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Nieuwsbrief zendingscommissie 

Op D.V. zondag 23 mei en maandag 24 mei wordt in onze Hervormde 
Gemeente Strijen tijdens de kerkdiensten weer de jaarlijkse 
pinksterzendingscollecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor de families 
Mager en Folmer, die namens de GZB uitgezonden zijn en voor Karsten en 
Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. De ondersteuning van 
familie Kruijt, werkzaam voor het Happy Rock Center in Kenia, is tijdelijk 
stopgezet en wordt weer voortgezet zodra zij terug zijn in Kenia. 
 
U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en 
zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen! 
 
Uw donatie voor de collecte kunt u overmaken op het bankrekeningnummer 
NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, zending) of via de volgende 
link https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes. 
 
 
 
 
 
 
 
Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van 
mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken! 
 
Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn? 
 
Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres:  
zendingscommissie@hervormdstrijen.nl.  
U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze 
nieuwsbrief opvragen.  
Meer informatie is ook te vinden op onze website: 
www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie. 
 
 
 
 
 
 

https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes
mailto:zendingscommissie@hervormdstrijen.nl
http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie
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Rik en Caroline Mager, discipelschapstrainer en orthopedagoge in 
Rwanda. 

Rik en Caroline informeren onze gemeente deze keer via hun eigen 
nieuwsbrief. Deze is bijgevoegd bij dit document. 
 

In eerste instantie hadden Rik en Caroline 
besloten om hun verlof in verband met de 
coronaepidemie uit te stellen. Maar ze 
moeten de plannen wijzigen en wel om een 
heel bijzondere reden. Begin augustus 
hopen ze naar Nederland te komen omdat 
ze in september een kindje verwachten.  
We proberen hen dan weer te ontmoeten in 
een kerkdienst of andere bijeenkomst. 

Daarover zullen we u t.z.t. informeren.  
 
Blijf op de hoogte  

Volg Rik en Caroline op de voet via hun weblog:  
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-
mager/home?user_id=1019243 
U kunt daar een e-mailabonnement op de nieuwsbrief nemen. Rik en Caroline 
zijn ook te volgen op Facebook, dit kan op “Duizend heuvels vol vreugde”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
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Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. 

Het land waarin wij wonen is wereldwijd nu dagelijks in het nieuws vanwege 

de enorme aantallen coronagevallen, het tekort aan zuurstoflessen en het 

hoge sterftecijfer. In deze nieuwsbrief een korte update over onszelf. 

 

Allereerst zijn we dankbaar dat we zelf gezond zijn, energie hebben en ons 

werk redelijk gewoon kunnen doen. Wel horen we om ons heen van veel 

mensen die corona hebben. Er zijn veel meer mensen ziek dan vorig jaar en 

we horen ook van jonge mensen die overlijden. Bijvoorbeeld de verloofde van 

een jonge collega, een hele schok. Ook overleed een Bijbelvertaler van een 

partnerorganisatie, verloor een Bijbelschool twee van hun docenten, waarvan 

een ook nog jong, en hoorden we van een kerkgenootschap aan de andere 

kant van het land waar vijf dominees achter elkaar overleden.  

Zelf hebben we afgelopen maandag onze eerste vaccinatie gehad (Astra-

Zeneca). Aan deze kant van het land is de situatie nog niet zo ernstig als 

elders. We weten natuurlijk niet hoe lang dat zo zal blijven. 

We zijn al een dag of tien  in vrijwillige lockdown: we gaan alleen naar buiten 

voor het strikt noodzakelijke. Met pijn in het hart moest Irene ook de geregelde 

knutselpartijtjes met ons buurmeisje afzeggen. Gelukkig begreep de familie 

dat goed, en Irene en het buurmeisje hebben een oplossing gevonden om 

toch samen creatief 

te zijn door samen 

een knutselverhaal 

te schrijven dat ze 

elke dag met elkaar 

uitwisselen. Over 

een paar weken 

wordt er in dat gezin 

trouwens een baby 

verwacht - ook extra 

spannend voor de 

familie, in deze tijd! 
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Qua werk is het 

een drukke tijd. 

Irene doet twee 

modules van haar 

studie (Inleiding 

Oude en Nieuwe 

Testament) en dat 

valt naast haar 

werk wel een 

beetje zwaar. Het 

volgende 

semester gaat ze 

er daarom maar 

een tegelijk doen. 

Karsten heeft de 

verantwoording 

voor een grote 

conferentie die morgen gaat beginnen - helemaal online, natuurlijk. Daarna 

heeft hij een paar dagen vrij gepland om op adem te komen. We zijn beide blij 

dat we ondanks corona ons werk kunnen blijven doen. 

 

In maart woonden we een jaar in deze stad. Het was op veel manieren een 

bijzonder jaar, niet in het minst omdat we vooral de eerste tijd vrijwel nooit 

onze schoenen hoefden aan te trekken, en als ze aangingen was dit altijd 

tegelijk met mondkapjes! In deze nieuwsbrief vertellen we iets over onze 

zoektocht naar een geschikte kerk. 

 

Schoenen uit  

 

Voordat de coronacrisis begon waren we slechts twee keer fysiek naar de kerk 

geweest; na die tijd “bezochten” we een van die kerken online vanuit onze 

huiskamer. We hoefden er niet eens onze schoenen voor aan te doen! 
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Sinds hier kerkdiensten weer mogen hebben we meerdere malen die 

gemeente bezocht. De diensten zijn bemoedigend: zowel de dominee als zijn 

gemeenteleden zijn enthousiast met de Bijbel, geloof en maatschappij bezig 

en bijna iedereen die we spreken in de kerk heeft wel een huiskring, een 

kinderclub, is betrokken bij studentenwerk, of heeft een baan opgegeven om  

 

God op een andere plek te kunnen dienen. We worden hartelijk verwelkomd in 

deze kerk, maar nodig hebben ze ons niet. Het ontbreekt er in elk geval niet 

aan visie en capaciteit. 

Sinds een paar weken bezoeken we een gemeente die dichterbij ons huis bij 

elkaar komt. Deze dienst is in de lokale taal (die we weinig tot niet verstaan), 

van de banken krijgen we rugpijn, de liederen kennen we niet en de mensen 

lijken  ons een beetje eng te vinden. Maar als wij na afloop van de dienst ons 

best doen een praatje met andere kerkleden te maken lukt dat tot nu toe 

meestal wel en ook de dominee lijkt bemoedigd te zijn door ons bezoek.  

Deze twee kerkdiensten hebben elk een heel andere vorm en sfeer. De ene 

informeel en interactief, de ander gereguleerd en statisch. Als we op deze 

verschillende plekken zitten realiseren we ons weer dat AL die verschillende 

geloofsuitdrukkingen SAMEN het lichaam van Christus vormen. Wij vragen 
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ons af of die tweede kerk misschien een plek kan zijn waar God ons zou 

kunnen gebruiken, om een bemoediging te zijn voor de christenen die in onze 

eigen wijk wonen?  

En op welke plek wij ook zitten, we bevinden ons in het lichaam van Christus. 

Met recht doen wij hier daarom onze schoenen uit voor wij de kerk ingaan! 

 

Om te danken: 

 We zijn dankbaar voor gezondheid, onze eerste vaccinatie  en dat we 

onze bijdrage hier kunnen blijven leveren. 

 We zijn dankbaar dat God overal zijn gemeente bouwt. We bidden dat 

we hier de juiste plek vinden om daar deel van te zijn.  

 

Om te bidden: 

 We bidden voor de vele mensen hier die in angst leven omdat ze 

vanwege al het verwarrende nieuws niet weten wat ze moeten doen. 

 Ook hier nemen de COVID infecties weer toe. We bidden voor 

wijsheid voor de overheid omdat voorgaande maatregelen de arme 

bevolking enorm trof.   
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Willem en Joanne Folmer, namens de GZB als artsenechtpaar 
uitgezonden naar Congo. 

Willem en Joanne informeren onze gemeente via hun eigen nieuwsbrief. Deze 
is bijgevoegd bij dit document. 
 
Momenteel zijn Willem en Joanne op verlof in Nederland. We proberen hen in 
de komende periode weer te ontmoeten in een kerkdienst of andere 

bijeenkomst. Daarover zullen we u t.z.t. informeren. 
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NIEUWSBRIEF NUMMER 8  APRIL 2021 

1 Nieuwsbrief Rik en Caroline Mager | April 2021 

Waar Nederland in een strengere lockdown kwam dan ooit te voren, kregen wij juist 
wat meer vrijheid. Eindelijk voelde het leven weer een beetje normaal en konden we 
het werk weer helemaal oppakken. En toen werden twee van onze collega’s getroffen 
door het coronavirus, rond de jaarwisseling. Gelukkig zijn zij inmiddels helemaal 
hersteld. Maar het leverde wel schrik op en iedereen liet zich massaal testen. Een 
paar dagen later werden de grenzen van het district weer gesloten. Binnen het district 
ging het leven wel z’n gang. Maar het sluiten van de grenzen heeft wel degelijk 

verstrekkende gevolgen. Leveringen 
lopen terug en de prijzen van 
producten lopen sterk op. Sommige 
producten zijn wel 150% duurder 
geworden!  
 
Tegelijkertijd ervaren we juist ook in 
deze crisistijden zegen. Want terwijl 
de districtsgrenzen tijdens de vorige 

lockdown hermetisch gesloten waren, mochten we nu gewoon voor ons werk de 
grens over. Aan het eind van de vorige lockdown hebben we badges laten maken die 
laten zien dat we voor de kerk werken. Op vertoon van de badge liet de politie ons nu 
door. Dat betekende dat het werk voor het voedingsprogramma gewoon door konden 
gaan. En ook de theologische training kon, in een iets gewijzigde vorm doorgaan. 
Een zegen!  
 
We kijken vooruit naar de toekomst. We zijn er op voorbereid dat we nog niet de 
laatste lockdown hebben gehad. Maar we zijn hoopvol gestemd. En er zijn grote 
veranderingen op komst. Welke? Dat leest u op pagina 4! 

Duizend heuvels vol vreugde 

 “Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in 

vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en 

heuvels zullen je juichend begroeten en 

alle bomen zullen in de handen klappen.” 
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Van oktober tot en met december vorig jaar mochten we 

weer trainen. Dankbaar maakten we van de gelegenheid 

gebruik om de groep van twintig studenten naar 

Kamembe uit te roepen die alleen de vijfde en module 

nog af moesten maken. Daarnaast werden nog zes 

andere pastors geroepen die hun opleiding elders af 

moesten breken. Na een druk najaar gingen de 

studenten vlak voor kerst weer naar huis.  

Door de toename van de besmettingen gingen de 

kerken en scholen begin januari weer voor twee 

maanden op slot. Alleen de zes pastors kwamen voor 

extra training.  

Begin maart kwam een nieuwe, derde groep studenten 

om te beginnen aan hun opleiding ‘certificaat in 

theologie’. Het zijn twintig nieuwe, vooral jonge 

studenten vanuit de hele diocese. De meesten van hen 

zijn jeugd- of koorleider. De jongste student is 21 jaar. 

Ze zijn erg leergierig en willen alles over de Bijbel en 

over leiderschap weten.  

Eind april is de tweede groep studenten vertrokken voor 

een studiereis naar Gahini. In deze plaats, in het oosten 

van Rwanda, vond in de jaren 30 van de vorige eeuw 

een grote opwekking plaats die zich over heel Oost-

Afrika verspreidde en zorgde voor exponentiële groei 

van de kerk. Direct na terugkomst in Kamembe 

ontvingen de studenten in een wegens de 

coronamaatregelen bescheiden ceremonie hun 

certificaat.  

Half mei wordt een vervolgcursus gestart op 

diplomaniveau. Hiervoor zijn studenten uit de eerste en 

tweede groep die het certificaat hebben afgerond, 

uitgenodigd. Vanwege de maatregelen kon helaas niet 

iedereen direct zijn studie vervolgen. Pastors hebben 

vanwege de regels van de overheid dat iedere pastor in 

2023 opgeleid moet zijn, voorrang. De overige plaatsen 

worden opgevuld door andere studenten. In totaal zullen 

er 20 studenten starten op diplomaniveau.  

De nieuwe assistent van Rik, pastor Alphonse raakt 

steeds meer gewend aan zijn rol in de Theologische 

School. Alphonse is een geboren evangelist en probeert 

zo goed mogelijk een mentor te zijn voor de studenten.  

Theologische training 

De studenten in processie voor hun uitreiking 

Binnen de voedingsprogramma’s zijn we weer 

teruggekeerd in de normale structuren. In de eerste 

maanden van het nieuwe jaar zijn er al heel wat 

zegeningen te tellen. Elke maand houden we in een van 

onze locaties een ‘month of growth’, waarin extra 

aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en groei 

van kinderen die zeer ernstig ondervoed zijn (degenen 

die in de zogenaamde rode zone zitten). Ze krijgen 

dagelijks een speciale pasta die hen van extra 

voedingsstoffen voorziet. En we geven extra trainingen 

aan hun ouders. We zien daarvan voorzichtig de 

vruchten. Sommige kinderen nemen toe in gewicht, bij 

anderen zien we het niet zozeer in de getallen, maar wel 

bijvoorbeeld in het feit dat ze een glanzende huid 

krijgen. En door de simpele ingrediënten die we 

gebruiken, kunnen ouders dit zelf voortzetten. Ook 

hebben we een aantal simpele shelters kunnen bouwen 

waar dat nodig was, zodat er ook tijdens de regen kan 

worden gekookt. En de eerste kippen hebben hun 

kuikens gekregen.  

Tegelijkertijd is het wel moeilijker geworden. De 

voedselprijzen zijn behoorlijk gestegen, maar de 

inkomsten van de mensen niet. Daarmee komen 

mensen nog meer in de knel te zitten. We zien dat 

daardoor de resultaten langzaam teruglopen. We zijn op 

zoek naar nieuwe mogelijkheden om het gezinsinkomen 

te vergroten. Maar dat is nog een behoorlijke puzzel! 

In de afgelopen tijd hebben we ook een nieuw 

programma kunnen starten in Nyarusange. Een zegen, 

want deze locatie stond al lang hoog op de lijst met 

probleemgebieden. Maar liefst 125 nieuwe ondervoede 

kinderen en volwassenen vonden we in deze regio!  

 

Voedingsprogramma’s 

Koken in de nieuwe shelter 



 

Kookhoekje 
In het kookhoekje vindt u elke keer 
een nieuw recept uit Rwanda. Deze 
keer: cassavemeel. Te koop bij de 
toko. En omdat het glutenvrij is, een 
prima vervanger voor tarwe in aller-
lei gerechten en baksels. Maar het 
wordt in Rwanda vooral gegeten als 
ubugali, een soort dikke pap. In dit 
recept in combinatie met rundvlees 
in saus. Maar ook heerlijk in combi-
natie met de pindasaus uit de vorige 
nieuwsbrief.  

Ingrediënten voor 4 personen: 

• 500 ml water

• 400 gram cassavemeel

• 300 gram runderlappen, in
blokjes van 2 cm

• 2 uien, gesnipperd

• 1 groene paprika, in blokjes

• 2 tomaten, in blokjes

• 1 blikje tomatenpuree

• Handje bladselderij

• 1 blokje maggi

• olie

Bereiding: 
Braad in een stoofpan het rundvlees 

aan bruin aan alle kanten. Voeg dan 

de uien en de paprika toe en bak 

kort mee. Voeg water toe, zodat het 

net onder staat en laat 2 uur stoven. 

Voeg dan de tomaten, de tomaten-

puree, bladselderij en de maggi toe 

en laat nog minimaal 30 minuten 

stoven tot het vlees mals is.  

Breng 500 ml water aan de kook. 

Haal de pan van het vuur en voeg in 

een keer alle cassavemeel toe. Roer 

goed door met een houten lepel, 

terwijl je het tegen de zijkant van de 

pan wrijft. Het is goed als het een 

compacte bal heeft gevormd. Leg de 

bal op een bord.  

Ubugali eet je met je handen! Zet 

het bord met de ubugali in het mid-

den van de tafel en schep wat vlees 

met saus op je eigen bord. Trek met 

je rechterhand een stukje ubugali 

van de bol en gebruik dit als bestek 

om de saus en het vlees op te pak-

ken. Lekker ook met een verse witte 

koolsalade. 
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Meeleven 
Wilt u meer weten van onze belevenissen? Neem snel een kijkje op: www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde en 

schrijf u in om geen nieuwe blogs te missen.  Maar u kunt ons ook volgen via facebook. Klik bovenaan de pagina op 

‘pagina leuk vinden’ en de nieuwe berichten verschijnen automatisch in uw nieuwsoverzicht. Zo blijft u eenvoudig op 

de hoogte. U kunt ook een kijkje nemen als u geen account heeft! 

Begin maart werden we blij verrast met de mededeling 

dat de eerste vaccins via het COVAX-programma van 

de VN in Rwanda waren gearriveerd. Daarnaast kreeg 

Rwanda een donatie van vaccins uit India. Het Rusizi 

district kreeg in totaal 10.000 vaccins, die werden 

verdeeld over de klinieken. De kliniek van de diocese 

kreeg 500 vaccins toebedeeld. 

In korte tijd werden lijsten aangelegd van mensen die in 

aanmerking zouden komen voor vaccinatie: 

zorgmedewerkers, kwetsbaren, leerkrachten, 

overheidsmedewerkers, maar ook pastors en 

medewerkers van openbare kantoren. Rik kreeg 

daarmee ook de mogelijkheid om ingeënt te worden. 

Echter, al langere tijd wordt er door mensen in Afrika in 

z’n algemeenheid argwanend gekeken naar het 

coronavirus en naar de vaccins. Er is twijfel over de 

betrouwbaarheid van de vaccins, zeker na alle 

commotie over het AstraZeneca vaccin in Europa. Ook 

ontkennen veel mensen het bestaan van het 

coronavirus en wordt beweerd dat het alleen maar een 

manier is van het westen om meer controle op Afrika uit 

te oefenen: een nieuwe manier van kolonisatie. 

Daardoor kwamen veel mensen niet opdagen voor hun 

vaccinatie. Zondags werd een grote oproep gedaan in 

de kerk dat alle volwassenen zich moesten laten inenten 

in de kliniek, met uitzondering van zwangere vrouwen 

en vrouwen die borstvoeding geven. Zo hebben toch 

alle beschikbare 500 vaccins een bestemming 

gekregen. Maar helaas is het vaccineren ook bij dat ene 

weekend gebleven. We zijn in afwachting van een 

nieuwe levering, waarvan de leveringsdatum onbekend 

is. Vooralsnog gaat nog steeds vrijwel alles naar het 

westen, waar vaak schaamteloos extreem veel is 

besteld. En tot ook in Afrika voldoende mensen zijn 

gevaccineerd, blijft corona een bedreiging voor de 

volksgezondheid in de breedste zin van het woord!  

Vaccinaties 

http://www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde
http://www.facebook.nl/duizendheuvelsvolvreugde


In eerste instantie hadden we besloten om ons verlof in verband met de coronaepidemie uit te stellen. Maar we 
moeten de plannen wijzigen, en wel om een heel bijzondere reden. Begin augustus hopen we naar Nederland te 
komen omdat we in september een kindje verwachten. Zwanger zijn in Rwanda is wel even iets anders dan in 
Nederland. Ook kondig je hier een zwangerschap niet aan, zoals in Nederland. Je houdt het juist zo lang mogelijk 
verborgen en praat er met niemand over. Op dit moment weet in Rwanda nog bijna niemand er vanaf. De 
gezondheidszorg is beperkt. Zo zijn er bijvoorbeeld maar 3 controles gedurende de zwangerschap. In de komende 
tijd zullen we daar ook wel wat meer over laten weten via de blogs. Intussen zijn we heel blij dat het allemaal goed 
gaat en kijken we uit om iedereen in Nederland, ondanks de rare tijd, weer te ontmoeten.  

Inmiddels hebben we woonruimte gevonden in Zevenhoven. Daar zijn we erg dankbaar voor. De TFC heeft ons op 
een fantastische manier geholpen, want het vinden van een geschikte ruimte is nog niet zo makkelijk in deze dagen. 
Zeker nu het aantal fysieke contacten minder is.  

We hopen ook aan het eind van ons verlof, in oktober, presentaties te verzorgen. Op dit moment is dat allemaal nog 
heel onzeker, vanwege de situatie rondom COVID-19. Maar we hopen en bidden dat de situatie snel zal verbeteren. 
Hou in ieder geval Facebook in de gaten of vraag het na bij de zendingscommissie of de TFC.  

Persoonlijk nieuws 
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We weten ons van God afhankelijk. Daarom kunnen we ons werk niet doen zonder gebed bij elke stap. Dankt en 

bidt u mee?  

Gebed 

• Dank voor alle zegeningen in het werk. 

• Dank voor de studenten die afstudeerden.  

• Dank voor het nieuwe leven wat begonnen is. 

• Dank voor alle dingen die al geregeld zijn voor het 

verlof.  

• Bid voor de hele wereld in de strijd tegen corona 

en de geestelijke en economische gevolgen van 

de maatregelen. 

• Bid voor de nieuwe studenten in het Theologisch 

Training Centre. 

• Bid voor mensen die het financieel moeilijk 

hebben en nauwelijks te eten kunnen kopen. 

• Bid voor een voorspoedige zwangerschap en een 

goed verlof. 

Colofon 

Rik en Caroline zijn sinds februari 2017 vanuit de Protestantse 

Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van 

Woerdense Verlaat, via de GZB uitgezonden naar Rwanda. Ze 

zetten daar hun theologische en orthopedagogische kennis en 

ervaring in voor de opbouw van het Koninkrijk van God, samen 

met de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Hun verlangen is om 

het land van de duizend heuvels in vreugde te zien uitbreken.  

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

 

U kunt een gift overmaken 

naar IBAN  

NL 91 INGB 0690 7624 45 

t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. 

Rik en Caroline Mager 

GZB 

tfcrikcaroline@gmail.com 

gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde 

facebook.com/duizendheuvelsvolvreugde 
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Jambomarafiki,wandugu nawadada!
Nog net even een nieuwsbrief voor ons verlof. Op 9 april
was het een jaar geleden dat we uit Itendey werden
geëvacueerd. Ondertussen is het ziekenhuis sinds eind
januari weer open. De afgelopen maanden is het rondom
Itendey vrĳ rustig gebleven. De bevolking keert langzaam
maar zeker terug, alhoewel veel mensen nog bang zĳn om
met hun gehele familie terug te keren. Willem is de
afgelopen maanden vier keer in Itendey geweest om
medisch materiaal terug te brengen en te helpen bĳ het
werk rondom de heropening.
Eigenlĳk verliep alles weer snel als ‘van ouds’, behalve het
aantal patiënten dat het ziekenhuis bezoekt. Het is
hartverscheurend om te zien hoe mensen alles hebben
verloren en weer opnieuw moeten beginnen met alles
opbouwen: hun huis in orde maken (veel spullen zĳn
tĳdens hun afwezigheid gestolen) en het oerwoud weer in
een veld veranderen en opnieuw beginnen met planten.
Ook wonen er nog veel mensen die niet terug naar hun
eigen dorp durven tĳdelĳk in een van de leegstaande
huizen in Itendey.
Patiënten met chronische ziekten hebben maanden geen
medische zorg ontvangen en mensen hebben nagenoeg
geen geld voor medische zorg. Gelukkig ondersteunt de
GZB de patiënten bĳ de betaling van de medische zorg
voor de eerste maanden.

Lolwa
In het ziekenhuis van Lolwa is het de afgelopen tĳd juist
behoorlĳk druk. Er zĳn veel vluchtelingen in de regio die
vanuit Noord-Kivu (provincie ten zuiden van Ituri) zĳn
gevlucht voor een islamitische rebellengroep. Ook worden er
regelmatig patiënten verwezen met open botbreuken.
Doordat het ziekenhuis aan een drukke doorgaande
zandsnelweg ligt, zien we bĳna wekelĳks
verkeersongelukken. Geregeld valt er een vrachtwagen of
een bus vol met passagiers om! Ondanks de drukte zĳn er
helaas nog steeds slechts twee Congolese dokters, waardoor
we weinig tĳd hebben voor training en samenwerken. De
directie is nu uiteindelĳk wel begonnen met het zoeken van
een extra dokter.

De afgelopen maanden zĳn we samen met Mark en Corine
druk bezig geweest met filmen voor EO-Metterdaad.
Vanwege COVID-19 hebben we de filmpjes zelf moeten
maken, wat soms behoorlĳk intensief was. Net zoals in
Itendey, helpt EO Metterdaad nu ook het ziekenhuis in Lolwa
met financiële ondersteuning voor de bouw van een
patiëntenafdeling en een watersysteem. Ook komt er een
patiëntenfonds dat de medische zorg voor pygmeeën zal
ondersteunen. Tevens wordt er teruggeblikt op de
ontwikkeling in Itendey. Er komen vier afleveringen die iedere
zaterdag in mei zullen worden uitgezonden.Luchtfoto Lolwa

Reflectie dag over pygmee project

Weer patiënten in Itendey!

Uitleg X-ray aan patiënt
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Colofon
Willem en Joanne zĳn in oktober 2014 vanuit de Hervormde gemeente van Sommelsdĳk en de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid
uitgezonden naar Congo DRC met ondersteuning van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Contact: willemenjoannefolmer@gmail.com l Website: www.gzb.nl/congo l Facebook: willemenjoannefolmer

Voor meer informatie kunt u terecht bĳ het thuisfrontteam:
TFT Willem en Joanne l Merel 14 l 3245 TS l SOMMELSDĲK l TFTFolmer@gmail.com
IBAN: NL76RABO0341631426 t.n.v. Zendingscommissie Sommelsdĳk

Contactgegevens GZB: E-mail: info@gzb.nl l Website: www.gzb.nl

Wilt u zich aanmelden voor de gebedsbrief die 4 a 6 keer per jaar verschĳnt, stuur dan een email naar TFTFolmer@gmail.com

Afscheidsetentje voor verlof familie Godeschalk

GZB-projecten
Eind januari hebben we een training in nieuw
zondagsschoolmateriaal gegeven aan zondags-
schoolleiders vanuit vier kerkelĳke districten. Het was een
mooie dag en er waren veel positieve reacties. Deze
zondagsschoolleiders geven op hun beurt de training weer
aan het lokale zondagsschoolteam. In Lolwa waren we
daarbĳ aanwezig en we zien dat het inderdaad beter werkt
als de lokale leiders zelf de lokale training geven. Mensen
zĳn erg blĳ met het materiaal en geven aan dat dit zorgt
voor een herleving van het zondagsschoolwerk, omdat er
de laatste jaren weinig aandacht voor is geweest.

Ook met het evangelisatie- en ontwikkelingsproject onder
de pygmeeën hebben we een kleine start gemaakt. Met
een groepje van twaalf personen (inclusief twee
pygmeeën) die bĳ dit werk betrokken zĳn, hebben we
nagedacht over de behoeften van de pygmeeën, de
roeping voor de kerk en op welke manier we dit werk vorm
kunnen geven. We hebben het idee om lokale kerken te
verbinden aan een pygmeekamp in de buurt, waarbĳ de
kerk zelf een ‘zendeling’ uitstuurt en ondersteunt. Mogelĳk
maken we daarbĳ gebruikt van de methode Community
Health Evangelism, een holistische benadering waarbĳ de
nadruk ligt op langdurige relaties, evangelisatie en het
samen zoeken naar lokale ontwikkelingen. Eind april zal
deze groep leiders daar meer informatie over ontvangen
door een 2-daagse training, waarna we verder zullen kĳken
naar de praktische mogelĳkheden.

Nu we steeds meer andere medische structuren leren
kennen, krĳgen we meer zicht op de slechte kwaliteit van
zorg die er in het algemeen geleverd wordt: medicatie of
materiaal is vaak niet aanwezig, operaties veroorzaken
vaak veel complicaties en zelfs eenvoudige behandelingen
(zoals malaria) worden vaak niet goed uitgevoerd.
Daarnaast is er veel corruptie: artsen en verpleging werken
vaak alleen tegen extra betaling of verkopen zelf medicatie
aan bed en de directie steekt een groot deel van de
inkomsten in eigen zak. Goede zorg tegen een eerlĳke prĳs
leveren in ziekenhuizen van de kerk, is dan ook echt een
getuigenis. Het lĳkt ons mooi om ook andere klinieken
binnen de Communauté Emmanuel te helpen goede zorg
te verlenen. We zĳn in gesprek over mogelĳke
verbeteringen binnen de coördinatie van de kerk voor haar
medische structuren en we hopen dat dit een positief
gevolg zal krĳgen.

Huize Folmer
Met de kinderen gaat het over het algemeen goed. Het is
soms een uitdaging om altĳd in een soort ‘lock-down’ te
zitten (niet door Corona, maar door het kleine dorp), maar
de kinderen hebben een geweldig uitje ontdekt: zwemmen
in een nabĳgelegen riviertje! Daar hebben ze ontzettend
van genoten, totdat de regentĳd begon en het water weer
te hoog kwam te staan.

We merken dat alle gebeurtenissen en onzekerheid van
het afgelopen jaar wel hun tol hebben geëist van ons als
familie. De nieuwe bezoeken van Willem aan Itendey
maakte bĳ de kinderen ook weer emoties los.
Waarschĳnlĳk gaan we, als God het wil, na ons verlof weer
terug naar Itendey, maar doordat de situatie nog zo
onzeker is, hebben we gezegd dat we deze beslissing pas
tĳdens het verlof zullen nemen, uiteraard samen met de
GZB. En het hangt ook af van de ontwikkelingen van de
komende tĳd. Maar eerst op verlof... We hopen begin mei
in Nederland te arriveren en zien er naar uit jullie al dan
niet live te ontmoeten!

‘Gezocht: au pair / hulp thuisonderwijs m/v’
…om als tussenjaar les te geven aan Lukas (groep 3) en
Annelie (groep 2). Je hebt HAVO of VWO of
vervolgopleiding afgerond, je bent zelfstandig, flexibel en
je hebt ervaring met jonge kinderen en veel energie!
Onderwĳservaring is niet per se nodig, je kunt werken
i.s.m. Joanne. Het leven in Congo is niet altĳd
gemakkelĳk, dus daar moet je mee om kunnen gaan. Je
kunt ook betrokken zĳn bĳ de verschil-
lende GZB-projecten. Gezien afgelopen
jaar, is dit zeker onder voorbehoud
van Jakobus. Maar mail ons eens
bĳ interesse voor verder gesprek!

Ontspannen in de rivier!

Training zondagsschoolleiders


