
Toen Jezus de menigte zag, 

was Hij innerlijk met ontfer-

ming bewogen over hen, om-

dat zij vermoeid en verstrooid 

waren, zoals schapen die geen 

herder hebben.  

(Matth. 9: 36) 

 
De oorlog heeft diepe wonden 
geslagen in BIH. (Bosnië en Her-
zegovina). In bijna alle gesprek-
ken die we hier de eerste maan-
den voerden werd het aangestipt. 
Aangestipt, want men wil en kan 
er eigenlijk niet over praten. Hoe 
vind je woorden voor de meest 
afgrijselijke gebeurtenissen? Ge-
beurtenissen die hier alles, maar 
dan ook alles hebben veranderd. 
Ook al is er veel opgebouwd met 
hulp van geld en hulpverleners 
uit het buitenland. Veel werk is er 
nog te doen. Overal zijn er nog 
sporen en littekens te zien van 
de oorlog. Waar niet iedereen het 
over heeft is de grote verande-
ring met de komst van zendings-
werkers. Er zijn mensen die voor 
het eerst het Evangelie van Je-
zus Christus hoorden. Er kwa-
men mensen tot geloof.             

Er ontstonden na de oorlog (“92-
‘95) kleine protestantse gemeen-
ten, waar mensen met verschil-
lende  etnische achtergronden bij 
elkaar komen om samen een 
nieuwe weg in te slaan. Ze zijn 
vermoeid en verstrooid. (Zie ook 
onze blog “Diaspora” op onze 
website) Vermoeid van het leven. 
Van het overleven zonder sala-
ris, een heel klein salaris, een 
mager pensioentje, of zonder 
uitkering en afhankelijk van fami-
lie. Ze zijn verstrooid.  
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IEDERE CHRISTEN IS EEN ZENDELING   

Elk gezin heeft familieleden in 
het buitenland. Vertrokken en 
verspreid om elders een nieuw 
bestaan op te bouwen. Een 
voorganger vertelde dat hij er 
ook de positieve kant van inziet: 
“Ze zullen zeker tot zegen zijn 
op de plek waar ze heengegaan 
zijn. God kan hen overal gebrui-
ken en inzetten in Zijn Konink-
rijk. Als het goed is, is iedere 
christen een zendeling”. 



Droom van Gordana: NOVI Ž IVOT! 

We laten Gordana aan het woord. God veran-

derde haar leven compleet. 

Ik ben opgegroeid in een atheïstische familie, 
mijn ouders leerden me het goede te doen en 
het kwade te laten. Ik wilde niets te maken heb-
ben met God en de kerk. Als studente had ik 
duizend argumenten om niet in God te geloven. 
In het leven van veel religieuze mensen zag ik 
het tegenovergestelde van wat mijn ouders me 
leerden. Ik was jong, sterk en trots, had mijn ei-
gen visie. Wel had ik het idee dat er “iets” moest 
zijn. Toen ik 19 jaar was, kwamen onrust en 
chaos in mijn leven. Ik miste iets. Wist niet wat. 
Zo leefde ik verder. Op een gegeven moment 
ging mijn dochtertje van 8 jaar een week op fa-
miliebezoek in Servië. Toen brak de oorlog uit 
en alle verbindingen werden verbroken. We 
hoorden een maand lang niets van ons enige 
kind. God bewerkte mijn hart in deze angstige 
en onzekere situatie. Compleet ten einde raad 
riep ik uiteindelijk: “Lieve God, red mijn dochter 
en bescherm haar. U bent de enige die dat kan 
doen!” Ik bedacht niet dat ik eigenlijk een atheïst 
was. Het was geen gebed, slechts een 
schreeuw vanuit het diepst van mijn wezen. Mijn 
verscheurde en pijnlijke hart hield ik als het ware 

omhoog voor God. Tot mijn grote verwondering 
wees Hij dat niet af. Een paar dagen later hoorde 
ik dat mijn dochter op een veilige plek was. Dit gaf 
mij diepe vrede en rust. Het duurde vier jaar voor-
dat ik haar na de oorlog terug zag. God verander-
de intussen mijn trotse hart en zelfstandige leven. 
Nog steeds ben ik zeer dankbaar, dat Hij me niet 
afwees. Dagelijks hef ik in overgave mijn hart op 
naar Hem. God is zo liefdevol, betrouwbaar en 
almachtig! De weg van totaal ongelovig naar over-
tuigd gelovig was lang en pijnlijk. De blijdschap 
om te zeggen: “Jezus is mijn weg, de waarheid en 
het leven”, is oneindig. Mijn favoriete tekst is: “Alle 
dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij 
kracht geeft”. 
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Advies van Gordana voor lezers van deze 

nieuwsbrief: “Laat het licht van Jezus op 

de wereld schijnen. Op je familie en je om-

geving als je naar buiten gaat. Wees niet 

bang om te getuigen van Zijn liefde, Zijn 

genade en Zijn verlossing door Zijn offer 

aan het kruis”. 

“Nieuw leven” is de naam van de Baptisten-
gemeente in Tuzla waar Gordana gedoopt 
is. Hun kerkgebouwtje werd 10 jaar geleden 
verkocht en enkele jaren later werd een 
nieuwe locatie gevonden. Deze ruimte was 
door geldgebrek tot op heden nog niet inge-
richt, maar wordt hopelijk dit jaar in gebruik 
genomen voor kerkdiensten en andere acti-
viteiten. De nieuwe kerkruimte bevindt zich 
in een kantorengebouw. Voor het oog som-
ber en met veel leegstand. Tegenover het 
gebouw staat een heel grote moskee. Een 
spannend traject om de gemeente een plek 
te kunnen geven in een omgeving met veel 
flats. Dromen voor activiteiten voor de buurt 
zijn er genoeg. Plan is, om het vóór het ko-
mende kerstfeest te openen.  

‘NOVI Ž IVOT’ de nieuwe 

kerkruimte  



Persoonlijk 
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De afgelopen maanden was een tijd van 
arriveren, settelen, kennismaken, netwer-
ken. Taalstudie is een rode draad die daarin 
een blijvende factor is. Gesprekjes met de 
buren en in winkels beginnen te lukken. Al-
les is heel voorspoedig verlopen. We zijn er 
de Heere zeer dankbaar voor. We missen 
onze (klein) kinderen en moeders, maar 
hebben dagelijks contacten. Appjes, film-
pjes, videobelletjes, mails en reacties op 
facebook maken veel goed. Iedereen harte-
lijk bedankt daarvoor. Ook hartelijk dank 
voor jullie financiële bijdrages. Al dat meele-
ven doet ons zo goed! Het is een vreugde 
om hier betrokken te zijn bij Gods werk in 
mensenlevens. Hun verhalen te horen en te 
delen is prachtig en stimulerend. In aanslui-
ting op het levensverhaal van Gordana kun-
nen we herhalen en bevestigen:  
“Hem is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde”. 

Zending hoort bij de christelijke gemeente, 

daarom wordt in veel gemeenten jaarlijks een 

zendingszondag gehouden. Dit jaar op 3 no-

vember en het thema is: “Iedere christen is een 

zendeling”.  

Mattheus 9: 35 – 10: 10a kan gelezen worden 

om dit thema dichterbij te halen. 

 

Vragen voor bij de koffie  

1. Jezus ziet de mensen van Zijn tijd en heeft 

hart voor hen. De aanblik van de mensen raakt 

Hem. Wat zal hem raken als hij naar ons en de 

mensen in onze omgeving zou kijken?  

2. Jezus roept zijn discipelen en zendt hen uit. 

Geldt deze roeping en uitzending ook voor 

ons? In welke zin? Johannes 20: 21 ‘Zoals ik 

gezonden ben, zend ik jullie uit’. 

 

We horen graag jullie reactie op de volgende 

vraag: Wie zou u/jij de eerste zendeling noe-

men en waarom? 

 

Voor liefhebbers: een woordzoeker met kern-

woorden uit Mattheus 9.  

Mail de reactie en/of oplossing (letters die je 

overhoudt) naar: 

adremarjalichtendonk@gmail.com en je krijgt 

een reactie. 

Zendingszondag  

BOODSCHAP, DOEN, GEBED, GENADE, GETUI-
GEN, GOD, KONINKRIJK, MENSEN, MISSIE, ONT-
FERMING, PREKEN, RECHT, ROEPING, UITNO-
DIGEN, UITZENDING, VERGEVING, VERTELLEN, 
VISSERS, VOORBEELD, VREDE, WERELD, ZIEN. 
 



Nieuwsbrief van Adré 

en Marja Lichtendonk. 

Naast deze nieuwsbrief 

kunt u info over hun 

werk in Bosnië volgen 

via de website 

www.gzb.nl/

adreenmarjainbosnie, via facebook 

www.facebook.com/geloofinbosnie.  

U kunt zich ook inschrijven voor de ‘gebedsgroep’. (zie 

website > ‘Meebidden’) 

 

 

Meedoen 

U kunt een gift overmaken 

naar IBAN  

NL91 INGB 0690 7624 45  

o.v.v. BA1321 / 

Lichtendonk 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

Gebedspunten Colofon 

• Voor de wereld: Bid dat in een wereld die 

steeds onveiliger lijkt te worden, het Koninkrijk 

van God zichtbaar zal worden.  

• Voor de kerk wereldwijd: Dank voor de verbon-

denheid die er is met de kerk wereldwijd en met 

zendingswerkers. Bid dat er werkers zullen zijn 

die uitgaan naar hen die het evangelie niet als 

kracht hebben leren kennen.  

• Voor de eigen gemeente: Bid dat we bewogen 

mogen zijn met de mensen dichtbij én verder 

weg.  

• Voor onszelf: Dank God dat Hij Zijn ontferming 

aan ons laat zien. Bid dat we van Zijn genade 
zullen leven, én levende getuigen van Zijn liefde 
zullen zijn. 

Bericht van de TFC (Thuisfrontcommissie) 

Wij als TFC kijken terug op een goede tijd. 

Allereerst was er een prachtige uitzend-

dienst op 9 juni, waarin ze een prachtige ze-

gen en belofte mee mochten krijgen uit Jes. 

41:10. En toen kwam daar op 11 juni het 

moment dat Adré en Marja vertrokken naar 

Bosnië. We konden ineens niet meer 

‘gewoon’ met ze communiceren, maar 

moesten het doen met Whatsapp berichtjes 

en tijdens de vergadering hadden we Viber 

(videobellen), zodat we op zo’n 1700 km af-

stand even mee mochten kijken in hun huis. 

Wat is het fijn om als TFC te zien dat ze het 

daar goed hebben, dat er voor ze gezorgd 

wordt en dat ze zoveel zegeningen mogen 

ervaren. Daarnaast is het ook mooi om te 

zien hoe er vanuit onze gemeente in Putten 

meegeleefd wordt. We maakten een 

‘gebedsgroep’ aan, waarin iedere week een 

gebeds- of dankpunt wordt gestuurd. Na een 

aantal dagen zaten er al 136 mensen in en 

op dit moment zitten we bijna op de 200 

mensen, wauw! Mooi dat er al zoveel men-

sen zijn die iets willen bijdragen in de vorm 

van meeleven, meebidden/danken en mee-

geven in de vorm van een gift. We merken 

dat het in de gemeente steeds meer begint te 

leven. Er is een catechisatie les gemaakt over 

het werk van Adré en Marja, op de clubs 

wordt er aandacht aan geschonken en wan-

neer het gebedspunt in het gebedsbericht iets 

later komt dan gepland hoor je van mensen 

dat ze het gemist hebben.  

In totaal is er nu 19.000 euro binnengekomen, 
waaronder enkele royale giften: hartelijk dank 
daarvoor! Dat wordt zeer gewaardeerd en er-
varen als steun in de rug. Toch zijn we er nog 
niet, want per jaar is er 28.000 euro nodig.  
Er is met name behoefte aan structurele toe-
zeggingen. Wanneer 234 mensen 1x per 
maand  10 euro zouden geven, zijn we uit de  
financiële zorgen. Mogen we een beroep 
doen op uw vrijgevigheid? 
 

Een hartelijke groet vanuit Putten,  

Michael, Klaas-Jan, Willy, Dicky, Reinier, 

Henry en Neline 


