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Vragen of meer weten?  
Neem gerust contact op met de thuisfrontcommissie: TFC Marjanne in Zambia | p/a Kuntzestraat 94 | 8071 KV Nunspeet 
t (0341) 26 08 93 | e marjanneinzambia@cgknunspeet.nl 
 
Adres Marjanne Hendriksen: p/a Laan 44-C | 8071 JB| Nunspeet 
t 06-57529719 | e marjannehendriksen@hotmail.com  

Lieve familie, vrienden en nieuwsbrieflezers, 
 
Terwijl door allerlei nieuwskanalen een somber 
wereldbeeld tot ons komt, wij in Nederland te 
maken hebben met een harde lockdown en we 
leven in de donkere decemberdagen hoop ik dat 
deze nieuwsbrief een lichtstraaltje mag zijn. Want 
als ik iets heb mogen merken sinds de laatste 
nieuwsbrief van september, dan is het wel dat er 
Licht schijnt in de duisternis! 
 

 
 
Zoveel mogelijk thuiswerken, vraagt de regering. Dat 
is wat ik gelukkig ook kan doen voor het filmproject 
van onze zendingspost. Dankbaar dat we nog steeds 
kunnen uitreiken naar kinderen in Zambia. Zes dagen 
per week gaat er een vijf-minuten-lesje online: een 
Bijbelvertelling met verwerkingsblad, een lied of 
lesidee. De cirkel van verspreiden groeit! 

Doordat ik nu tijdelijk vanuit Nederland werk, kan ik 
ook wat meer aan de slag voor de thuisgemeente. 
Erg leuk om met de kinderen van De Opstap bezig te 
zijn. Lekker weer eens juf zijn! Een Bijbelverhaal 
vertellen terwijl de kinderen voor je zitten, is toch 
echt vele malen mooier om te doen dan een digitale 
vertelling inspreken. Al zijn we dankbaar voor de 
mogelijkheden die internet in deze tijd biedt.  
Normaal zijn december en januari maanden waarin 
ik presentaties mag doen. Nu zijn we daar maar wat 
eerder mee begonnen, omdat we dachten na Oud 
en Nieuw spoedig weer naar Zambia af te reizen. 
Gastlessen in basis- en voortgezetonderwijs konden 
gewoon doorgaan, zolang de scholen open waren. 
Een presentatie voor een kinderclub was ook geen 
probleem. Maar andere presentaties? 
 

 
 
Er stonden er een mooi aantal gepland; een avond 
voor een vrouwenvereniging, een koffieochtend met 
senioren, een kerstbijeenkomst met bejaarden, een 
kinderkerstfeest en een paar presentaties in kerken. 
Door aanscherping van coronamaatregelen moesten 
we daar een creatieve draai aangeven. Kerkradio en 
internet boden uitkomst.  
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Het verhaal van wat er in Gods Koninkrijk gaande is, 
kan nog steeds gedeeld worden! Al is het voor een, 
op wat techniekmensen na, lege kerkzaal … 
 

 
 
Halverwege november hield ik een onlinepresentatie 
in Nunspeet voor mijn achterban. En dan blijkt er 
opeens een veel groter publiek mee te kijken, dan je 
denkt. Zelfs mensen die ik niet ken. Dat levert 
verrassende ontwikkelingen op! 
Wie had ooit kunnen denken dat daardoor een 
beweging in gang gezet zou worden van de filmpjes 
met Bijbelvertellingen delen met zendingswerkers 
en anderen, ja, zelfs met zendingsorganisaties, die 
belangstelling tonen. 
Het overweldigt me gewoon wat er daarna binnen 
een maand in gang is gezet. Ik sta erbij en kijk 
verwonderd toe hoe de Heere deuren opent om Zijn 
Woord, kinderlijk eenvoudig verteld, voort te laten 
gaan over het rond van de aarde. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen kan ik hier niet 
teveel delen. Eigenlijk zo jammer, want er gebeuren 
echt wonderen!  
Om een lang verhaal kort te maken: vanuit mijn 
woonzolder in Nunspeet gaan, voor zover ik nu 
weet, onze Engelse filmpjes naar Zambia en zeven 
andere landen daaromheen. Ze steken ook de 
oceaan over.  
We hebben contacten gekregen in Azië en het 
Midden-Oosten. Onze filmpjes worden op dit 
moment al vertaald en verspreid in het Arabisch en 
het Urdu. Hopelijk gaan nog meer talen volgen. 
In Europa bereiken de filmpjes vluchtelingen. Via 
hen worden thuislanden bereikt in Noord-Afrika en 
het Midden Oosten. 

’t Is wat! Als ik bezig ben met het maken van een 
filmpje in het Arabisch of Urdu, versta ik er geen 
woord van. Maar gelukkig werken we met ‘native 
speakers’ en driedubbele controle checks. Geweldig 
dat ik via videobellen contact kan hebben met ‘mijn’ 
Zambianen, maar ook met deze nieuwe mensen. Zo 
bemoedigend om het enthousiasme te proeven! En 
als ik foto’s ontvang, waarop ik zie hoe het materiaal 
wordt ingezet, borrel ik over van dankbaarheid! 
 

 

 
 
Door de harde lockdown hier en omstandigheden op 
de zendingspost lijkt het erop dat ik nog wat langer 
in Nederland zal blijven dan aanvankelijk gedacht. 
Maar vervelen hoef ik me niet! 
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus 
Jezus om goede werken te doen, die God van te 
voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden 
wandelen.” (Efeze 2:10)   
Wat zou het mooi zijn als we samen als Lichtdragers 
de Kerstdagen doorwandelen, 2020 uit en 2021 in! 
 

                                  Een hartelijke groet, Marjanne 


