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Speerpunt scherpen
Begin mei gaf Jaap les aan Dinkavoorgangers in de plaats Adol
tijdens een training over de Bijbel.
Deze workshop was georganiseerd
door Lianne Buitendijk die met de
organisatie Across werkt. Veel
voorgangers in dat gebied hebben
maar weinig mogelijkheden gehad
om theologisch onderwijs te
volgen.
Jaap: “Het was bijzonder om in
Adol te zijn. De Dinka-cultuur is
anders dan de lokale cultuur in
Kajo-Keji en de Dinka-kerk staat
ook voor grotere uitdagingen.
Vooral als het gaat om het wraaknemen en op het punt van man-

In deze nieuwsbrief

vrouw relaties (polygamie). Het is
er ook een stuk warmer dan in
Kajo-Keji”.

• Speerpunt scherpen

Jaap gaf vier vakken tijdens de
cursus: bijbelstudiemethoden, het
verhaal van de Bijbel, preken en de
relatie tussen evangelie en cultuur.
Bij dat laatste vak kwamen onderwerpen aan de orde als etniciteit,
conflicthantering, huwelijk en omgaan met trauma.
De cursisten verwachtten dat de
training hen zou helpen ‘de speerpunt te scherpen’ en zo effectiever
te kunnen zijn in hun werk. Tijdens
de training leerden ze nieuwe
zaken over de Bijbel en kregen ze
ook praktische vaardigheden mee.
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Pijn van binnen
Bij het onderwerp ‘omgaan met
trauma’ in de cursus in Adol,
vertelde een deelnemer dit
persoonlijke verhaal. Nadat zijn
vrouw van een zoon bevallen
was, kon zij geen kinderen meer
krijgen. Mensen zeiden tegen
hem: "Ga je zo sterven, met
slechts één zoon?!". Ze wilden
dat hij een andere vrouw erbij
zou nemen om meer kinderen te
krijgen. Maar dat wilde hij niet.
De situatie gaf hem ‘pijn van binnen’. Hij was depressief en wilde
naar de alcohol grijpen. Een
aantal vrienden zagen dat het
niet goed met hem ging en ze
bespraken de situatie met hem.
De verteller had ook nog een
ander kind uit een eerdere
relatie. De oplossing leek om dat
kind ‘te claimen’. Daar had hij

Desta, Jaap, Mirjam en
David Haasnoot

wel koeien voor nodig om te
'betalen' als compensatie. Zijn
vrienden hielpen hem en gaven
hem de koeien die hij nodig had.
"Mijn eigen familie gaf me niets,
maar m'n christelijke ‘familie’
was er voor me", zei hij. En zo
kreeg hij een zoon erbij en hij is
nu heel trots op z'n 2 zoons. De
pijn is nu weg. "Van buiten zie ik
er wel mager uit, maar van
binnen ben ik 'vet' (gezond)!".

“Van
binnen ben
ik ‘vet’!”
(Deelnemer
bijbeltraining in
Adol)

David over scouting
David (12 jaar) zit op scouting.
Dit is een acitiviteit die op zijn
school in Kenia plaatsvindt. Elke
vrijdagmiddag komt de scouting
groep bij elkaar. David: “We
doen dan allerlei spellen of
opdrachten. Dat kan een
kennisquiz, een wandeltocht
(hike) of iets anders zijn. Laatst
moesten we iemand die zogenaamd een gebroken been had
helpen. Eerst spalkten we zijn
been en toen droegen we hem
terug naar de school. Daarvoor
moesten we ook door een
riviertje. Ik vind scouting heel
leuk. Je bent buiten bezig en het

is leuk om samen dingen te
doen”.
Er komen soms scoutinggroepen van andere scholen
op bezoek en David is al drie
keer op scoutingkamp
geweest.
David: “Kamp is erg leuk. We
gaan dan meestal ergens heen,
maar soms blijven we gewoon
op het schoolterrein, want we
hebben ons ‘eigen’ bos. Je
moet dan zelf koken en pas
moesten we ook onze eigen
‘tent’ maken met plastic en
stokken”.

Mijn droom: ik wil dokter worden
Hoe denken jonge mensen in Zuid-Soedan over hun
toekomst? Mirjam had pas een gesprekje met
Anne, de dochter van onze buurman Alex. Anne
heeft kort geleden haar eindexamen van de
middelbare school in Juba gedaan en ze wacht nu in
Kajo-Keji op de uitslag.
Anne wil graag arts worden, dat is haar droom.
Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Haar
cijfers moeten hoog genoeg zijn om toegelaten te
worden voor de studie medicijnen. En Anne is ook
niet helemaal zeker of haar vader deze studie wel
kan betalen. Het liefste zou ze in Engeland
studeren, maar dan moeten haar cijfers wel heel
goed zijn en dan moet ze ook een studiebeurs
weten te bemachtigen. Als ze geen dokter kan
worden, wil ze geografie gaan studeren. ‘Is
verpleegkunde dan geen alternatief?’, vroeg
Mirjam haar. ‘Nee, want dat wil m’n vader niet’,
was haar antwoord. Daar wil haar vader niet voor
betalen, maar wel voor de studie geografie.

Jaap preekt tijdens een-dienst-onder-de-boom
in Adol
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Chinese zendingswerkers
Vorige maand arriveerden er vier Chinese
zendingswerkers in Kajo-Keji. Het zijn twee
jonge stellen. We hebben ze even heel kort
ontmoet, maar hopen ze nog voor ons verlof
wat beter te leren kennen.
Ze zijn uitgezonden door een grote kerk in
China. We hopen binnenkort wat meer te
horen over hun plannen, maar we weten wel
dat ze gedeeltelijk zelf in hun eigen
onderhoud moeten voorzien. Ze willen geen
Chinese kerk gaan stichten in Kajo-Keji, maar
ze richten zich op Zuid-Soedanezen.
De komst van Chinese zendingswerkers naar
Zuid-Soedan is bijzonder en het laat zien dat
de wereldkerk is veranderd. De tijd dat
zending alleen maar van Noord (Europa en
VS) naar Zuid (Afrika, Azië) ging is voorbij.
Steeds meer zien we zendingswerkers vanuit
Azië en Latijns-Amerika naar Afrika gaan, en
vice versa.

Mirjam op de markt in Kajo-Keji

Gebedspunten









We zijn dankbaar dat Desta en David
een goed eerste jaar op St. Andrew’s
School in Kenia hadden.
Wilt u bidden voor een goed verlof?
Voor een goede tijd met al (!) onze
jongens en met familie, vrienden en
ondersteunende gemeentes.
Wilt u bidden voor Tirza en Joël als zij
zich voorbereiden op hun trouwdag
(15 augustus)? We zijn blij dat Joël nu
een baan bij de NS heeft. Ze zijn nog
op zoek naar een woning!
Wilt u blijven bidden voor de relatie
tussen Soedan (in het Noorden) en
Zuid-Soedan? In het grensgebied is het
nog steeds onrustig en er is een conlict
over olie. Bid voor een vreedzame
oplossing.
Op de school in Kajo-Keji begint een
training voor leken-voorgangers (Lay
Preachers). Bid dat zij zullen groeien in
kennis en in geloof.

Verlof 2012
Deze zomer zijn we in Nederland op verlof. Onze
presentatieperiode is van 24 augustus t/m 7 september. Mirjam, Desta en David vertrekken wat eerder,
omdat de jongens 3 september weer naar school
moeten. Als u ons uit wilt nodigen voor een presentatie, neem dan contact op met Margreet van
Spronsen op het GZB-kantoor: cenf@gzb.nl
Hieronder vindt u een beknopt lijstje met data en
plaatsen. Meer details staan op onze website.











15 juli – kerkdienst Adventkerk, Amersfoort
12 aug. – Jaap preekt in De Ark, Ede
24 aug. – Jongeren-event GZB
25 aug. – Zendingsdag GZB
26 aug. – na kerkdienst in Bennekom
26 aug. – na avonddienst in Schoonrewoerd
28 aug. – presentatie in De Ark in Ede
29 aug. – gemeenteavond PKN Garderen
2 sept. – kerkdienst Nieuweroord/Noordscheschut
5 sept. – presentatie in Harderwijk
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“Heb je moslimburen lief, wees
open naar je omgeving en ga
vooral niet
anderen de schuld
geven van wat er
misgaat in het
land.
In alles wat je
doet en laat moet
merkbaar zijn dat
de liefde van
Christus in je
werkt.”
(Bisschop Mouneer uit
Egypte in Ref. Dagblad)

Van de thuisfrontcommissie
Wanneer u dit leest is de actie `kokers
en eters` die we ook dit jaar weer in Ede
georganiseerd hebben, in volle gang:
eetafspraken worden gemaakt of
hebben al plaatsgevonden. Er zijn
nieuwe contacten gelegd of bestaande
contacten verstevigd. Er zijn heerlijke
maaltijden genuttigd en, niet in de
laatste plaats, het eerste geld van de
opbrengst is binnengekomen!
Als TFC gaan we ons nu richten op het
verlof van Jaap, Mirjam, Desta en David
dat deze zomer zal plaatsvinden. Naast
het regelen van een aantal praktische
zaken, kijken we er vooral heel erg naar
uit hen weer te ontmoeten.
Zoals u wellicht weet zullen Jaap en
Mirjam tijdens hun verlof een aantal
presentaties geven, waarbij u ook in de
gelegenheid bent om hen te ontmoeten. Een mooie gelegenheid om wat
meer bekend te raken met het mooie
werk dat Jaap en Mirjam doen. Daarnaast is het leuk om wat meer te weten
te komen over hun woon- en leefomstandigheden.
We willen u vragen voor Jaap en Mirjam
te bidden voor een gezegende

Adressen
Familie Haasnoot, c/o MAF,
PO Box 1, Kampala, Oeganda

Desta en/of David Haasnoot, c/o
St. Andrew’s School, Private Bag,
Molo, 20106, Kenya (a.u.b. geen
pakjes naar dit adres)

E-mailadressen:
Jaap: j.a.haasnoot(a)gmail.com
Mirjam: haasnoot.mirjam(a)gmail.com

Website & foto’s:
www.jaap-haasnoot.nl
www.flickr.com/photos/david-africa

voorbereiding op hun verlof, en op een
veilige reis naar Nederland. Wilt u ook
Joël en Tirza, Jesse, Desta en David in uw
gebeden gedenken?
Een vriendelijke groet van de TFC:
Willemijn Brink, Marijn ten Brinke en Erna
van den Brink.

Meedoen!
Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede
uitgezonden naar Zuid-Soedan. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief.
Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door
een gift over te maken voor het werkersfonds van de familie Haasnoot of voor andere onderdelen van
het wereldomvattende werk waarbij de GZB betrokken is. Het gironummer is 28016. We zijn dankbaar
voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.
Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl
Bijschrift bij foto of afbeelding
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