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De eerste brief van Petrus 2 (speciaal
verzen 9 en 10) was het gedeelte dat
onze aandacht had tijdens een online
preekvoorbereiding. Een initiatief van
de GZB in de aanloop naar het Pinksterfeest van 2022. Deelnemers:
groep van 9 mannen die zondags
preken over de grote daden van God.
Geboren buitenlanders én zendingswerkers in het buitenland, die geboren en getogen zijn in Nederland.

Welke antwoorden krijg je als je samen een Bijbelgedeelte leest en de
vraag stelt: ‘Hoe is de tekst verbonden met de situatie van jouw kerk of
met de context van de samenleving
waartoe je behoort?’

NUMMER 9

zoek zijn naar hun identiteit.
Dat aspect van ‘behoren tot een bepaalde etniciteit’ speelt in Bosnië en
Herzegovina ook heel sterk. Dat is
sterker geworden na de oorlog van ’92
-’95. Veel christenen hebben na de
oorlog een breuk met de familie ervaren toen ze tot geloof kwamen en gingen meeleven in een protestantse gemeente. Thuis moest er heel wat worden uitgelegd en van meerdere mensen hoorden we dat dit niet altijd is
gelukt. Familie kwijt, maar wel een
nieuwe familie teruggekregen.

Dat kwam ook met Pinksteren in
beeld: Al die mensen in Jeruzalem
spraken verschillende talen, de Geest
liet hen het goede nieuws horen en
Christopher uit Zimbabwe (werkt in
geloven. Door de doop kwam er een
Zuid Afrika onder Zimbabwaanse minieuwe familie in zicht.
granten die daar in duizendtallen wonen en werken) merkt op dat het in
Afrika heel belangrijk is dat je bij
een gemeenschap hoort: je familie,
je clan, je stam. Dat raak je kwijt
wanneer je de stap maakt om als
migrant te leven in een ander land.
Dat doet heel veel met je. Als christen heb je dan troost dat je met anderen bij Jezus hoort: Hij heeft je
uitgekozen en daarmee hebben we
een speciale betekenis voor God.
Het is tegelijk
een enorm
goede boodschap voor
mensen die op

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilig volk, een volk dat God
Zich tot Zijn eigendom maakte opdat u de deugden zou verkondigen
van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht,
10 die voorheen geen volk was,
maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
(1 Petrus 2: 9 en 10).

De grote daden van God kwamen
tot leven, met een doel…vertel,
„opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht”.

Ik weet al van kinds af aan over God en gebed. Mijn
moeder is katholiek, mijn vader is moslim. Ik had het
geluk dat geen van hen mij ooit religieus heeft
beïnvloed. Als kind bezocht ik zowel de kerk als de
moskee. Ik respecteerde beide kanten evenveel.
Maar ik gebruikte meer christelijke gebeden als ik
bad. Ik was nog kind, toen in 1992 de oorlog in
Bosnië uitbrak. De oorlog begon en al het andere
stopte: school, spelen, mijn kindertijd. De oorlog
duurde té lang. Toen het leven na een paar jaar weer
normaal werd, verscheen er op een dag bij de ingang
van mijn flateen advertentie voor een goedkope
vakantie. Mijn moeder, broer en ik gingen op
vakantie naar Kroatië, bij Zadar, bij de zee, op het
eiland Ugljan. Ik heb altijd van de zee gehouden,
waarschijnlijk zelfs al voor mijn geboorte. Toen we op
het eiland aankwamen, kwamen we erachter dat het
eigenlijk een jeugdkamp was met allerlei
georganiseerde activiteiten. We waren niet verplicht
om overal bij aanwezig te zijn of aan deel te nemen.
Wij kwamen om te genieten van het strand. Maar!
Elke ochtend na het ontbijt repeteerde een groep
jongeren enkele liederen op instrumenten. De
volgende dag zat ik al bij de eerste toeschouwers die
toekeken en luisterden naar wat er gaande was. Het
was hetzelfde na het avondeten: tijd voor liederen,
liederen vóór God en over God. De Bijbel werd
gelezen. Er werd over God gesproken, ervaringen
met God werden verteld. Later hoorde ik dat dit
getuigenissen waren. Het was interessant om naar
verschillende levensverhalen te luisteren, maar ik
werd
het
meest
geraakt
door
de
liederen.
Ze hebben
mij
het
meest
beïnvloed
en
veel
emoties bij
mij losgemaakt. God werkte in mij: langzaam,
voorzichtig en vriendelijk. Toen ik er klaar voor was,
stortte de Heere tijdens het gebed zijn Geest op mij
uit. Ik herinner me die nacht en dat gevoel in mijn
lichaam nog goed. Zelfs vandaag voel ik dezelfde
genade als ik luister naar liederen voor de Heere
God. Dat is waar ik thuishoor, bij Hem. Er zijn
sindsdien 24 jaar verstreken.
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We zijn nu zo’n beetje drie jaar in Bosnië en
Herzegovina. Van meerdere kanten wordt het tegen
ons gezegd: „Gewoon er zijn voor de mensen is erg
belangrijk“. Dat is best een mooie uitspraak: ‘Zending
als aanwezigheid'. We vallen regelmatig op dat
zinnetje terug.
Want er zijn van die momenten dat je denkt: wat doen
we nou de hele dag, de hele week? Natuurlijk zijn er
de wekelijkse kerkdiensten en de voorbereidingen
daarvoor, de online weekopeningen met collega's op
het
kantoor
in
Driebergen,
de
online
gebedsmomenten met broeders en zusters van
andere gemeenten, de taallessen op dinsdag met
aansluitend het gebedsuur met eigen gemeenteleden,
of op donderdag een leiderschapsvergadering. En
daar
tussendoor
bezoeken we andere
gemeenten, door het
hele land verspreid.
Maar dan nóg blijft er
wel wat tijd over,
althans dat denken we
vaak. Want aan het
eind van de week
zeggen we regelmatig: ‘Het is alweer vrijdag’.
‘Er zijn'. Hoe doen we dat? Er zijn geplande
ontmoetingen: koffie op een terrasje, een praatje met
die en gene als we onderweg zijn, want we lopen veel
zoals de meeste mensen hier lopen. We hebben
mensen leren kennen, die gesprekspartner zijn
geworden en waar we zomaar even binnen wippen.
Zoals bij Amir bijvoorbeeld. Hij is directeur van een
bedrijf bij ons in de straat dat lichtreclames maakt. We
hebben samen het uitgangspunt dat we ‘niet zomaar
iemand ontmoeten’. Zo is het contact uitgegroeid tot
een regelmatig elkaar spreken in zijn kantoor. ‘Voor
een vriend is altijd tijd’, volgens Amir. Tot nu toe is dat
niet beschaamd. Toch vind ik het lastig om maar zo
zijn kantoor binnen te stappen en uitgenodigd te
worden voor koffie en pas een uur later weer te
vertrekken. In
dat
soort
situaties komt
mijn
‘Nederlanderzijn’ sterk naar
boven. Maar er
ligt inmiddels
een uitnodiging
van hem om vragen te beantwoorden die hij heeft nav
het lezen van een gekregen Bijbel. Dus toch maar
'gewoon er zijn’ voor Amir, onze buren en anderen die
ons pad kruisen.
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Danko, de voorganger die we in Prijedor ontmoetten
heeft veel aan zijn hoofd. Hij runt allerlei projecten: een
tweedehands verkooppunt van meubels (uit Nederland
en Duitsland) en in het centrum van de stad een
kringloopwinkel met kledingverkoop en allerlei
snuisterijen. De opbrengst van deze winkels draagt bij
om een opvangcentrum voor drugs- en
alkoholverslaafden financieel te ondersteunen. Dit
centrum ligt een eind buiten de stad en er wordt vooral
aan gewerkt dat cliënten naast de dagelijkse
Bijbelstudie structuur in het leven krijgen. Ze doen mee
bij het draaiende houden van het centrum: dieren
verzorgen en andere klussen.
We hebben in de afgelopen tijd verschillende gemeentes bezocht. Totaal verschillende situaties en
gelegenheden. Hierbij een korte impressie.

Naast deze met elkaar verweven projecten wordt er ook
huiswerk begeleiding gegeven aan vooral romakinderen
én heeft de gemeente een gaarkeuken van waaruit 130
mensen dagelijks bediend worden met een warme
maaltijd.

Brčko.
Inderdaad, dat ziet er ingewikkeld uit. Als je een
poging wilt doen
Het christenleven is geen talentenjacht! Naar Jezus'
om het uit te
spreken: Burtsko. voorbeeld moeten wij het Evangelie doorgeven aan arDe protestantse
men, eenzamen en verworpenen en niet alleen aan goekerk in Brčko
bestaat dit jaar 65 de, getalenteerde en populaire mensen.
jaar. Dat is hier
uitzonderlijk voor een protestantse kerk. Bijna alle
De voorganger heeft zelf 9 kinderen waarvan er op dit
protestantse kerken zijn ná de oorlog (na 1995)
moment 5 in het buitenland studeren en wonen.
ontstaan. De kerk geeft in de naam aan dat het een
Ongelooflijk wat de man allemaal draaiende houdt.
evangelische kerk is met een 'P' ervoor. Het
Delegeren is een kunst die hij meester is, gemengd met
grappige tijdens de bijeenkomst was dat
humor en niet te vergeten het vertrouwen op God.
verschillende broeders en zusters spraken over een
pentacostale kerk terwijl de 'P', volgens het
Inspirerende ontmoetingen die allemaal een plek in
naambord van de kerk, staat voor protestants.
Gods Koninkrijk hebben.
Deze kerk heeft hele goede
contacten met allerlei belangrijke
geledingen in
de stad: de
Islamitische
gemeenschap, de politie, de
burgemeester en nog meer
instanties. Ze kregen allemaal de
gelegenheid om iets te zeggen.
Ja, dat was een lange zit met
allerlei formele en vriendelijke
woorden. Om eerlijk te zijn, was
ons vorige bezoek aan de
'pastor' en zijn vrouw prettiger
dan dit formele bezoek, maar het
zijn wel uitgesproken
gelegenheden om te netwerken.
Prijedor.
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Hallo allemaal,
We willen ons voorstellen:
Wij zijn de Hervormde gemeente “De Brug” uit Nieuweroord- Noordscheschut en een deelgenoot gemeente van Adré en Marja.
We ondersteunen de gemeente Tuzla natuurlijk,
maar geven ook aandacht aan andere projecten.
Magdalena, een jonge vrouw bij ons uit het dorp,
heeft gewerkt als zendelinge in o.a. Thailand.
Inmiddels heeft ze zich aangesloten bij Stichting Samen op de Bres, een stichting die de Bijbel als leidraad gebruikt om het evangelie te verspreiden door
middel van woord en daad.
Ook dragen we Global Rize een warm hart toe. Global Rize is een organisatie die het evangelie wereldwijd verspreid via het internet.
Terugkomend op Adré en Marja.

Fijn om te merken dat bij velen dit geplaagde land en de
kleine protestantse gemeenten een plekje in de voorbede hebben gekregen.
•
Dank dat het kleine telt in Gods Koninkrijk.
•
Dank dat Gods grote daden zichtbaar zijn in
Bosnie en Herzegovina.
•
Bid om vrede. Velen zijn bezorgd dat hier
opnieuw oorlog komt.
•
Bid voor onze gemeente in Tuzla, dat de
Bosnische opvolger voor Adré tot zegen zal zijn.

Begin februari kwamen we terug van ons verlof, waarin
we genoten van alle contacten. Wat waren we blij dat
Elze in gezondheid werd geboren, ons achtste kleinkind. We deelden onze verhalen in deelgenoot gemeenten. Alle meeleven en belangstelling voor ons
werk en leven in Bosnië en Herzegovina deden ons
goed. Heel hartelijk dank daarvoor. Het was heel bijzonder, dat al onze (klein)kinderen tegelijkertijd een
week op bezoek kwamen in de voorjaarsvakantie. We
hadden een onvergetelijke tijd met elkaar. We voelen
ons zeer gezegend. Op dit moment van schrijven gaat
het naar omstandigheden goed met onze hoogbejaarde
moeders. We zijn dankbare mensen.

Afgelopen januari zijn Adré en Marja op bezoek
geweest in onze gemeente, We zijn eerst samen
naar de dienst geweest en hebben later samen
koffiegedronken. Dit koffiedrinken was alleen met
de zendingscommissie omdat corona nog speelde.
Het was gezellig om bij elkaar te zijn en we hebben veel gesproken over de gemeente in Tuzla,
hierdoor een goed beeld van de gemeente gekregen.
We hebben een extra gift gegeven als cadeau,
waar ze inmiddels al leuke dingen mee hebben
gedaan, zoals samen eten met eigen gemeente.
Ook hebben ze een zuster gesponseerd met de
gift, zodat zij iets voor de jongere kinderen kon
organiseren met liefde en aandacht.
Met Pasen hebben ze samen gegeten met een
zustergemeente, wat als een zegen is ervaren.
Wat fijn dat dit allemaal kon met onze gift.
Het Pinksterthema van de GZB is” Vertel”, daarom zullen we met Pinksteren dit verhaal vertellen
in onze gemeente en ook de mooie foto’s presenteren die we hebben ontvangen.
Hartelijke groet,
Gemeente de Brug
Nieuweroord - Noordscheschut

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
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v. BA1321 /
Lichtendonk

