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Algemene achtergrond Week van de Zending 
Van 27 september tot 3 oktober 2021 gaat in samenwerking met 10 Vlaamse 
zendingsorganisaties de Week van de Zending door. Je kan als individu of als kerk 
deelnemen. Het thema is Zie! Wat Ik deed en doe.  Als organisaties willen we met jullie 
verhalen delen hoe God werkt op het zendingsveld in België en daarbuiten.  
 
‘’Voorbede is het reinigende bad waarin het individu en de geloofsgemeenschap zich iedere 
dag moet dompelen.’’ 
Dietrich Bonhoeffer 
 
Wilt u biddend deze verhalen van de verschillende organisaties doorlezen. Je kan dit 
individueel doen of ook als kerk/groep. Als je dit in groep doet kan je misschien ervoor 
kiezen om de groep op te delen en de verschillende verhalen te verdelen of misschien 
enkele eruit te kiezen.  
 
Gebed maakt ons niet geschikt voor het grotere werk. Het is het grotere werk. 
Oswald Chambers 
 
Moest u na deze gebedsavond interesse hebben om te zien welke stappen u kunt nemen 
om meer betrokken te zijn in het zendingsveld op vlak van gebed of misschien zelf gaan, kan 
u altijd één van de organisaties contacteren. Op het einde van elke gebedsfiche staat de 
website van de organisatie waar u contact kan nemen. 
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Als u als kerk /individu deelneemt, helpt het ons altijd als u registreert. Op die manier 
kunnen we jullie op de hoogte houden van updates en de Week van de Zending 2022. 
Registreren doe je op: www.zendingvlaanderen.be/registreren   
 
Verder kan je op de website ook nog een uitgewerkte jeugdavond / preekschets en 
zondagschoolles (-12 jaar) vinden. Daarnaast vind je er ook de digitale versie van dit 
document. 
 
In naam van alle deelnemende organisaties willen we jullie bedanken voor jullie deelname 
aan de Week van de Zending. 
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Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn 
leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag de eigenaar 
van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’. Mattheus 

9:36-38 
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Is gemeentestichting nog wel mogelijk in België? 
 
Al 100 jaar heeft de BEZ de visie en het verlangen om in België gemeenten te stichten. We 
geloven in de kracht van een ‘plaatselijke getuigenis’ van de kerk, die voor haar omgeving 
tot licht en zout mag zijn. We zijn God enorm dankbaar dat hier de Vrije Evangelische 
gemeenten (VEG) uit ontstaan zijn. 
 
Als VIANOVA  hebben we het verlangen om een beweging van gemeenschappen van 
dicipelen van Jezus Christus te ondersteunen.  
Eric en Anne Zander hebben als gezin een roeping ervaren om in hun eigen gemeente, 
namelijk Gembloux een kerk te zien onstaan. Vanuit bewogenheid vroegen ze het 
schepenbestuur hoe ze praktisch de stad konden dienen en waar de noden lagen. Vanuit 
bestaande initiatieven bouwden Eric en Anne mee, legden relaties en deelden hun geloof. 
Stapje voor stapje toonden men interesse en kwamen mensen tot geloof. Samen ging het 
groepje gelovigen onderweg. Ze lazen samen in de Bijbel, baden voor elkaar, bemoedigden 
elkaar en probeerde Gembloux verder te bereiken met Gods liefde 
 
Vanuit deze passie heeft God de eerste vruchten gegeven. Vanuit Gembloux is ook in 
Hannuit een bloeiende gemeenschap van volgelingen van Jezus ontstaan. Het verlangen 
groeide om ook in Vlaanderen nieuwe gemeente te stichten. Zo ontstond in Heusden-Zolder 
een kernteam en stapje voor stapje krijgt de nieuwe gemeenschap vorm. 
In Tielt en Sint-Truiden wordt er aan een fundament gewerkt om een nieuwe gemeenschap 
te starten en in Hamme is er een team aan het ontstaan. 
 
We geloven dat het Gods verlangen is dat er overal in België gemeenschappen ontstaan! 
Onmogelijk? God heeft de eerste deuren geopend. We zien uit naar Zijn werk en wat Hij 
verder wil bewerken.  
 

• Dank God voor alle kerken die in de afgelopen 100 jaar mochten ontstaan. 
• Dank God voor het levend getuigenis dat vanuit de kerken mag uitgedragen worden. 
• Dank God voor het verlangen om nieuwe gemeenschappen te stichten. 
• Dank God voor nieuwe werkers in de wijngaard. 

 
• Bid voor bewogenheid en liefde voor de mensen die we mogen ontmoeten. 
• Bid dat we op de verschillende plekken Gods liefde mogen weerspiegelen en mensen 

mogen aangetrokken worden door Gods liefde. 
• Bid voor eenheid en volharding binnen de verschillende teams. 
• Bid dat we niet moe zullen worden om goed te doen voor de mensen om ons heen. 
• Bid voor jonge mensen die op hun beurt het verlangen mogen hebben om in hun 

gemeente of stad Jezus liefde bewust uit te dragen. 
• Bid dat er een beweging mag ontstaan van gemeenschappen die op hun beurt weer 

gemeenschappen mogen stichten. 
 
Meer info over het werk van VIANOVA? Ga dan naar: https://www.vianova.be/ 
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13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp 

dat Emmaüs heet . …  27Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de 
Schriften over hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de 

Profeten. ...  Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. … 32Daarop 
zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met 

ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ (Lucas 24) 
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Met Al Massira, Arabisch voor ‘de Reis’, ondernemen we met zoekenden een 
ontdekkingstocht met 13 etappes doorheen de Bijbel die ons bij de Messias en een 
christelijk leven brengt. De visie en het programma werden in het Midden-Oosten 
ontwikkeld en ‘de Reis’ geeft antwoorden op vragen eigen aan de cultuur en religie van deze 
regio. Deze mensen kunnen we ook  opzoeken en ontmoeten in Vlaanderen of waar dan 
ook… 
 
Enkele indrukken van wat God in Vlaanderen via AL Massira deed: 
- H zei bij de inleidende avond: ‘We zullen een zestal keren komen en dan beslissen of we 

de hele reeks volgen’. Later zei H: ‘Ik ben nu ook evangelist in het asielcentrum.’ Een 
aantal weken na het einde van de eerste reeks bracht hij nieuwe geïnteresseerden mee 
en konden we een nieuwe ontdekkingsreis starten. 

- E zei op een avond: ‘Vroeger kende ik wat van de verhalen van de Profeten, nu begrijp ik 
ze!’ In het Midden-Oosten was zijn vrouw M tot geloof gekomen en een zestal keren 
naar een verborgen huisgemeente geweest. Er volgden arrestaties en M en E vluchtten 
eerst in hun land en vervolgens naar Europa. Vanaf de bekering van zijn vrouw heeft E er 
sterk op aangedrongen om ‘te stoppen met haar geloof’.  Nadat ze gevlucht waren naar 
het noorden heeft E er nog sterker op aangedrongen en dreigde hij ermee te scheiden. 
M bleef standvastig in Jezus Christus geloven en zei dat het haar niet uitmaakte wat E 
zou doen. Zelfs al zou ze worden gearresteerd, ze zou blijven geloven in Jezus Christus. 
De liefde tussen E en M is gelukkig gebleven en ze besloten om samen als gezin naar 
Europa te vluchten. Hier vond E de Messias mede door het Al Massira programma. Nog 
een zin uit zijn getuigenis: ‘Ik ben diep in mijn hart getroost sinds ik mijn hart aan Jezus 
Christus gaf, een gevoel van veiligheid en troost en steun van Jezus Christus.  Als ik 
Jezus’ naam noem, heb ik het gevoel dat Hij aan mijn zijde staat.’ 

- Bij Al Massira ontmoeten we elkaar en hebben we de gelegenheid om God te 
ontmoeten. Zo vertelde M bijvoorbeeld na een afsluitende gebedstijd spontaan dat ze 
de rust en vrede van God had ervaren en daarbij een witte vredevolle vogel zag. 

 
Danken jullie voor wat God deed.  
Bidden jullie verder mee dat:  
Interesse en visie bij christenen in Vlaanderen mag toenemen om personen met Arabische 
en aanverwante achtergronden te ondersteunen in het ontmoeten van de Messias. 
Christenen die al een Al Massira training volgden zoekende zullen ontmoeten om met hen 
het programma te door te nemen. 
Meer christenen Al Massira leren kennen, de training zullen volgen en een Vlaams team kan 
opgebouwd worden. 
 
Wil je ook graag met het programma werken? 
Een training rust je toe en na de training ontvang je de materialen. 
Info: herman.aerts@almassira.org www.almassira.nl www.almassira.org. 
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Rouah Racham Ministries 

het begin van een kerk in het zuiden van de provincie Luxemburg  
 

Andy B & Coralie Bolene 

 
 

Samuel & Rachel Tonon 
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In begin 2019 begon God te spreken tegen voorganger Andy B. Bolene en zijn vrouw Coralie, 
die toen in Brussel woonden, over het starten van een kerk en een bediening in het zuiden 
van België. Zij vroegen de Heer: "Waarom wilt u dat wij een kerk stichten in de provincie 
Luxemburg?" Het antwoord werd duidelijk toen ze de aanwezigheid van christenen in dat 
deel van het land bekeken.  
U weet misschien dat slechts 1,5% van de Belgische bevolking zichzelf beschrijft als 
evangelisch christen. Maar weet u ook dat 2/3 van de burgerlijke gemeenten van België (elk 
met gemiddeld 19.600 inwoners) geen protestantse, evangelische, charismatische of 
pinksterkerk heeft, en dat in de meeste van deze gemeenten de katholieke parochies niet of 
nauwelijks functioneren? En wist u dat de hoogste concentratie van die gemeenten zonder 
kerk in de provincie Luxemburg ligt? Plotseling was het feit dat God Andy en Coralie riep om 
een kerk in dat gebied te stichten heel logisch.  
In maart 2019 begonnen Andy en Coralie samen in hun nieuwe huis in Messancy te bidden 
om leiding van de Heilige Geest om de mensen in dit deel van België te bereiken. Ze begonnen 
ook te bidden voor de juiste mensen om hun team te versterken en te helpen met de opbouw 
van deze ontluikende kerk.  
In dat jaar werd Rachelle Tonon, van het OM-team in België, samen met haar man Samuel in 
contact gebracht met Andy en Coralie. Ze hoorden over de visie van de kerk en over de nood 
aan meer volgelingen van Jezus, en ze voelden zich geroepen om mee te werken in dit gebied 
dat het minst wordt bereikt door het evangelie van Jezus Christus. En zo begon Rouah Racham 
Ministries. 
U vraagt zich misschien af wat deze Hebreeuwse woorden betekenen. Ze zijn nauw 
verbonden met de visie van de kerk. Rouah Racham betekent: Geest van Compassie en 
Barmhartigheid. Het is onze hoop om samen een kerk van Jezus te zijn die mensen bemoedigt, 
zodat zij op hun beurt anderen kunnen bemoedigen.  
Het starten van een kerk tijdens een wereldwijde pandemie was een hele uitdaging. Onze 
geloofsgemeenschap was net begonnen met het maken van contacten toen België in 
lockdown ging. Nu moesten we onze werkwijze heroverwegen. We moesten de leiding van 
de Heilige Geest zoeken om te weten hoe we moesten verdergaan. En God was trouw in deze 
lange onduidelijke periode. Hij bracht ons in contact met mensen uit onze omgeving, via 
wederzijdse vrienden, via online contacten en door schijnbaar toevallige ontmoetingen. We 
komen momenteel wekelijks online samen met 20 tot 25 mensen. We geven alle glorie aan 
Christus voor het laten groeien van Zijn kerk, zelfs toen we dachten dat het onmogelijk zou 
zijn!  
Gebedspunten: 
• Dank de Heer met ons voor Zijn trouw en ondersteuning tijdens de pandemie en de 
lockdowns. Dank Hem voor creatieve ideeën en voor door Hem geleide ontmoetingen. 
• Bid om wijsheid wanneer we trouw contact houden met de mensen die God ons heeft 
gegeven en voor voortdurende creativiteit nu de coronaregels worden versoepeld.  
• Bid voor het juiste gebouw voor onze samenkomsten. Vóór de coronacrisis 
ontmoetten we elkaar thuis. Maar we moeten nu een gebouw vinden dat groot genoeg is 
voor het aantal mensen om op een veilige manier te kunnen samenkomen.  
• Bid om wijsheid voor ons, nu God het op ons hart legt om ook contacten te leggen in 
het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk, want we bevinden ons vlakbij de grenzen. We 
willen gaan waar God aan het werk is, op Zijn tijd. 
Meer weten over OM Belgium: www.om.org/be   
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En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan 

zal het einde gekomen zijn.’ (Matteüs 24:14) 
 
 

Eensgezind en doelgericht alle steden en dorpen van België 
bereiken met het Evangelie. 
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In mei 2013 lag Rudi Van Steen, die toen nog zendeling was in India, op een matras in Delhi. 
Hij herinnert zich een zeer intense gebedstijd waarin hij bad voor evangelisatie van de gehele 
wereld, dan zoomde hij in op België, en dan kwam plots “Evangelisatie in Nieuwkerke” over 
zijn lippen.  
 
Nieuwkerke? Daar had hij nog nooit van gehoord. Maar na wat opzoekwerk bleek dit een 
deelgemeente van Heuvelland in West-Vlaanderen te zijn. Na overleg met Gregory 
Goudeseune en wat anderen bleek dat er in Nieuwkerke nog geen evangelische christenen 
woonden. Er werd gebeden en gebeden voor Nieuwkerke, maar na enige tijd had Rudi de 
indruk dat God zei: “Je kunt de oogst niet binnen bidden. Je moet het dorp intrekken en 
evangeliseren.” Lang verhaal kort: Op 25 augustus 2013 zorgden 36 christenen uit negen 
verschillende gemeentes en uit diverse denominaties ervoor dat elk huisgezin van 
Nieuwkerke een flyer in de brievenbus kreeg. 
 
Enkele jaren later hoorde Gregory Goudeseune de woorden ‘Belgium Arise’ in een droom. 
Een oproep van God om in alle steden van België te gaan evangeliseren. Belgium Arise werd 
‘officieel’ als een werkgroep van de vzw Moved For All Nations opgericht.  
Ondertussen werden steden en dorpen zoals Berendrecht, Bocholt (Kaulille, Lozen, Reppel), 
Edegem, Hove, Kalmthout, Kinrooi, Kortrijk (Bissegem, Heule, Bellegem, Kooigem, Marke, 
Rollegem, Aalbeke), Lier (Koningshooikt), Poperinge, Zandvliet en een wijk van Herentals in 
zijn geheel of gedeeltelijk bezaaid met een ‘Gods Liefdesbrief aan jou’.  
 
Het traktaat is verkrijgbaar in meer dan 15 talen omdat anderstaligen, ook als ze Nederlands 
verstaan, nu eenmaal meer aan een traktaat in hun moedertaal hebben. Op de website 
www.BelgiumArise.be is te zien dat het traktaat reeds enkele duizenden keren gedownload 
werd door zowel Nederlands- als anderstaligen. Er is ook overleg met geïnteresseerde lokale 
christenen om in Anzegem, Bree, Montenaken en Nieuwpoort van start te gaan. 
Maar, enkele steden en dorpen is niet genoeg. Flyeren is niet genoeg. Een eenmalige 
evangelisatie actie is onvoldoende. Het zijn onmisbare schakels in de grote zendingsopdracht 
maar er is meer nodig. Er moeten meer werkers opgetrommeld, toegerust en uitgezonden 
worden. Er moeten meerdere acties op gang komen. De oogst en de daarmee gepaard gaande 
arbeid zijn groot en veel. We hebben elkaar nodig. Niemand is overbodig!  
Tot op heden komen er nog maar weinig reacties van niet-christenen binnen als resultaat van 
de flyeracties. Maar de deelnemers zijn meestal enthousiast, groeien in liefde voor God en 
het verlorene en dat is een belangrijk dankpunt. 
 
Danken jullie voor wat God deed? 
Gebedspunten:  
- Bid voor door God geïnspireerde creativiteit, opdat we ons land meer en meer tot zegen 
zullen zijn. En opdat mensen er echt naar zullen verlangen om God beter te leren kennen. 
- Bid voor evangelisatie en discipelschap in jouw stad / gemeente / dorp.  
- Bid voor evangelisatie en gemeentestichtend werk in een stadswijk of een dorp waar jij van 
weet dat nog geen ‘sprankelend evangelisch getuigenis’ kent. 
 
Meer weten? www.belgiumarise.be & www.movedforallnations.be   
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Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het 
nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak 

rivieren in de wildernis. Jesaja 43:19 
 

 
Gerjo en Ewoud Koning – OMF België / Nederland – Zendelingen in Thailand 
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God gebruikt soms de moeilijkste situaties om daar iets uit te laten groeien. Herken je dat? 
Het afgelopen jaar was voor ons erg zwaar. Het was nog zwaarder voor de vele Thai om ons 
heen die hun inkomsten verloren of hun baan kwijt raakten. Midden in al die ellende zijn we 
God gaan vragen om een bijzonder werk te doen ten goede. We kregen het op ons hart een 
voedselactie te starten voor een aantal verschillende dorpen. We deelden voedsel uit en 
vertelden het evangelie. Een aantal maanden hebben we dit volgehouden. Er ontstonden 
verschillende groepjes die meer over de Here Jezus wilden horen. Er gebeurden opeens 
allerlei bijzondere dingen en het evangelisatie werk raakte in een stroomversnelling.  
 
Als we nu een jaar later terugkijken, zien we dat God een werk heeft gedaan. Er is 
uiteindelijk een kerk ontstaan in Kaeng Khro. Was het ook gebeurd zonder de corona crisis? 
We weten het niet, maar wat we weten is dat God trouw is en gedaan heeft wat Hij zegt. Is 
het dan allemaal rozengeur en maneschijn als je met God leeft? Zeker niet is onze ervaring. 
Voor onszelf betaalden we een prijs. Er was teveel werk, te weinig lokale ‘’arbeiders in de 
oogst’’ die hielpen. En de thuis scholing was simpelweg te zwaar. We liepen tegen onze 
grenzen aan en moesten besluiten te gaan wonen op een plek waar een school is voor onze 
kinderen. 
 
Inmiddels wonen we in deze nieuwe plaats. Ook hier is de nood erg hoog. 980.000 mensen 
om ons heen. Er zijn praktisch geen christenen, het percentage christenen is maar een vijfde 
van een procent. Kan God ook hier iets nieuws maken, het laten ontkiemen? Jazeker, want 
Hij baant een weg in de woestijn en maakt rivieren in de wildernis! We nemen onze 
ervaringen uit de vorige woonplaats mee en gaan inzetten op het trainen van mede 
arbeiders, om de oogst hier binnen te halen. Daar hebben we jullie gebed, als mede 
arbeiders thuis, wel voor nodig.  
 
Danken jullie voor wat God deed. 
Bidden jullie verder mee dat:  
- God alles zal laten meewerken ten goede.  
- God Zijn trouw zal laten zien aan de christenen in Kaeng Khro. Hij heeft hen uit de 
duisternis geroepen en zal hen ook leren wandelen in het licht.  
- God iets nieuws zal doen in onze nieuwe woonplaats. Dat er vele mede-arbeiders uit de 
980.000 mensen zullen opstaan. Nieuwe arbeiders uit de oogst zelf. 
 

 
Meer weten over het werk van OMF België of het werk van Gerjo en Ewoud:  
Ga naar www.omf.be  
 
Wilt u graag maandelijkse gebedspunten: be.co@omfmail.com  
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Naastenliefde, grenzeloos 

 
Gal 6:9 "Laten we daarom het goede te doen, zonder op te geven, 

want als we niet verzwakken, zullen we oogsten als de tijd daarvoor 
gekomen is." 

 

 
Anne-Marie en Louis Van de Voorde – Tearfund België – Zendelingen in Servië 
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Als humanitaire helpers in Servië is het onze visie om Roma te helpen in nood. Actueel leven 
nog vele gezinnen onder het bestaansminimum. Servië is het 4e armste land van Europa. In 
het kader van ontwikkelingssamenwerking willen we de kloof van armoede en discriminatie 
overbruggen. Het is noodzakelijk dat Roma in hun eigen land en omgeving kunnen geholpen 
en gemotiveerd worden, opleiding kunnen genieten en aan het werk gezet worden. 
 
Door onze aanwezigheid ter plaatse in de realiteit en leefomstandigheden van alle dag 
proberen we met onze houding en daadwerkelijke hulp tegemoet te komen aan de 
basisbehoeftes van deze kwetsbare doelgroep. We zijn ervan overtuigd dat omkijken naar 
de ander en hulp bieden van welke aard ook een mens belangrijk maakt. 
 
Ons christelijk geloof is onze drijfveer: door de activiteiten en hulp die we bieden willen we 
de liefde van Christus delen. De mensen voelden zich gesteund met ons meeleven. 
Humanitaire goederen vormen steeds een kleine brug tussen de winter en de periode van 
de start van het seizoenwerk. Het persoonlijk afleveren van een winterhulp voedselpakket 
draagt bij aan het sociaal contact en is doelgericht. In verschillende dorpen hadden we een 
gezegende ontmoeting en bemoedigende gesprekken met de mensen van de kerk. De 
mensen zijn ontzettend dankbaar naar God, de donateurs en ons toe. 
 
In het project renovatie/huizenbouw hebben we eigenlijk altijd middelen te kort; zoveel 
aanvragen en nood voor een degelijk onderkomen, badkamer, stevig dak. In het kader van 
jobcreatie ondersteunen we Roma die reeds een bepaald of gespecialiseerd beroep (willen) 
uitoefenen. Door te kunnen werken met gereedschap dat voldoet aan de normen van 
veiligheid, gezondheid en aangepast is voor de job sparen ze energie en tijd. Deze manier 
van support stelt de werkkracht in staat om op lange termijn te profiteren van deze hulp om 
te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud/en zelfs iets extra’s.  
 
Danken jullie voor wat God deed. 
Vele projecten mochten we realiseren dankzij Gods hulp en trouw. Steeds op het juiste 
moment middelen en wijsheid. 
Voor al de mensen die ons heel trouw steunen in gebed en financiën. 
Bidden jullie verder mee dat:  
Esmeralda, een jonge moeder, is van huis gevlucht met haar 3 kinderen. Haar man gokt en 
drinkt en maakt haar en de kinderen het leven onmogelijk. We leven enorm mee met haar 
omdat we haar leven en verhaal al een hele periode kennen. We hebben haar aangeraden 
om contact op te nemen met de pastor van de Roma kerk om geestelijke hulp. 
Onze laatste maanden in Servië: dat het (voorlopig) afscheid niet te zwaar wordt en wij alles 
op tijd kunnen afronden. 
 “Onze” goede werken een wegwijzer mogen zijn naar Gods koninkrijk.  
 
Meer weten over het werk van Anne-Marie en Louis of van Tearfund. 
Ga naar www.tearfund.be 
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Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik 
had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een 

vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd.  Ik 
had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren 

gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in 
de gevangenis en u bent bij Mij geweest. 

 Mattheus 25: 35-36 
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Korte zendingsreis Bulgarije 
Eén week. Wat kan God nu in één week doen.? 
Veel. God kan veel doen in één week! 
 
Met Belgian Mission Team trekken we jaarlijks met een groep voor één week erop uit naar 
Bulgarije. Telkens naar een andere stad. Telkens een andere omgeving, maar de armoede is 
overal heel schrijnend. We sturen een vrachtwagen met kledij die we daar verdelen. We 
kopen voedselpakketten aan en gaan op huisbezoek en vertellen het evangelie. Kinderen en 
jongeren krijgen aandacht in een programma.  
Er wordt samen gelachen en gehuild. Mensen zijn zo dankbaar dat mensen uit België tijd 
maken voor hen. Om te praten, te luisteren en iets kleins te geven. Maar het meest 
bijzondere dat we kunnen geven is Jezus. 
 
We gaan vooral naar de Roma bevolking, zij zijn het allerarmst. Er zijn best wel wat 
christenen onder hen maar ook veel ‘naam christenen’, enkel traditie maar geen relatie. 
Onzeker over hun bestemming na de dood. 
 
We waren in een arm huis, 3 teamleden en een vertaler. Bij een man en vrouw, en een 
kindje. Het gesprek liep wat stroef. De man vertrok (wat vaak gebeurd tijdens een diepzinnig 
gesprek). God sprak tot me om mijn getuigenis te delen. Ik dacht “hier zijn toch geen 
raakvlakken met hen” maar toch vertelde ik de vrouw hoe ik tot geloof kwam. Het gesprek 
nam een totaal andere wending. Ze kreeg interesse en zei dat ze God beter wil leren kennen 
maar dat ze geen idee had hoe ze moest bidden. Samen hebben we dan gebeden en haar 
aangemoedigd zelf ook een gebed te doen in haar eigen taal. We weten niet wat ze zei maar 
de Heilige Geest was krachtig aanwezig. Ze huilde van blijdschap. We mochten God’s licht 
hier laten schijnen en God openbaart zich als we uitstappen. 
We weten niet hoe het verder ging met deze vrouw. We werken samen met de lokale kerk 
dus onze hoop is dat ze wordt opgevolgd. Maar ze heeft God’s liefde en onze compassie 
mogen ervaren. 
 
We zien niet enkel God werken onder de arme mensen ter plaatse. Ook de deelnemers 
raakt God aan. Hij doet grote dingen in de groep. Mensen groeien dichter naar God toe. 
Samen kerk zijn, samen God zoeken en uitreiken naar armen. God zegent dit. 
 
Danken jullie voor wat God deed. 
Bidden jullie verder mee dat:  
- God de mensen die we bezoeken dichter tot zich zal trekken. 
- God de lokale kerk helpt om nieuw gelovigen op te volgen.  
- Deelnemers een blijvend hart voor zending en/of armen zullen krijgen. Dat ze ook in België 
uitreiken naar anderen, zowel met het evangelie als materiële hulp. 
- We wijsheid mogen hebben in het organiseren van nieuwe outreaches, nu de corona 
pandemie stilaan terug zaken mogelijk maakt. 
 
Meer weten over zendingsreizen van BMT of over andere werkingen van BMT? 
Ga naar: https://www.belgianmissionteam.be/  
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Samen één 

Niemand Loslaten 
 

Thema: zendingskinderen. 
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Zendelingen zijn mensen van vlees en bloed, en dat geldt ook voor hun kinderen. Bovendien 
krijgen ze te maken met extra uitdagingen in vaak extreem moeilijke omstandigheden. In 
gebedsbrieven vragen ze dan ook regelmatig extra aandacht voor hun kinderen. Begin 2021 
vroegen we onze VVP-zendelingen naar enkele belangrijke ‘tijdloze’ gebedsonderwerpen. 
Alle gezinnen vroegen daarbij gebed voor hun kinderen. 
 
Wat God wil doen en al doet! 
 

Zendelingen willen graag Gods vruchtbaar werk in mensen zien en dat deze vrucht zich 
vermenigvuldigt. Dit willen ze ook bij hun kinderen zien maar het is niet vanzelfsprekend dat 
kinderen van ‘leiders’ de weg van Jezus volgen. Hieronder lees je een oproep van de ouders 
van de twee zendingskinderen op de foto. 
“Wij zijn geroepen om de volgende generatie voor te bereiden in hun geestelijke wandel. Als 
we hierin falen, zal het heel moeilijk zijn voor onze kinderen. Ik geloof dat God de volgende 
generatie voorbereidt. Als ouders hebben we de verantwoordelijkheid om de fakkel door te 
geven aan onze kinderen. Het is onze verantwoordelijkheid dat de volgende generatie 
geestelijk sterk genoeg is om in deze wereld hun licht te laten schijnen. Dit is onze missie hier 
in Brazilië maar ook jullie missie in Vlaanderen en over de hele wereld!” 

 
Danken jullie voor wat God deed? Bidden jullie verder mee? 

 
- We vragen in de eerste plaats gebed voor ons als familie, dat we Gods bescherming 

hebben over ons leven en zijn aanwezigheid. Dat Hij ons mag leiden in de plannen die Hij 
voor ons heeft. 

- Bid voor Gods liefde en wijsheid voor de opvoeding van onze kinderen, mogen zij Hem 
op hele jonge leeftijd aanvaarden als hun Redder en Hem volgen. 

- Dat God ons leidt in de opvoeding en in het onderwijs van onze dochter. Dat is best een 
uitdaging in Kinshasa, Congo.  

- Voor onze kinderen en kleinkinderen, dat zij verder mogen gaan met de Heer, dat zij in 
alle aspecten van hun leven Zijn zegen mogen ervaren. 

- Dat onze kinderen zich mee betrokken voelen in ons missiewerk en samen met ons 
kunnen groeien in hun liefde voor de Heer. 

- Voor onze kinderen dat ze het pad zullen blijven volgen die de Heer voor hun heeft. 
Vooral voor onze jongste die nog maar begint op zijn pad. Wijsheid voor zijn opvoeding 
en onderwijs. 

- Dank voor Gods bescherming (lichamelijk, geestelijk,…) en voorziening voor ons gezin. 
- Dank dat onze kinderen ‘zich hier goed in hun vel voelen’ en ze tijdens de zomer thuis in 

België banden kunnen verstevigen. 

Meer weten over de zendelingen van VVP? 
Ga naar https://www.vvp.be/zending/  
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Johannes 8:31-32: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk 
Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u vrijmaken. 
 

 

Farsi Bijbelstudie 
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Gave Veste organiseert samen met een Farsi-sprekende evangelist en leraar een 
Bijbelstudie in het Farsi. Dit is de taal van Iran en Afghanistan. De Bijbelstudie wordt elke 
eerste en derde zaterdag van de maand gegeven in Antwerpen-Deurne. Gave Veste 
ondersteunt de Bijbelstudie op organisatorisch en praktisch vlak. 
 
Aan de Bijbelstudie deden voor de coronamaatregelen 50 deelnemers mee. Tijdens de 
lockdowns sloten veel christenen en zoekenden uit Iran aan!  
Tijdens de Bijbelstudie leren de deelnemers de fundamenten van het christelijke geloof 
kennen in hun eigen taal. Het is belangrijk voor mensen uit een andere, vaak Islamitische 
achtergrond, om de basisdefinities heel goed te snappen en te begrijpen.  
 
"De waarheid van God maakt vrij. Help mee om onbereikte volken te bereiken in België." 
Een van de doelen is dat de deelnemers op lange termijn zelf dienaar worden voor de kerk. 
Dat kan alleen als ze een goede basis hebben en onafhankelijk van de Farsi-Bijbelstudie 
verder wandelen en groeien in het geloof. Daarom willen we ook dat de deelnemers 
aangesloten zijn bij een lokale kerk.  
 
Eind augustus getuigde een deelnemer over een ervaring met God. Ze worstelde ontzettend 
met het verstaan van de stem van God. Op advies van de Bijbelstudieleraar ging ze de Bijbel 
zelf lezen en een week later zei ze: ‘’God heeft zo duidelijk gesproken deze week door een 
vers uit de Bijbel’’.  
 
Danken jullie voor wat God deed?  
Bidden jullie verder mee dat: 
 
Nu de lockdowns over zijn, men de Farsi-Bijbelstudie weer weet te vinden  
De contacten met christenen en zoekenden in Iran behouden blijven 
Vele Farsi-sprekenden tot een levend geloof komen 
De deelnemers de woorden die ze ontvangen zelf mogen doorgeven aan volksgenoten 
De deelnemers bevrijd mogen worden van het juk van de Islam en de Heere Jezus mogen 
kennen zoals Hij werkelijk is.  
 
 
Wil je meer weten over bedieningen onder vluchtelingen? 
Ga naar www.gaveveste.be 
 


