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UITZ E N D I N G VAN KLAASJE KOOIKER NA A R C O N G O

Beste allemaal,
Beginnend met het einde van de vorige nieuwsbrief, ben ik begin januari vertrokken naar
Zwitserland om daar de Franse taal te leren. Ik woon tijdelijk in Cortaillod, vlakbij Neuchâtel.
In dit gedeelte van Zwitserland wordt voornamelijk Frans gesproken. Via een kerk in Neuchâtel
wordt huisvesting gezocht voor de ‘zendelingen/ontwikkelingswerkers’ die daar zijn om Frans te
leren. De familie Maeder heeft aangeboden dat ik bij hen kon komen wonen, en ze wilden de
slaapkamer van een van hun kinderen beschikbaar stellen. Op dezelfde verdieping in het huis
was een kleine studio en de eigenaar van dit huis heeft besloten dat ik deze gratis mag
gebruiken. Nu woon ik een meter bij de familie vandaan. Het ontvangst was heel hartelijk en hun
huis staat open voor mij. Voor hen ben ik gewoon onderdeel van het gezin. Ik eet dagelijks met
hen mee, ga met ze mee naar de kerk, mag mee naar familie e.d.
Schuilplaats

In februari was ik in de kelder van het huis en zag ik dat een gedeelte van de kelder een echte
schuilkelder was. Dikke muren, een deur van bijna 20 cm dik die met grote hendels van binnenuit
gesloten kan worden. Zulke schuilkelders kennen we volgens mij niet veel in Nederland... Het bleek
dat tijdens de Koude Oorlog het volgens de Zwitserse wet verplicht was om zo'n schuilkelder te
bouwen. Nog geen twee weken later verbleven er opeens ook veel Oekraïners in schuilkelders op
ongeveer 2000 km afstand van ons. Oorlog en geweld wat ver weg leek zoals bijvoorbeeld in
Congo, is dichterbij gekomen... Als we de Schuilplaats mogen kennen zoals beschreven staat in
Psalm 91, zullen we veilig zijn! ''Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten
in de schaduw des Almachtigen.''

Het huis waar de familie Maeder woont.
Mijn woongedeelte is bij de twee bruine dakkapellen rechts.

Frans leren

Frans leren, luisteren, begrijpen, spreken en lezen. Elke dag hoor je bijna niets anders dan Frans.
De groep op school bestaat uit acht personen: twee Chinese vrouwen en vijf Amerikanen die
naar Afrika (Togo, Niger en Burundi) gaan om daar medische hulp te geven. Verder zijn er op
school nog twee echtparen uit Amerika die voor Wycliffe uitgezonden worden naar Afrika. Elke
morgen is er les en 's middags tijd voor huiswerk e.d. Verder leer ik Frans door met een oudere
vrouw te wandelen en doe ik mee met twee verschillende Bijbelstudiegroepen. Het gaat nog niet
zo gemakkelijk om een duidelijke uitleg in het Frans te geven en daarom hoop ik hier nog twee
maanden langer te blijven. In april hoop ik met een christelijke lerares en een paar van de andere
klasgenoten elke week een aantal uren met vluchtelingen te werken. Op deze manier hoop ik iets
voor hen te kunnen betekenen en zo ook mijn Frans te oefenen. De Franse taal is steeds meer in
mijn gedachten wat tot gevolg heeft dat mijn Engels nu soms een mengelmoes is met allemaal
Franse woorden.

De

Neuchâtel en omgeving

B

li

n
W ij n s t o k e

de

ra

n

ke

n

jf t

in
Elke morgen loop ik ongeveer 20 minuten naar de tramhalte. Het dorp
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ligt aan het meer en zo heb ik prachtig uitzicht op het meer. De zonsopgang
in u - Joh
en zonsondergang en de luchten hier zijn zo wonderlijk mooi, met op de achtergrond de
Alpen met sneeuw op de toppen. Het brengt je diep onder de indruk van de schepping; “Het ruime hemelrond,
vertelt met blijden mond, Gods eer en heerlijkheid!“ Verder is het een wijnstreek, een omgeving waar heel veel druiven verbouwd worden.
In deze weken aan het begin van het groeiseizoen word je echt bepaald bij de gelijkenis van de ware Wijnstok en de ranken uit Johannes 15.
Overal om me heen zie ik velden vol met wijnstokken. Elke wijnstok wordt gesnoeid waardoor er maar één rank overblijft. Alle overige
ranken worden afgesneden en op een hoop geworpen. De tekst uit Johannes bepaalt je erbij hoe belangrijk het is om dicht bij de Heere te
leven.

Ondertussen in Congo

Het Bijbelvertaalwerk in Congo gaat door. Het aantal Bijbelvertaalprojecten is groeiende. Kerken en zendingsorganisaties werken samen als
nooit tevoren. Het verlangen naar een Bijbel in eigen taal is ontzettend groot. Er is in januari 2022 gestart met zes nieuwe vertaalprojecten.
Een buitengewoon grote uitdaging die in vertrouwen op de Heere gedaan wordt. Wat ook mooi is om te zien is dat de kerken niet alleen met
vertaalwerk aan de slag willen gaan, maar ook nu al nadenken over het Bijbelgebruik: hoe zorg je ervoor dat de vertaalde Bijbels gelezen
worden? Daarbij willen de vertaalteams focussen op kinderen en jongeren omdat ruim de helft van de Congolese bevolking hieruit bestaat.
Verder nog bijzonder nieuws! Het Lika Nieuwe Testament is geprint in Azië en uitgedeeld aan het begin van het jaar. De eerste Bijbel werd
gekocht door een Lika-persoon die in de politiek zit voor USD 1000, de volgende vijf Bijbels door de gouverneur voor USD 2000 per stuk en
vervolgens heeft de eerste persoon de andere 4994 Bijbels gekocht voor een prijs van USD 1,50 en gratis ter beschikking gesteld. Zo mocht
Gods Woord uitgedeeld worden zonder dat de Lika-bevolking er een prijs voor hoefde te betalen! De vertalers André en Rigobert zijn twee
jaar lang alle dorpen af geweest om voorgangers goed te leren lezen in het Lika. De bedoeling is dat ze nog twee jaar in dienst blijven om
hiermee door te gaan.

Planning

Vanaf het begin was het plan dat ik ongeveer rond april/mei zou vertrekken naar Congo. Eind februari zijn de plannen gewijzigd. Ik hoop
Frans te studeren tot en met eind mei. Er is o.a. geadviseerd dat het beter is om twee maanden langer Frans te leren zodat het werken
gemakkelijker wordt. Een andere reden is dat vanuit Congo de wens is dat ik een training in Kenia bij zal wonen. Vanuit Congo een visum
aanvragen voor Kenia kan problemen opleveren en er is voor gekozen om vanuit Nederland naar Kenia te gaan.
De planning is nu dat ik tot eind mei Frans zal studeren en rond half juli naar Kenia zal vertrekken. In de maand juni zal ik dan in
Nederland uitleg krijgen over de financiële administraties in het buitenland en kan ik dan de laatste voorbereidingen treffen, alles zo de
Heere wil.
Ondertussen ben ik twee weken in Nederland geweest. Mijn ouders waren 17 maart 60 jaar getrouwd en deze dag hebben we met de
familie gevierd. Een dag vol dankbaarheid dat we dit beleven mochten. Verder heb ik in maart nog enkele zaken geregeld terwijl ik de
lessen Frans online volgde.
Hartelijk dank voor uw giften en steun, afgelopen jaar en dit jaar. Ook voor uw gebeden, want zonder dat kunnen we niets doen.
Hartelijke groet,
Klaasje
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In gebed verbonden

Van de thuisfrontcommissie

Acties
De komende periode staan er weer een aantal acties op het programma. Een aantal van deze acties worden
gehouden door de leerlingen van de Pieter Zandt in Staphorst. Zo staat er een gezellige actiedag op de
agenda, een fietssponsortocht en zelfs een overnachting op het schoolplein in kartonnen dozen om te
voelen hoe straatkinderen in Rio de Janeiro dit ervaren. De opbrengst wordt verdeeld onder stichting Jafet
(Janneke Hulst in Rio de Janeiro), stichting Denbi (Berdien Coster in Ethiopië) en Woord van Hoop. Wat
ontzettend fijn dat de leerlingen een (sportieve) bijdrage willen leveren en zo o.a. het werk in Congo willen
steunen!

Op D.V. zaterdag 23 april wordt er een zangavond in de Grote Kerk te Hasselt gehouden waar u van harte
voor wordt uitgenodigd. Deze avond zal verzorgd worden door het schoolkoor van de Pieter Zandt
Staphorst, het Noordermannenkoor, sopraan Lisanne Brandwijk, organist Marco den Toom en
ds. van Marle. Van harte welkom! De avond hoopt om 19.30 uur te beginnen. Kaarten zijn te bestellen via
www.noordermannenkoor.nl/kaarten-hasselt
Al geruime tijd verkoopt Klaasje Huls leuke fotokaarten waarvan de opbrengst ook voor Woord van Hoop is.
De kaarten zijn te koop op de volgende adressen: Gemeenteweg 285-a, Gemeenteweg 363-b, Kerklaan 3 en
Rijksparallelweg 21a. Op Instagram is al een hele collectie kaarten te zien (fotokaarten_klaasje).
Financiën
Wilt u doneren, dan kan dat via de website www.woordvanhoop.nl of door zelf een bedrag over te maken op
onderstaand bankrekeningnummer (zie colofon). Onze voorkeur gaat uit naar een maandelijkse machtiging of
een machtiging per kwartaal zodat er een stabiele stroom aan inkomsten blijft binnenkomen.

We willen u hierbij hartelijk bedanken voor de vele steun die Klaasje al krijgt. Zonder jullie zou de uitzending
niet mogelijk zijn!
Dank- en gebedspunten

We danken de Heere..
- voor alle steun, hulp en fondsen die er eind vorig jaar en dit jaar ontvangen zijn
- voor de warme ontvangst en fijne tijd die Klaasje tot nu toe mocht hebben in Zwitserland
- dat bij het Bijbelvertaalwerk in Oost-Congo veel gebruik gemaakt kan worden van de MAF vliegtuigen
zodat het reizen veiliger is
- voor alle nieuwe vertaalprojecten die onlangs gestart zijn
We bidden..
- dat het vertaalwerk door de vertaalteams voorspoedig mag gaan zodat er steeds
meer mensen door het Woord Christus mogen leren kennen als hún Zaligmaker
- Vanuit Congo wordt gebed gevraagd voor de veiligheidssituatie. De voedselproductie
is daardoor minder waardoor de prijzen stijgen en de mensen veel lijden.
- voor alle mensen die overal ter wereld in moeilijke situaties zijn, zoals bijv. Oekraïne
en Congo. Oekraïne is dichterbij, maar er zijn zoveel mensen/christenen die in
moeilijke situaties leven zoals honger, ziekte, vervolging, overstromingen e.d.
Bid om vrede in de wereld, maar vooral om vrede met de Heere God door Christus.
Een hartelijke groet van de thuisfrontcommissie (TFC):
Harm Kooiker (voorzitter), Klaas Slager (secretaris),
Geesje Domine (penningmeester), Pieter Huizer,
Jentje Tippe, Roelof Troost, Klaasje Visscher

Website: www.woordvanhoop.nl
Facebook: Woord van Hoop
Instagram: woord.van.hoop
Email: info@woordvanhoop.nl
Informatie Wycliffe: www.wycliffe.nl
Bankrekeningnummer: NL67RABO0368064670 t.n.v.
Wycliffe Comité Bijbelvert. Congo

