
 

            Nieuwsbrief 1 – Mei 2019 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de zendingscommissie, een nieuwsbrief 
die we een aantal keer per jaar willen verspreiden. Met deze nieuwsbrief willen 
we u op de hoogte houden van het zendingswerk in onze gemeente. In deze 
brief leest u bijdragen van Cora & Stephen, Marian & Christoph en Hans & Gerrie 
Kasbergen. Daarnaast is er de rubriek Zending verbindt, waarin u leest over het 
werk van de GZB.  Dit is een eerste nieuwsbrief, wij zijn benieuwd naar wat u van 
deze brief vindt, uw reacties zijn welkom: 
zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl 
 

De volken zullen U, o God, loven; de 

volken zullen U loven, zij allen. God 

zegent ons en alle einden der aarde 

zullen Hem vrezen. 

 

Psalm 67 : 6,8 HSV 
 

Cora & Stephen 
Lieve broeders en zusters, wat een zegen om uitgezonden 
te zijn vanuit de gemeente Zwijndrecht. Broeders en 
zusters die je bij staan in gebed, bemoedigen, financieel 
ondersteunen. Stephen en ik, Cora, zijn jullie ontzettend 
dankbaar. Mijn man (sinds dit jaar januari) werkt in Nigeria 
als zendeling, hij is een Nigeriaan. Sinds hij zijn leven aan 
de Heere Jezus heeft gegeven heeft de Heere God hem 
geroepen als zendeling en is hij al naar verschillende 
landen gereisd om daar tot zegen te zijn. In Nigeria zelf 
helpt hij mee in gebedsministry,(1) Hij helpt mee met 
kerken opzetten en gaat weer verder waar de Heere hem 

roept om te gaan. Stephen werkt ook via Jeugd met een Opdracht in Nigeria. Ik, 
Cora, ben werkzaam bij Jeugd met een opdracht Heidebeek 
https://ywamheidebeek.org/nl/ waarin ik mee help/leid met de school van 
kingdom empowerment.(2) De Heere heeft mijn man en mij geroepen om deze 
school ook in Nigeria op te zetten in de toekomst. Dit vraagt vele 
voorbereidingen waarin ik erg gezegend bent om dus nu ook voor het tweede 
jaar mee te draaien als go leider. We hebben een klas van 4 studenten die meer 
leren over Gods koninkrijk. Eigenlijk als staff leren we ook weer ontzettend veel, 
een leven met de Heere God is nooit saai. De Heere God wil ons zoveel meer 
geven als waar we nu in leven. Wees vol verwachting wat de Heere voor je 
persoonlijk heeft in je leven en ook zeker voor je naaste. De wereld heeft 
u/jou/mij nodig om Gods koninkrijk op aarde bekend te maken. We hebben nog 
tijd voor de Heere Jezus terugkomt waar we naar uit mogen zien. 
 
Ga en wees tot zegen voor de Heere God voor je naaste voor je zelf in Hem 
verbonden liefs Stephen en Cora Nyman    

(1) gebedsministry: Ministry gebed is: “Bidden met mensen in de kracht 
van de Heilige Geest.” In sommige gemeenten wordt ministry vertaald 
met persoonlijk gebed, persoonlijke voorbede of zegenend bidden. 
(Bron:www.missienederland.nl 

(2) School van Kingdom empowerment: De school rust studenten toe 
door diepgaand onderwijs en mogelijkheden om ervaring op te doen 
met profetie, aanbidding, voorbede, geestelijke strijd, genezing en 
evangelisatie. (Bron: https://ywamheidebeek.org) 
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Agenda 
15 juni  : Jaarmarkt 
10 september: Stephen Nyam 
1 oktober: Verjaardag Hans Kasbergen 
17 december: Verjaardag Gerrie Kasbergen 
16 januari : Verjaardag Cora 
 
 

Deze foto van Onbekende 

Wilt u meer weten over het werk 
van Cora & Stephen  of wilt u hun 
nieuwsbrief ontvangen, neem dan 
contact op met de TFC van Cora 



 

Logo voor de Zendingscommissie 
 
Sinds kort heeft de Zendingscommissie een logo, in het logo ziet u een vlam. Ik 
moest het even op mij in laten werken voordat ik begreep wat het vlammetje 
voor betekenis had. Tot ik een liedje van Elly en Rikkert tegenkwam: Vlammetje. 
En dat is precies wat wij als Zendingscommissie willen bereiken, het Licht 
brengen voor iedereen in de wereld, opdat heel de wereld mag weten dat Jezus 
liefde heeft. Wij hopen dat het Woord van God net als een vlammetje zich snel 
mag verspreiden door deze wereld. Mattheus schrijft in zijn evangelie: En dit 
Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheus 24 : 14). 
 
 

 
In deze rubriek plaatsen we een artikel 
over het werk van de GZB, deze keer 
een artikel over Daan van der Kraan, 
werkzaam voor de GZB in Namibië  

Zending verbindt 

Daan van der Kraan, zendingswerker van de GZB in Namibië, is docent aan 
een theologische opleiding. Aan het begin van het studiejaar vroeg hij aan de 
studenten in zijn mentorgroepje hoe ze tot geloof zijn gekomen en hoe ze zich 
geroepen weten voor werk in Gods Koninkrijk: 
“Twee studenten vertelden hoe ze al vroeg in hun leven tot geloof waren 
gekomen en zich geroepen voelden om predikant te worden. Eén van hen, 
een oudere man, is al langere tijd betrokken bij evangeliseren en het planten 
van nieuwe kerken. De andere student vertelde hoe hij juist zijn roeping 
negeerde. Zijn vader was al predikant - hij was nu niet nodig, vond hij. Maar 
toen zijn vader stierf riep God hem weer. En nu geniet hij met volle teugen van 
zijn theologische studie, en voelt hij zich verdiept en verstevigt in zijn geloof. 
Twee andere studenten vertelden hoe ze in een niet-christelijke omgeving 
groot werden. De één ging nooit naar de kerk en ging ’feestend’ door het 
leven. 
De ander ging af en toe naar de kerk, maar kwam uit een omgeving waar 
voorouderverering nog sterk aanwezig is. Allebei werden ze echter 
aangesproken door een preek in een dienst die ze bijwoonden. En daardoor 
kwamen ze tot geloof. 
We zaten gewoon in mijn kantoortje, terwijl we de verhalen van hoe God in 
ons leven werkte vertelden. Het was helemaal geen spectaculair moment. 
Maar door naar deze verhalen te luisteren werd ik weer bemoedigd. De Heere 
God gaat door met Zijn werk, in mensen en door mensen.” 
 

Wellicht aardig om te weten, Daan is getrouwd met Judith de Pagter, zus van 
Marian den Dekker uit onze gemeente. 
 

 

Hieronder de contactgevevens van de 
verschillende Thuis Front Commissies: 
 
TFC Cora  
Esther Vlak – 06-42894500 
tfccora@oudekerkzwijndrecht.nl 
NL86ABNA0981600115  
Tnv Diaconie Herv. Gemeente Zwijndrecht 
o.v.v.  Cora Theunisse 
 
TFC Marian 
Marcel Boertje – 0651090348 
tfcmarian@oudekerkzwijndrecht.nl 
NL13RABO0114232938 
Tnv OM Nederland 
o.v.v. Marian Veldman 
 
TFC Hans en Gerrie 
Hans Kasbergten – 0612345678 
tfchansengerrie@kasbergen.nl 
NL22RABO0187685347 
Tnv Herv. Gem. Bergambacht 
o.v.v. Hans en Gerrie 
 
 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief, wilt 
u, wil jij meer te weten komen over 
zending, neem dan contact op met de 
Zendingscommissie:  
 
Zendingscommissie 
Marcel Boertje – 0651090348 
zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl 
 

 

Vlammetje, vlammetje 

Heel alleen 

Breng het licht 

Maar om je heen 

Vlammetje, vlammetje 

Breng het Licht 

Voor iedereen. 

© Elly & Rikkert 

 

Zie voor meer informatie over 
het werk van Daan en Judith van 
der Kraan* in Namibië: 
www.gzb.nl/daanenjudith 



 
Hans en Gerrie Kasbergen 
Niet dagelijks, maar zeker wekelijks staan er mensen bij het hek, ze hebben honger of willen werk. Je hoort de verhalen aan, soms zijn ze 
ongeloofwaardig. Som ongeloofwaardig maar toch waar. Verleden week klopte Memory (20) aan, samen met haar stiefmoeder. We gingen 
net op de veranda zitten voor ons huis, het is mooi om de zon onder te zien gaan bij de palmbomen. Het is rustig in de straat, de laatste 
vogels zingen nog, stil zitten we te genieten, totdat er op de poort geklopt wordt.  Memory is sinds haar derde jaar wees en opgevoed door 
haar stiefmoeder. Haar verhaal klinkt ongeloofwaardig, haar beide biologische ouders en haar stiefvader zijn overleden. En sinds kort woont 
ook het zoontje (4) van haar zus in huis omdat haar zus ook is overleden. We pakken er twee stoelen bij en zo beginnen we het gesprek. 
Nadat ze vorig jaar de middelbare school heeft afgemaakt trekt ze er elke dag op uit om werk te vinden. Ze loopt soms meer dan 30 
kilometer op een dag, maar kan geen werk vinden. Daarom vraagt ze een startkapitaal om een eigen bedrijfje te beginnen. Gezien onze 
ervaringen van de afgelopen vier en een half jaar zijn we niet gelijk enthousiast, we vragen haar om met een plan te komen. Een week later 
staat Memory met haar stiefmoeder weer voor de poort. Een plastic tas met een schoolschrift en een pen. Vol enthousiasme gaat ze vertellen 
wat ze graag zou willen. “Echt, dit wordt een groot succes”, zegt ze verlegen lachend. Haar schrift gaat open en werkelijk alle cijfers staan 
op een rijtje. “Ze droomt in het groot”, denk ik bij mezelf. 
Maar de investering die ze wil is ver boven ons budget en 
niet erg realistisch. De week erna ontmoet ik een collega die 
ook vrouwen opleidt als naaister en dat brengt me op een 
idee. Memory gaat vanaf morgen vier weken bij twee 
naaisters meelopen en een vak leren. Ze is enthousiast en 
heeft er erg veel zin in. Zo brengt God iedere keer weer 
nieuwe mensen op ons pad.   
 
Wilt u meer weten over het werk van Hans en Gerrie, of wilt 
u hun nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u contact 
opnemen met de TFC van Hans en Gerrie Kasbergen of 
met de Zendingscommissie. 
 

Marian 
 
Marian is nog steeds in Nederland, samen met haar man Christoph verblijft ze in een huisje in 
Molenaarsgraaf. “Nu ik dit schrijf, zitten we beiden aan de tafel. Christoph op het moment met 
zijn leerboek Nederlands voor hem. Hij spreekt al een mond vol Nederlands. Dus… als je hem 
aantreft, maak een praatje met hem en ontdek hoeveel hij je al kan volgen en verstaan. Hij vindt 
het zelf ook leuk om zijn Nederlands te kunnen oefenen. Ikzelf met mijn Duits, maar dat gaat een 
stukje langzamer. Mede daar ik geen praktijk rond me heen hebt. We hebben beiden in het 
Midden Oosten gewerkt sinds 2010, en hopen nu dat onze weg zich weer mag vervolgen terug 
naar het Midden Oosten. Komende zomer hopen we voor een paar weken naar een plek in het 
Midden Oosten te gaan, naar een plek die mogelijk geschikt voor ons is. Zo kunnen we dan 
beslissen of we hier in het najaar voor langere termijn naar toe kunnen gaan.  
 
Hartelijke groet, 
Marian & Christoph  



Financieel jaarverslag GZB 
De GZB is dankbaar voor al het werk dat in 2018 is gedaan. In het 
onlangs gepubliceerde GZB-jaarverslag is te lezen dat de GZB het 
afgelopen jaar betrokken was bij de uitzending van 56 
zendingswerkers* en dat er 212 projecten werden gesteund, dankzij de 
inzet van 484 gemeenten en de steun van 27.618 leden/donateurs.  
* inclusief zendingswerkers die zijn uitgezonden in samenwerking met 
een andere organisatie.  
 
De inkomsten van de GZB in 2018 waren € 8.185.000. Uit gemeenten 
kwam € 3.057.000, particulieren gaven € 2.154.000. Voor noodhulp 
ontving de GZB € 483.000 en uit nalatenschappen € 1.363.000.  
 
“We kijken ernaar uit om ook in 2019 weer nieuwe zendingswerkers te 
kunnen uitzenden en missionaire en diaconale projecten te mogen 
steunen. Om alle uitzendingen mogelijk te maken en om aan de vraag 
vanuit kerken, waar de GZB mee samenwerkt, voor steun aan 
missionaire en diaconale projecten te voldoen, is het noodzakelijk dat 
de inkomsten de komende jaren zullen stijgen.” 
 
De GZB is dankbaar dat zoveel jongeren en ouderen zich geroepen 
voelen om elders op deze wereld in woorden en daden het Evangelie te 
delen. En dat er gemeenten en particulieren zijn die dit werk 
ondersteunen. 

 
Even voorstellen: De leden van de Zendingscommissie: 
 
Christiaan Nijsink – Voorzitter (a.i.) 
Marcel Boertje - Secretaris 
Wilma Buitendijk - Penningmeester 
Bert de Heer - Diaconie 
Ewout Vijfhuizen 
Lisanne Reedijk 
Peter Dekker 
Jos Visser 

Een tas voor jou, een tas voor hen 
 
Een tandenborstel voor jou, een tandenborstel voor 
haar… 
 
Weet u het nog, twee jaar geleden op de jaarmarkt, bij aankoop 
van een tandenborstel ging er een tandenborstel naar Malawi. 
Op de jaarmarkt van 2019 willen we weer een dergelijke actie 
doen: Een tas voor jou, een tas voor Malawi. 
 
Veel mensen gebruiken graag plastic zakken: ze zijn 
goedkoop, licht, sterk en handig. Toch zijn er veel redenen om 
NEE tegen plastic tassen te zeggen, ook in Malawi. Ze zijn 
moeilijk te verwijderen, gevaarlijk voor de gezondheid en erg 
slecht voor de natuur.  
In januari 2019 is Care4Malawi.org daarom begonnen met de 
productie van ‘Awareness bags’. Voor elke tas die in Nederland 
verkocht wordt, wordt er ook eentje in Malawi weggegeven 
aan een vrouw die daardoor geen plastic tassen meer nodig 
heeft. Het is daarom een tas met een missie: zuinig zijn op Gods 
schepping in het prachtige Malawi.  
Met de productie, verkoop en distributie van deze tassen willen 
we vrouwen in Malawi niet alleen aanmoedigen om oog voor 
de gevolgen van het gebruik van plastic te krijgen, maar hen 
ook leren naaien. Door de productie van tassen krijgen zij de 
gelegenheid wat geld te verdienen. 


