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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@gmail.com 
 
Adres Marjanne Hendriksen: Laan 44-C | 8071 JB| Nunspeet 
t 06-57529719 | e marjannehendriksen@hotmail.com  

Lieve familie, vrienden en nieuwsbrieflezers, 
 
We zijn alweer drie maanden verder na de vorige 
nieuwsbrief. Het plan was dat ik 11 maart 2022 
weer naar Zambia zou zijn gegaan, samen met twee 
collega’s die twaalf kilometer bij onze zendingspost 
vandaan voor een andere organisatie werken. Zij 
zijn gegaan, ik bleef achter ...  
En dus wordt ook deze nieuwsbrief geschreven 
vanuit mijn Hollandse stekje. Wat gebeurde er in de 
achterliggende maanden allemaal? 

 

 
 
In november 2021 hoorde ik over de datum in maart  
als mogelijkheid om naar Zambia af te reizen. Het 
grote voordeel was dat ik dan niet alleen hoefde te 
vliegen in deze onzekere tijd met steeds weer 
wisselende coronamaatregelen rondom reizen.  

 
 
Mijn Zambiaanse directeur vond het geen gek plan, 
maar adviseerde wel om nog geen ticket te boeken 
en eerst maar eens af te wachten hoe het 
coronavirus zich in Zambia zou ontwikkelen tijdens 
het regenseizoen. We zouden begin februari 2022 
wel weer verder kijken wat wijsheid was en 
ondertussen vertrouwend bidden om Gods leiding. 
Ik ben dankbaar voor deze directeur! Een wijze man, 
voor wie Gods wil altijd voorop staat. 
Ondertussen zorgde ik ervoor in de startblokken te 
staan om terug te gaan: de tandarts werd met een 
bezoekje vereerd en nog wat medische zaken 
werden geregeld. Gelijktijdig ging ik ook gewoon 
door met Bijbelfilmpjes maken. Hierover hoef ik 
niets meer uit te leggen. Daar hebben we in 
december uitgebreid over geschreven. Het aantal 
geproduceerde filmpjes groeit gestaag door in de 
zeven verschillende talen waarin we bezig mogen 
zijn. Ook waren er opnieuw zendingswerkers die 
contact met mij opnamen om te kijken wat ik voor 
hen zou kunnen betekenen. Zij onderzoeken nu of er 
mensen gevonden kunnen worden in hun omgeving 
die kunnen aanhaken, zodat er in twee andere talen 
filmpjes gemaakt kunnen gaan worden. Ik wacht het 
rustig af … 
 
Rustig? Soms kreeg ik het er benauwd van! Hoe zou 
ik al deze ballen in de lucht kunnen houden als ik 
weer in Zambia zou zijn? Als ik weer aan de slag zou 
kunnen met lesgeven op onderwijsconferenties, hoe 
zou ik dan ooit wekelijks twee nieuwe Engelse 
Bijbelfilmpjes kunnen maken en ook de filmpjes in 
de andere talen nog in elkaar kunnen knutselen en al 
die vertaalteams van materiaal blijven voorzien? Het 
werk blijft maar groeien. Daar zijn we heel dankbaar 
voor! Maar zou ik het kunnen blijven behappen? 
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Heel regelmatig spreek ik mijn directeur. Als er 
voldoende internetsignaal is op de zendingspost lukt 
videobellen. Dat is wel zo fijn, want dan zien we 
elkaar ook. Omdat ik op afstand nog allerlei 
administratieve taken mag doen voor de post 
hebben we nogal eens werkoverleg. Ook houd ik 
mijn collega op de hoogte van mijn werkzaamheden. 
De directeur is steeds heel helder geweest: het 
project met de Bijbelfilmpjes moet doorgaan. Dit 
kunnen we niet meer stoppen. Dit is zo duidelijk 
door de Heere op ons pad gebracht! 
 

 

Halverwege februari hebben we alle ontwikkelingen 
samen op een rijtje gezet. De vraag die centraal 
stond was niet wat wij wel of niet leuk zouden 
vinden, maar wat het beste is voor de voortgang van 
de projecten.  
Toestemming om weer onderwijsconferenties te 
gaan geven door heel Zambia heen kon de directeur 
nog niet geven. Ik sprak pas een directrice van een 
school in Lusaka, die ook aangaf dat dit nog niet te 
doen is. Grote groepen mensen bij elkaar mag alleen 
met een speciale vergunning.  
De directeur stelde voor dat ik voor een week of drie 
naar Zambia zou komen om er gewoon weer even te 
zijn en dan voorlopig toch maar vanuit Nederland 
verder te werken. Want ja, op de post zijn 
ondertussen wel zonnepanelen gekomen waardoor 
we niet meer gehinderd worden door telkens 
urenlange stroomuitval, maar de sterkte van het 
internetsignaal blijft tobben. Dat zou de voortgang 
van het filmproject danig kunnen hinderen. 
 

 
 
Drie weken Zambia? Is dat wel verstandig? Gaan we 
een duur ticket kopen voor maar drie weken? Daar 
word ik niet echt blij van. Dan wil ik toch echt langer 
blijven. Reizen is al gedoe genoeg. 
Maar langer blijven zou weer consequenties hebben 
voor de voortgang van het Bijbelfilmpjesproject. Ik 
moet sowieso met mijn Engelse filmpjes ruim op de 
andere taalgroepen blijven vooruitlopen, zodat voor 
geen enkel land de voortgang belemmerd wordt. 



 
Opeens bedacht de directeur dat er nog iets was 
waar we rekening mee moesten houden; mijn 
verblijfsvergunning! Die staat nu nog vanwege de 
coronasituatie op ‘on hold’, maar dat privilege 
vervalt, zodra ik weer voet op Zambiaanse bodem 
zet. Vanaf dat moment mag ik dan niet langer dan 
zes maanden het land uit. 
Biddend hebben we voortdurend om Gods leiding 
gevraagd. Dankbaar dat andere zendingswerkers, 
mijn predikant en thuisfront daarin meezoeken en 
meedenken. Heel fijn dat dan alle neuzen dezelfde 
kant op blijken te staan: het is het beste dat ik eerst 
de serie Bijbelfilmpjes in het Engels afmaak, voordat 
ik naar Zambia terugkeer. Dat betekent volgens de 
planning DV nog een jaar werk vanaf vaderlandse 
bodem.  
Niet meer de onrust van 2021: elke keer maar weer 
denken terug te gaan en uiteindelijk steeds weer 
niet te kunnen. Dit besluit heeft rust gegeven.  
 

 
 
En dus werken we vrolijk verder. Regelmatig vol 
verwondering. GlobalRize verspreidt nu onze 
filmpjes in een flink aantal WhatsApp groepen, naast 
de acht groepen die ik zelf beheer. Deze online 
zendingsorganisatie heeft een enorm netwerk en 
bereikt heel veel landen. Dan hebben we nog de site 
van Bibleandbookministry en een YouTube kanaal 
waar filmpjes op staan. Ook is er iemand die privé 
een facebookpagina is gestart waar onze Engelse 
filmpjes en werkbladen zijn te vinden. Al met al 

bereiken de filmpjes duizenden adressen. Aan de 
reacties en telefoonnummers kun je zien uit welke 
landen mensen reageren. Onlangs telde ik meer dan 
vijfenveertig landen waaruit we reacties hebben 
gekregen. Overweldigend wat God aan het doen is! 
Hoe meer mensen het blijde nieuws horen dat Jezus 
onze Redder en Zaligmaker is, hoe meer wij Zijn 
terugkomst mogen verwachten! 
 
Toen duidelijk was dat ik in 2022 vanuit Nederland 
mocht blijven werken, kwam er de achterliggende 
weken ook weer ruimte voor andere aan zending 
gerelateerde activiteiten; een zendingspresentatie 
voor een groep senioren, mentor zijn op een 
zendingsweekend, spreken op een vrouwenavond, 
een programma voor de lokale radio verzorgen, 
materiaal over zending maken voor kinderen, een 
zendingsverhaal voor volwassenen schrijven, werken 
aan een nieuw boek, online zondagsschool geven in 
een Aziatisch land … Ik heb toch zulk prachtig 
afwisselend werk!  
 

 
 
Toen half maart een mail binnenkwam met de vraag 
of ik iets zou kunnen betekenen in het opzetten van 
onderwijs aan uit de Oekraïne gevluchte kinderen en 
mijn Zambiaanse directeur daar heel enthousiast op 
reageerde, zorgde dat ervoor dat ik een dagdeel in 
de week opeens weer een Hollandse juf ben. En ook 
dat vind ik weer een heel mooie taak! 
Ik mag wandelen in de werken die onze Heere God 
heeft voorbereid! (Efeze 2:10) Mag ik u/jou vragen 
om mij te omringen met uw gebeden, zodat ik in dit 
alles dienstbaar kan leven voor Gods Koninkrijk? 
 

 Een hartelijke groet,  

Marjanne 


