
Nieuwsbrief
Lieve familie, vrienden en nieuwsbrieflezers,

Geweldig!! Al snel nadat mijn verlof begonnen was, 
viel ik met mijn neus in de… sneeuw! In Nunspeet lag 
een dikke witte laag van wel 18 cm. Wat is dat genie- 
ten! De natuur zo puur en dan heerlijk op sneeuw-
laarzen door het sprookjesachtige bos banjeren. Een 
compleet andere wereld dan waar ik me normaal in 
begeef. Helaas ging het na een paar dagen winter-
vreugde weer dooien. Al besef ik goed dat er genoeg 
mensen zijn die dit niet ‘helaas’ vinden…

Op dit moment is het een sombere regendag. Het lijkt 
wel of het de hele dag niet echt licht wil worden. Zo 
Hollands grauw… Binnen extra gezellig. Ik houd van 
een warme kachel en kaarslicht! Een prima middag 
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Ik vind dat wel wat hebben; vier dominees samenge- 
pakt op de achterbank, eentje naast mij en de rest in de 
achterbak. Dat is nu niet direct comfortabel en je wordt 
er nog vies ook door al het opwaaiende zand en stof… 
Interessant om te zien wie waar plaats neemt. Het zegt 
iets over deze mannen. Het zegt iets over de cultuur. 
Vaak al een les op zich...

Eenmaal op het kleuterschooltje mochten de mannen in 
een hoek van het kerkgebouw zitten. (Veel schooltjes 

We beginnen bij wat ik u/jou in de septembernieuws- 
brief heb beloofd; een terugkijkje in de week dat ik 
mocht lesgeven aan de Bijbelschool op onze zendings- 
post. Samen met ds. Musonda, mijn opvolger in het 
scholenproject, verzorgden we een programma over 
‘kerk en kinderwerk’. We begonnen met uitgebreide 
studies over wat de Bijbel zegt over kinderen en over 
wie er verantwoordelijk is voor hen. In Zambia is het 
bijvoorbeeld heel gebruikelijk om kinderen rustig jaren- 
lang bij familie onder te brengen en er niet zelf zorg 
voor te dragen. Ook dachten we na over de positie van 
kinderen in de kerk en over hoe de kerk kan uitreiken 
naar kinderen binnen en buiten de kerk.

De dagen daarna splitsten we de studenten in groepen. 
Ds. Musonda bleef met een groep op de Bijbelschool 
en gaf praktische lessen over hoe je van een gelezen 
Bijbelgedeelte een vertelling kunt maken. Er waren voor-
beeldlessen en oefeningen. Ondertussen ging de ande-
re groep met mij mee naar een kleuterschooltje in een 
dorp zo’n 6 km verderop voor een praktijkopdracht. 
Fijn om dan een grote auto ter beschikking te hebben! 

om achter de laptop te kruipen en u/jou te laten meege-
nieten van belevenissen uit zonnig Zambia.



maken gebruik van een kerkje.) De studenten obser- 
veerden de Bijbelles, het werken in groepen en alle 
andere kleuteractiviteiten van die dag. Zo leuk; sommi-
gen schreven van alles op. Anderen gingen een praatje 
maken met de kinderen of speelden mee.

Na afloop van de lessen was er een gesprek met de 
leerkrachten en de trainer van dit schooltje. We hopen 
dat dit iets wakker maakt in de studenten. Als dit pro-
gramma in dit dorpje werkt, dan kan het ook werken 
in andere dorpen. De directeur van de Bijbelschool 
ziet het onderwijsprogramma als middel om kerkjes te 
planten. We hopen dan ook dat via onze studenten het 
evangelie de dorpen in gaat en kinderen daarbij ook 
duidelijk aandacht krijgen.

We sloten het programma af met een theoretische test 
over de lesstof en met een praktijkopdracht. Elke student 
kreeg een eigen Bijbelgedeelte, moest daaruit een ver-
telling voorbereiden op papier en het verhaal daarna 
presenteren voor de klas. Zo hebben alle mannen dus 

heel veel verschillende voorbeeldvertellingen meege-
maakt. De week daarna brak voor hen de vakantie 
aan. We hopen dat de dominees in deze periode het 
geleerde in praktijk gaan brengen in hun kerken en dat 
ze een voortrekkersrol zullen aannemen als het gaat om 
zondagsschoolwerk en/of christelijk onderwijs op te 
starten.

De Bijbelschool is elk jaar een paar maanden dicht 
om de dominees gelegenheid te geven op hun akkers 
te werken. Zodra het regenseizoen in aantocht is, en 
zeker als het begonnen is, wordt er op de velden hard 
gewerkt om het komende jaar eten op de plank te 
hebben!

De scholen uit het scholenproject gaan dan nog een 
paar maanden door. Zij sluiten in december de deuren 
voor een aantal weken. Officieel voor vier weken, maar 
overvloedige regen maakt voor onze meeste schooltjes 
de vakantie jaarlijks langer…

Omdat de Bijbelschool al begin oktober dicht was 
gegaan, gaf dat onze directeur de gelegenheid om de 
voortgang van het scholenproject te zien. En dus maak-
ten we lange dagen met elkaar om in verschillende 
gebieden zoveel mogelijk schooltjes te zien. We wilden 
weten hoe de onderwijzers bezig zijn, wat ze hebben 
opgestoken van de conferenties, hoe de trainers in elk 
gebied het doen en of mijn opvolger alles goed over- 
ziet en draaiende houdt. Aan de hand van deze infor-
matie kunnen dan weer lijnen uitgezet worden voor het 
komende jaar.
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In de weken voor mijn verlof ben ik bijvoorbeeld bezig 
geweest met het opzetten van een tienerprogramma. 
We zagen hoe de oudere kinderen van onze Bijbelclub 
op een gegeven moment afhaakten. Bovendien is 
Samba, onze nieuwe administratrice, erg enthousiast  
om Bijbelstudies te geven aan oudere jeugd. Dus mocht 
ik lessen gaan schrijven, die zij nu geeft. Ook de 
kinderclub is er nog steeds wekelijks onder leiding van 
juf Chipanga. Mooi om te weten dat al dit werk door-
gaat, ook nu ik in Nederland ben.

Maggie, de vrouw van de directeur, is erg goed in het 
maken van foto’s. Regelmatig ontvang ik plaatjes en 
berichtjes uit Zambia over het voortgaande werk. Van 
mij kregen ze sneeuwplaatjes. De reacties zijn dan zo 
leuk. Hoe kun je overleven in zo’n witte koude wereld?? 
We houden elkaar goed op de hoogte van ons reilen 
en zeilen en bidden voor elkaar in wat ons bezighoudt. 
Ik ben heel dankbaar voor deze verbondenheid! Het 
maakt dat ik uitzie om hen straks weer te mogen ont- 
moeten en mijn werk daar op te pakken. Maar eerst 
nog even aan de slag in Nederland. Ik heb de achter- 
liggende weken een begin mogen maken met de 
presentaties en ook voor januari staan er nog een mooi 
aantal bijeenkomsten gepland. Heel fijn om zoveel 
kansen te ontvangen om te delen wat de Heere het ach-
terliggende jaar heeft mogelijk gemaakt, mede door u/
jou! Ik hoor zo vaak dat mensen én kinderen voor ons 
in Zambia bidden. Dat bemoedigt enorm. Het wezen- 
lijke van het zendingswerk is dat wat biddend en ver-

Voor mij was het erg leuk om na een jaar weer zelf 
eens op deze schooltjes te kijken en ook heel wat nieuw 
gestarte schooltjes in bedrijf te zien. Al werd ik niet van 
alles blij… maar dat hoort erbij. Het overdragen van 
een project heeft zo zijn eigen dynamiek, denk ik dan 
maar. Het mooie is dat we een directeur hebben die 
echt hart heeft voor het scholenwerk en die knelpunten 
weet aan te pakken. Deze ds. Sakala is ook volop 
bezig met netwerken voor mij. Voor DV 2018 staan er 
mooie gelegenheden op de planning om uit te reiken 
naar nog weer nieuwe gebieden. De eerste afspraken 
voor conferenties zijn gemaakt. Ik kijk er naar uit…

Het is fijn om de zendingspost als uitvalsbasis te hebben 
en ook daar nog steeds mooie dingen te mogen doen. 
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trouwend voor Gods genadetroon wordt neergelegd. 
Ga daar alstublieft mee door in 2018!

We sluiten af met u/jou gezegende dagen toe te 
wensen als het gaat om het herdenken van Jezus’ ge-
boorte en het uitzien naar Zijn wederkomst. Laat 2018 
een jaar mogen zijn dat ons meer en meer aan Hem 
zal verbinden.

Een hartelijke groet,

Marjanne

Colofon

Vragen
Wanneer u/jij vragen hebt of meer wilt weten kunt 
u/jij altijd terecht bij één van de commissieleden. 
Ons contactadres is: 

TFC Marjanne in Zambia
p/a Kuntzestraat 94
8071 KV Nunspeet
Tel. (0341) 26 08 93

U kunt ook mailen naar de thuisfrontcommissie:
marjanneinzambia@cgknunspeet.nl 

Adres Marjanne
Marjanne Hendriksen
c/o Covenant College
P.O. Box 560229
Petauke
Eastern Province 
ZAMBIA

Wilt u rechtstreeks met Marjanne mailen? 
Dat kan. Haar mailadres is: 
marjannehendriksen@hotmail.com
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We zijn blij dat Marjanne inmiddels 

veilig in Nederland is aangekomen 

voor haar verlof. Wilt u tijdens haar 

verlofperiode in DV januari nog een 

verzorgde presentatie over 

haar werk in Zambia, neem dan con-

tact op met de Thuisfrontcommissie via 

telefoonnummer (0341) 26 08 93.


