijn.”

Expeditie Azië
Een Bijbels gezinsdagboek vol avonturen

Ook geschikt voor gebruik 

op (zondags)scholen.

Expeditie Azië is voor €10,- te bestellen bij OMF. (excl. porto)

Scan de QR code of mail naar nl.info@omfmail.com
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 De boekenplank van          
  Andrea de Waal
   is 8 meter lang

Bidden kun  
je leren

Anne van Olst 

Dit boek gaf mijn 
OMF-collega 
Hanneke mij 
tijdens mijn eerste 
werkdag. De schrijver van 
dit boek neemt je terug naar het 
begin; Wat is bidden? Hoe begin je 
met bidden? Mag ik alles vragen? 
Waarom spreek ik God met ver-
schillende ‘namen’ aan? Het is mooi 
om erover na te denken waarom je 
bidt, hoe je bidt en welke houding 
je daarbij kan aannemen. Door het 
lezen van dit boek krijgt het gebed 
meer diepgang. Gebed was voor mij 
al heel belangrijk in het leven. Door 
dit boek ben ik er nog meer over 
gaan nadenken. Een aanrader voor 
als je bidden lastig vindt, maar ook 
als je al veel bidt.

1 De kracht 
van biddende 

ouders 
De kracht 
van een  

biddende vrouw 
Stormie Omartian

Al jaren lees ik elke 
dag een stukje uit één van deze 
twee boeken. Alle gebeden pas ik 
toe op verschillende personen in 
mijn leven zoals mijn man en mijn 
kinderen. Het geeft per onderwerp 
praktisch aan hoe je ervoor kan 
bidden. Er staan voorbeeldge-
beden in, gebeden uit de Bijbel 
en Bijbelteksten. Je kan dan de 
namen voor wie je bidt invullen 
en zo voor hen bidden, ook voor 
punten waar je zelf niet gauw aan 
zou denken. Deze twee boeken 
verrijken mijn gebedsleven en 
liggen op m’n nachtkastje.

2 De Kronieken 
van Sion

Bodie Thoene

Deze boekenserie 
bestaat uit zeven 
delen en gaat over 
de geschiedenis 
van het ontstaan van de staat 
Israël. Omdat ik hou van waarge-
beurde verhalen én hou van Israël 
spreekt deze serie mij enorm aan. 
Er zijn zoveel meningen over Is-
raël, gekleurd door het nieuws. In 
deze reeks lees je hoe God wonder-
lijke wegen ‘bewandelt’ met Zijn 
volk Israël. Mooi en heel bijzonder 
om te lezen. Bijvoorbeeld dat er ten 
tijde van de eerste bestaansdag van 
de staat Israël er nog geen leger 
was. God redt hen echter van een 
vijandelijke aanval. Israël heeft 
een bijzondere positie bij God en 
daarom ook bij mij.

4

Andrea is 54 jaar, getrouwd, heeft drie 
kinderen en woont in Amersfoort. Zij werkt 
sinds mei 2022 bij OMF in het team ‘Gebed’. 
Zij verzorgt onder andere de gebedspublicaties 
en –activiteiten. 

3

Mee op vakantie: De Kronieken van Sion, een zendings-

verhaal of  een boek over de vervolgde kerk.

Favoriete kinder-voorleesboek: Het wegje in het koren 

van W.G van de Hulst.

Dagboekje: Leesrooster: Leidraad van IBB, kwartaalboekje.

Boek dat iedereen moet lezen: Als het regent in de 

bergen van J.O. Fraser.
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食譜 

Recept

Deze poffertjes worden op veel avondmarkten in Azië aangeboden 

in gevouwen bakjes van bananenbladeren. Khanom betekent snack. 

Krok is afgeleid van Kon Rak Gan, wat in de Thaise taal van elkaar 

houden betekent. Khanom Krok betekent dan ook liefdesdessert of 

lievelingssnack. 

Achter dit dessert-gerecht zit eigenlijk een tragisch ‘Romeo en Julia’ 

liefdesverhaal van twee mensen uit een Aziatisch dorp die niet 

bij elkaar konden zijn. Daarna is in het dorp dit symbolische toetje 

ontstaan; twee helften die wél bij samen kunnen zijn door ze met 

een satéprikker aan elkaar te verbinden. Zelfs door middel van eten 

worden in Azië verhalen over de liefde verteld. 

Dessert – 4 personen – 15 minuten

BEREIDEN 

1. Meng de ingrediënten in de kom tot een klontvrij beslag.

2. Verwarm de poffertjespan tot 180 graden.

3. Vet de pan in met olijfolie.

4. Giet het mengsel in de uithollingen van de pan, laat wat ruimte over zodat 

ze plat blijven.

5. Bak de poffertjes 4-5 minuten op laag vuur en haal ze uit de pan als ze 

goudbruin zijn zonder ze te keren. Ze blijven daardoor zacht aan de  

binnenkant. 

6. Leg twee poffertjes met de binnenkant tegen elkaar aan en prik er een 

spiesje doorheen. 

7. Strooi er eventueel nog wat poedersuiker overheen of serveer Khanom 

Krok met een bolletje ijs! 

   Joyce Bouw
volgt de HBO-opleiding ‘voeding 

en diëtiek’ in Groningen. In deze 

rubriek deelt ze haar passie voor 

de oosterse keuken. 

INGREDIËNTEN voor 20 (dubbele) poffertjes:  

• 500 ml kokosmelk 

• 375 gram rijstebloem 

• 125 gram basterdsuiker 

• 1 theelepel zout 

• 500 ml water 

• Olijfolie

BENODIGDHEDEN:  

• Poffertjespan

• Beslagkom

• Garde

Jezus, gedreven door liefde, deelde keer op keer de maaltijd met mensen. Hij 

deelde vis en brood uit en vertelde hoe belangrijk Hij samen eten vond. Daarom 

geen recept voor één pannenkoek, maar voor heel veel poffertjes, die gezellig 

samen als tussendoortje of toetje gegeten of uitgedeeld kunnen worden! 

De poffertjes zijn gemaakt van rijstmeel, kokosmelk en suiker. Ze zijn daar-

mee veganistisch, lactose- en glutenvrij. Ze hebben een zoete, romige smaak 

met een vleugje kokos. Lekker met ijs of poedersuiker.

Kokospoffertjes ‘Khanom Krok’‘Khanom Krok’
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Het blijft raadselachtig mooi; de oude 
verhalen van zendelingen die ons zijn 
voorgegaan. Verhalen van mensen 
die alles opgaven, die met hun aardse 
bezittingen in een doodskist afreisden 
naar het onbekende land.

Ze gingen in de wetenschap dat ze hoogst-
waarschijnlijk niet meer terug zouden 
komen. Google was er niet, reisgidsen 
evenmin. Alles wat bekend was, waren 
de verhalen van handelaars die exotische 
koopwaar meenamen. Het waren de ver-
halen van zeldzame avonturiers. Die ver-
halen vond je niet op het internet, nee, 
die vond je in een 
bibliotheek, of die 
hoorde je via via. 
Als je geluk had 
kon je de verhalen 
horen van iemand 
die er geweest 
was, maar dat ge-
beurde niet vaak. 
Velen werden geroepen op zendingscon-
ferenties zoals die in Keswick, Engeland.

Maar toch gingen ze… Mannen en vrou-
wen, gezinnen en singles. Lilias Trotter* 
bijvoorbeeld, ging naar Algerije en kwam 
op plaatsen waar nog nooit eerder een 
Europese vrouw geweest was. Rond de 
tijd van haar dood in 1928 had zij dertien 
missieposten opgezet, en meer dan dertig 
medewerkers… (onder de naam Algiers 
Mission Band). Haar visie was ‘het licht 
van de kennis van God in het aangezicht 
van Christus’ te brengen bij de mensen 
in Noord-Afrika. Veertig jaar lang was 
zij trouw op haar post en Algerije was de 
plaats waar ze overleed.

Zo zijn er veel bekende namen in de 
zendingswereld… Maar er zijn ook hon-
derden anderen, mensen van wie wij de 
namen niet kennen. In de archieven van 
zendingsorganisaties zijn ze te vinden. 
Diep weggestopt in een la. Honderden 
vertrokken er naar China. In 1866 waren 
er 24 CIM werkers op 4 missieposten en in 
1934, 68 jaar later, waren er 1368 werkers 
op 364 missieposten. 

We kennen de bekende namen van onze 
organisatie, maar dat zijn er maar een 
handjevol. Dat zijn de mensen over wie 
boeken geschreven zijn of die zelf boe-

ken schreven. Denk 
aan Hudson Taylor, 
Eileen Crossman en 
J.O. Fraser. Maar wie 
kent Arthur en Wilda 
Mathews, die in 1950 
als laatste CIM-zende-
lingen China verlie-
ten? Onbekenden in 

de wereld, gewone mensen, zendelingen 
die familieleden begraven hebben op het 
zendingsveld. Sommigen dienden vele ja-
ren, anderen enkele minuten. Denk aan 
John Williams, die op 20 november 1839 
vermoord werd zodra hij zijn voet zette 
op de Nieuwe Hebriden (een eilanden-
groep ten oosten van Australië).

Dwaas voor mensen, wijs voor God. Om-
dat de liefde van Christus hen aanspoorde 
gingen zij. Dat was de diepste motivatie 
voor alle offers die gebracht werden. En 
diezelfde liefde, dringt ons allen nu ook.

Liefde die dringt

COLUMN

“Verhalen van mensen die 
alles opgaven, die met hun 

(…) doodskist afreisden naar 
het onbekende land.”

COLUMNCOLUMN
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Marieke den Butter  
zendingswerker in Oost-Azië, is 
getrouwd met Jaap en is moeder 
van acht kinderen.

* ‘many beautiful things’ (2015) is een film over Lilias Trotter, te bekijken      

   op YouTube. (youtu.be/9g0VXJ7fiq4) of scan de QR-code:Deel & Geniet!

推動的愛



Interesse 
in zending?
Ga op zoek naar Gods plan 
met jouw leven en laat  
je inspireren tijdens 
het Xplore Mission 
weekend!

Wordt georganiseerd door zendingsorganisaties:  

OMF Nederland, WEC Nederland, Wycliffe Bijbelvertalers en Interserve.

Datum: 
vrijdagavond 24 maart 

t/m zondagmiddag 
26 maart 2023 

Locatie:
Bijbelschool Cornerstone

Hagelkruisstraat 19
5835BD Beugen

   Informatie en 
aanmelden: 

 xploremission.nl
       info@xploremission.nl

zending?
!

探索宣教


