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Op 9 juni vierden we het Pinksterfeest. Daarbij hoort het verhaal over
dat eerste Pinksterfeest in Jeruzalem, toen Jezus’ leerlingen bij elkaar
waren om het joodse feest van het ontvangen van de Wet te vieren.
Een Wet bedoeld om ruimte te maken, om te weten waar je aan toe bent,
en vooral voor humaniteit, menselijkheid.

Geestkracht
Soms zit je klem,
gevangen in een situatie waaruit
ontsnappen onmogelijk lijkt.
Dan je veerkracht overeind
houden is een moeilijke opgave.
Soms zit je gevangen
in het kringetje
van je eigen gedachten.
Daar uitbreken en ruimte vinden
voor andere denkbeelden
is een moeilijke opgave.

Daar vindt Geestkracht
opnieuw zijn weg.

J. Kelholt

Soms is er ineens iemand
die een stukje met je oploopt,
luistert, uitlegt, ruimte schept.

In feite is dat ook de bedoeling van de komst van de Heilige Geest. Ruimte maken
voor menselijkheid door aarzelingen, angsten, bedenkingen en wat al niet aan de
kant te zetten en te kiezen voor naastenliefde. De Wet structureert onze leefomgeving en de Geest onze binnenwereld, zou je kunnen zeggen.
Iets dergelijks zien we ook in het werk van het ZZg. Via het ZZg worden mensen
gesteund die ruimte willen maken voor menselijkheid. Dat betekent vaak dat de
leefomgeving anders moet worden. In een kansarme situatie –geen opleiding, geen
goede gezondheidszorg, geen werk- heb je minder ruimte voor menselijkheid.
Maar er is ook verandering van de binnenwereld nodig. Een ongunstige situatie
veranderen is voor een buitenstaander misschien dé oplossing, voor degenen die
er mee te maken hebben is veranderen vaak eng. Het volk Israël ging niet vanzelf
geloven in een verbetering van het eigen lot.
De Geest is naast de kracht die troost en steunt om het in harde omstandigheden
uit te houden ook de kracht die de apostel Paulus ertoe dreef om de grenzen van
zijn dierbare geloof over te stappen en in te zien dat Jezus niet alleen voor het
eigen volk gekomen was. De kracht die mensen helpt om dingen anders te zien en
anders met de eigen situatie om te gaan, uit vaste gewoontes te stappen.
En inderdaad, van Paulus werd door menigeen gezegd: Heeft die soms de Geest
gekregen?

Age Kramer
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Foto: Viering in de Grote Stadskerk
in Paramaribo (AMD)
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Jeannet Kelholt
Tussen het ZZg en andere zendingsorganisaties van de Broedergemeente
in Europa en Noord-Amerika is er
sprake van groeiende samenwerking.
We wisselen verhalen en ervaringen
uit en ondersteunen projecten over
en weer. Zo kreeg het ZZg vanuit
Duitsland financiële steun voor enkele
projecten in Suriname, en steunt het
ZZg de Amerikaanse ‘Moravians’ die
helpen bij nieuw zendingswerk in het
Amazonegebied in Peru. En over dat
laatste gaat dit verhaal.

Zendingswerk in het Amazonegebied in Peru

De Geest gekregen!
I

n januari 2018 reisde Manuel Verástegui, pastor van de Broedergemeente
in Lima, met een pastor die er lokaal
bekend was naar de Aguaruna inheemsen in het Amazonegebied in het noorden van Peru. Hij hoorde daar verhalen
over een zendeling die jaren geleden
naar het gebied kwam en het verhaal
van Jezus met de mensen deelde,
waarna velen geloofden en besloten
om Christus te volgen. De zendeling
beloofde terug te keren maar deed dat
niet. Toch was er een zaadje geplant.

Pastor Christopher en pastor Romero
van Bajo Canampa. Achter hen
het universele beeldmerk van de
Broedergemeente: het lam met
het vaandel en de tekst 'Ons lam
heeft overwonnen: laten wij hem
volgen'. Dat dit beeldmerk nu ook
in de Aguaruna-taal beschikbaar
is betekent veel voor de nieuwe
Amazone-kerken.
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De Aguaruna vormden een 'Evangelische Associatie' en zochten manieren
om de verkondiging levend te houden,
maar de meeste dorpen hadden geen
kerk of mensen die hen konden leiden.
Toen pastor Manuel er kwam, vertelde
hij over de beginselen en de gang van
zaken binnen de Broedergemeente en
blijkbaar deed hij dat zo aanstekelijk
dat 25 Aguaruna-leiders een verzoek
opstelden om bij de Peruaanse Broedergemeente te mogen horen.
Op bezoek
Pastor Manuel kwam terug in april
2018 met de voorzitter van de Peruaanse Broedergemeente, Christopher
Valencia, en twee bestuursleden van
de American Board of World Mission
(ABWM), Justin Rabbach en Sam Gray.
Wat volgde was een driedaagse conferentie in het dorpje Bajo Canampa aan
de Marañon rivier, met presentaties,
discussies, kerkdiensten en ontmoetingen. Een eerste introductie in de
hernhutter beginselen, theologie en
geloofsonderricht. De leiders spraken
opnieuw hun verlangen uit om deel uit
te maken van een grotere kerkfamilie
en zeiden dat ze dachten dat ze zich
thuis zouden voelen binnen de Broedergemeente.
De bezoekers beloofden de Aguaruna
dat ze in het najaar zouden terugkeren. In de tussentijd konden de leiders
samen met pastor Christopher zich buigen over formele documenten als de
Grondslag van de Broederuniteit en de
Kerkorde zodat zij beter zouden begrij-

pen wat het betekent om deel uit te
maken van de Peruaanse en de wereldwijde Broedergemeente.
Zeven maanden later
In november 2018 kwamen de mannen
weer naar Bajo Canampa, samen met
ds. Betsy Miller, ook uit de VS. Er bleek
veel gebeurd te zijn. Justin schrijft
daarover: 'Heel indrukwekkend was het

om het nieuwe kerkgebouw te zien.
In april ontmoetten we elkaar in een
eenvoudige grote hut, maar sindsdien
heeft de gemeente een complete kerk
gebouwd, en een onderdak voor de zondagsschool! Elke volwassene werd gevraagd om hout mee te nemen, zo mogelijk twee dakplaten te doneren en te
helpen bij de bouw. Het resultaat is een
kerkgebouw dat past bij hun cultuur en
dat een weerspiegeling is van hun energie en betrokkenheid bij dit werk.'
Betsy Miller schrijft: 'Er wordt gezegd
dat hernhutters gaan waar niemand
anders heen gaat om het evangelie
te delen. Misschien is dat waar, maar
hernhutters zijn nooit naar een plaats

Sam Gray schrijft: 'Leden van vier sinds
2015 bestaande Broedergemeenten in
Peru hadden voedsel en kleding ingezameld om te delen met hun nieuwe Aguaruna zusters en broeders. Dat deelden
we uit, samen met zondagsschoolmateriaal voor elk dorp. Er waren veel
bijeenkomsten, presentaties en erediensten met een groot gevoel van verbondenheid; leuke ontmoetingen met
de vele kinderen en een nieuwe culinaire ervaring: het eten van gegrilde
larven! Een gedenkwaardig moment
was de doop van zes nieuwe gelovigen
door pastor Christopher Valencia, in het
modderige water van de Marañon rivier.'
Ja, wij willen!
Het bezoek in november was om vast
te stellen of de christenen van Bajo
Canampa en andere Amazone-dorpen
echt Broedergemeente wilden worden. Daarom waren er lezingen over
de hernhutter theologie en kerkleer,
over zending en de geschiedenis van de
Broedergemeente. Er waren bijna 100
deelnemers die meer dan 20 Amazonegemeenschappen vertegenwoordigden.
Na twee dagen les in neerdrukkende

hitte en vochtigheid, en na de vraag of
ze nog vragen hadden over de Kerkorde
van de Broedergemeente in Peru, verwelkomde pastor Christopher Valencia
officieel 19 leiders en pastors uit 17
Amazone-gemeenschappen als nieuwe
Broedergemeenten! Een feestelijk en
ontroerend moment.
Niet dat het daarmee klaar is. De steun
en begeleiding van de Peruaanse Broedergemeente en de Amerikanen zullen
deze jonge gemeenten nog wel even
nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de
ontwikkeling van tweetalig cursusmateriaal op video, waarmee ook mensen
op grote afstand in staat worden gesteld cursussen over kerk en geloof te
volgen. En voor vervolgsessies met de
kerkleiders om te voorzien in onderwijs
op seminarie-niveau, cursussen christelijk onderwijs voor zondagsschoolleerkrachten en algemene hernhutter
geschiedenis en theologie.
Inspirerend, hoe de Heilige Geest aan
het werk is met mensen in dit afgelegen stukje van de wereld. Met die
mensen zelf, met de zendingsmensen
die zich voor hen inzetten en via dit
verhaal met u als lezer.

De boot en de kerk in!
Het ZZg steunt dit zendingswerk
in het Amazonegebied, waar rivieren de enige toegangsweg zijn.
De nieuwe kerkregio zou graag beschikken over een 'chalupa', een
boot die sneller, veiliger en efficiënter is voor het vervoer van grotere groepen mensen dan de houten kano's die nu worden gebruikt.
Dan kan men vanuit de 17 dorpen
eenvoudiger bij elkaar komen voor
kerkdoeleinden en ook kunnen
landbouwproducten dan goedkoper
naar de markt worden gebracht.
Ook draagt het ZZg bij aan theologische trainingen (zondagsschool,
bijbelstudie en opleiding voorgangers) en aan het ontwikkelen van
materialen in de eigen taal, het
Awahun.
Wilt u meedoen aan dit zendingswerk? Er is € 2.600 nodig voor de
boot en € 2.075 voor de theologische trainingen.

Noodhulpactie
in Malawi

D

rie maanden geleden veroorzaakte de tropische orkaan
Idai in Mozambique, Zimbabwe en Malawi veel ellende. Het
kreeg in Nederland weinig aandacht; de focus van de media ging
toen uit naar de provinciale verkiezingen en de aanslag in Utrecht.
Daardoor was er ook geen landelijke Giro 555-noodhulpactie, terwijl
toch een paar miljoen mensen van
huis en haard werden verdreven en
afhankelijk werden van noodhulp.
Het ZZg reageerde op het dringende hulpverzoek vanuit de Broedergemeente van Malawi. In ZuidMalawi stonden grote gebieden
onder water doordat rivieren overstroomden. Windstoten veroorzaakten grote schade aan daken en
bomen en vernietigden de oogst op
het land. Minstens 56 mensen kwamen om en 577 raakten gewond;
ongeveer 86.000 mensen werden
dakloos en een groot deel daarvan
verblijft nog steeds in schoolgebouwen en provisorische tentenkampen.

Foto: Broedergemeente Malawi

gegaan waar de Heilige Geest niet al
aan het werk was. Ik had het voorrecht
om naar een van die plaatsen te reizen:
Bajo Canampa, een afgelegen dorp in
het Amazonegebied van Peru. Het is
niet gemakkelijk om er te komen: 12
uur vliegen naar Lima, nog eens twee
uur vliegen naar Jaen, 90 minuten in
een overvolle taxi, vijf uur in een minibus over ongelooflijk kronkelende,
modderige wegen en tot slot nog 45
minuten in een open, houten boot over
de rivier. Het was elke minuut waard,
want we werden begroet door kinderen
die de oever afliepen om bij onze boot
te komen en ons te knuffelen, terwijl
de volwassenen ons welkom heetten
met een omhelzing. In Bajo Canampa
wonen de mensen in hutten gemaakt
van bamboe palen, met een rieten dak
en een zandvloer. Deze hutten dienen
ook als zondagsschoolruimte, keuken en
eetkamer. We kregen eten in overvloed:
fruit, bakbananen, eieren en rijst, geserveerd op 'tafelkleden' van enorme
palmbladeren. Tijdens het ontbijt hoorden we het gekrijs van de kippen die
werden geslacht voor ons avondeten.
'Van boer tot bord' kreeg een nieuwe
betekenis…'

Jonah Sinyangwe, projectmanager
van EBG Malawi, bezocht slachtoffers in hun noodonderkomen. Hij
schrijft: 'Het is deprimerend om
te zien hoe vrouwen en kinderen
in erbarmelijke omstandigheden
leven. Ouderen, gehandicapten en
chronisch zieken liggen hulpeloos
te wachten tot er iemand komt.'
De Broedergemeente wil helpen:
noodhulp voor 300 families van
gemiddeld zes personen, maar ook
psycho-sociale hulp en counseling.
Het gaat om € 160 per huishouden. Het ZZg stelde € 5.000 beschikbaar, onder meer voor nieuw
zaaigoed (cassave, aardappels en
maïs).
Helpt u mee om dat bij elkaar te
krijgen? NL74 RABO 0375 2169 36,
ZZg te Zeist. Vermeld 'Watersnood
Malawi'.

Foto's: American Board of World Mission
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Projecten
Wereldwijd

Foto: Stg. Onderwijs der EBGS

Foto: BWM

Suriname, 18.047
Onder de pannen!
De Graaf von Zinzendorfschool in Paramaribo, een MULO-school met 315 leerlingen en 17 klassen, heeft te kampen
met lekkages van het dak. Om te voorkomen dat ook de kapkonstructie en
de plafonds stuk gaan is renovatie dringend nodig. Het ZZg stelde daarvoor
€ 20.000 ter beschikking. Driekwart
kunnen we bekostigen vanuit een nalatenschap, maar we zoeken nog een
kleine € 5.000.
Wie helpt een stukje dak dekken?

Honduras (18.033)
Help een theologiestudent
Goedgetrainde voorgangers zijn
belangrijk voor jonge kerken,
want die vormen de ruggengraat
van de gemeente. Maar een
theologische opleiding kunnen
mensen in afgelegen zendingsgebieden vaak zelf niet betalen.
Een studiebeurs is een goede
oplossing. Nu voor een student
die een hogere theologieopleiding volgt en als tegenprestatie
straks een aantal jaren gaat lesgeven aan een lokale hernhutter bijbelschool, zodat
daar het niveau van het theologisch onderwijs hoger wordt. Het ZZg draagt € 1.300
bij aan zijn opleiding, plus € 700 voor drie andere studenten die voor hun theologieopleiding naar buurland Costa Rica moeten en daardoor extra reis- en visumkosten
hebben. Helpt u deze aspirant-dominees?

Foto: A. Tasche

Zuid-Afrika (18.043)
Dominee worden in Kaapstad
"Onderwijs en training zijn van het
grootste belang voor onze kerk en
onze jonge democratie", dat zegt Karel August, directeur van het Moravian
Theological Centre in Kaapstad. Dat
opleidingscentrum levert niet alleen
getrainde voorgangers en kaderleden af
die de Broedergemeente in Zuid-Afrika
goed kan gebruiken, ook wil het een
opleidingskans bieden aan jonge mensen van arme komaf, meestal vrouwen,
die zelf geen studie kunnen betalen.
Het seminarie betaalt hun onderkomen (een hostel), voedsel en medische
kosten en helpt bij het schoolgeld en
reiskosten. Ook krijgen zij individueel
extra begeleiding, want hun vooropleiding sluit vaak niet goed aan en Engels
is niet hun moedertaal.
Het ZZg ondersteunt dit vierjarige studieprogramma van het seminarie met
€ 10.000. 11 voltijdstudenten en 27
deeltijders kunnen daardoor hun roeping volgen. Maakt u het mogelijk?

Foto: Moravian Church Malawi

Malawi (19.006)
Noodhulp na watersnood
Zie pagina 3.
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Suriname (19.010)
Help de diaconie helpen
De financiële nood onder de armen
in Suriname is nog steeds hoog. De
diaconie van de Broedergemeente
doet wat ze kan, maar heeft zelf
weinig financiële middelen. Elke
maand gaat een voedselpakket
naar 100 ontvangers (alleenstaande
moeders zonder werk, en ouderen).
Het gaat om eerste levensbehoeften (olie, rijst, suiker etc.) en soms
om luiers. Voor hun schoolgaande
kinderen krijgen diaconie-cliënten
een 'giftcard' ter waarde van 200
SRD, voor schoolspullen en schooluniform. Het gaat om 350 kinderen.

Foto: AMD

Letland (19.007) Badkamers voor Grostona
Met € 2.500 twee badkamers aanleggen, met daarin een toilet, urinaal, bad en
wastafel, dat kan alleen als je zelf alle arbeid verricht. En dat is precies wat
de hernhutter/lutherse leefgemeenschap in Grostona doet. Beetje bij beetje
knappen de bewoners het oude gebouw waarin ze wonen op, en van de bijdrage
van het ZZg schaffen ze de benodigde materialen aan. In Grostona begon in
1991 de Christian David school, een bijzonder schoolinternaat waar kinderen uit
probleemgezinnen worden opgevangen en gedreven leerkrachten werken voor
niet veel meer dan kost en inwoning. Grostona wil een gemeenschap zijn waar
mensen dicht bij de natuur zijn, in contact komen met duurzame landbouw en zo
veel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam leven. Ook wil men vanuit Grostona
de boodschap van liefde, gelijkwaardigheid en verlichting verspreiden zoals die
begin 1700 door de hernhutter zendelingen werd verkondigd.
Helpt u Grostona om een warm bad te zijn voor wie maar op hun pad komt?

Voor 20 jongeren uit de armste gezinnen betaalt de diaconie schoolgeld,
schoolmaterialen en reiskosten (bus).
Heel concrete hulp. Het ZZg doet er
graag aan mee. U ook? Draagt u een of
enkele 'giftcards' à € 24 bij?

Suriname (19.003
Derde leerjaar GzA-opleiding
De studenten die bij de Medische Zending de opleiding tot
Gezondheidszorg-assistent (GzA)
volgen, zijn inmiddels in hun
derde studiejaar. Daarin leren ze
de ziektebeelden herkennen (en
behandelen) die ze in de poliklinieken in het binnenland tegenkomen: van vitale functies en infectieziekten tot tandheelkunde
en complicaties bij de zwangerschap. En natuurlijk zijn er stageperiodes. De
GzA-opleiding kan alleen plaatsvinden dankzij de financiële steun van het ZZg
en een andere donor. De Medische Zending is momenteel niet in staat dit zelf
te financieren, aangezien de Surinaamse overheid zijn subsidieverplichtingen
niet nakomt. Het ZZg helpt de GzA-opleiding dit jaar met bijna € 15.000. Het
grootste deel daarvan is al toegezegd/ontvangen. Nog € 3.400 is er nodig.
Helpt u daar een handje bij?

Letland (19.005)
Een trompet voor Jet
Zo zag ze eruit in 2011,
de toen nog heel jonge Jete Strazdina uit
Grostona. Ze was toen
al een enthousiast trompetspeelster en nu nog
veel meer. Ze mag zelfs
gaan studeren aan het
conservatorium! Alleen moet ze dan wel
een trompet van professionele kwaliteit
meebrengen. Dat is wel een probleem,
want zo’n trompet kunnen zij en haar ouders echt niet betalen. Het ZZg wil Jete
helpen en in ruil zal zij de komende jaren
leiding gaan geven aan de koperblazersgroep in Grostona en daar ook muzieklessen geven aan de kinderen. In totaal
is € 6.000 nodig, voor de trompet en een
kleine jaarlijkse bijdrage aan haar vierjarige studie.
Doet u mee met 'Een trompet voor Jet'?

Suriname (18.048)
Moestuinen Geyersvlijt
Ze zijn begonnen, zo liet de
moestuincoördinator van
de Geyersvlijt-gemeente
in Paramaribo ons weten.
15 gezinnen uit deze gemeente die aan de rand
van een arme wijk ligt,
doen mee aan een training
van een jaar om groente
te leren verbouwen (40%
theorie en 60% praktijk).
Dat gebeurt o.l.v. iemand
van het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt en
Visserij, op het terrein van de kerk, waar inmiddels 15 tuintjes van 60 m2
zijn aangelegd, Door het verbouwen van hun eigen (biologische) groente
kan een gezin van vier personen € 38 per maand besparen. De diaconie van
Geyersvlijt wil met dit project de zelfredzaamheid van de gezinnen versterken en het sociaal contact tussen gemeenteleden bevorderen. Het ZZg draagt
€ 10.000 bij, voor het gebruiksklaar maken van het terrein, de 16 trainingsbijeenkomsten en de aankoop van gereedschap en plantjes. De gemeente Geyersvlijt en de deelnemers zelf betalen (bijna) de andere helft van het budget.
Antroewa, bitawirie, klaroen, amsoi, sporopo, tayerblad, boulanger of kouseband; wat helpt u verbouwen?

Zuid-Afrika (19.004)
Muzikale zending
Muziek inzetten om jongeren levenslessen
te leren, op het rechte pad en bij de kerk
te houden, is dat ook zending? 'Natuurlijk!'
zegt Tyrone Hitzeroth, de inspirator van
het koperblazersproject in Zuid-Afrika.
Tieners die lekker bezig zijn met hun
trompet zijn minder geneigd tot negativiteit; ze krijgen zelfvertrouwen en willen verder komen in hun leven. Sommigen
gaan terug naar school, enkelen worden
zelfs professioneel musicus.
Tyrone en zijn jonge muziekinstructeurs
gaan door met lesgeven aan beginnende
brassbands overal in Zuid-Afrika. Het ZZg
steunt hun werk met een bijdrage van
€ 3.100 voor benzine, eten voor onderweg
en instrumenten voor de nieuwe groepen.
Blaast u een partijtje mee?
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Foto: ZZg

Tanzania (18.024)
Ver van uw bed?
Op de jongensslaapzalen in het Lutengano-schoolinternaat slapen veel jongens op een matras op de grond omdat
er een tekort is aan bedden. Sommigen
hebben niet eens een matras, want
ook daar is een tekort aan. De leerlingen krijgen advies om zelf een matras
mee te brengen. Deze situatie toont
aan dat privé-scholen zoals deze school
van de Broedergemeente, het in Tanzania financieel moeilijk hebben, omdat ze niet kunnen opboksen tegen de
goedkopere overheidsscholen. Het ZZg
schiet te hulp met € 7.500 voor 102 stapelbedden met matrassen, zodat alle
jongens een fatsoenlijke slaapplek krijgen. Dat kost € 55 per slaapplek.
Spreid u een bedje?

Foto: Medische Zending

Foto: ZZg
Foto: EBG Geyersvlijt

Suriname (19.009)
Afronding
renovatie in Bersaba
In Bersaba, een oude plantage, is al
sinds 1858 een Broedergemeente.
Het was een missiepost van waaruit zendingswerk plaatsvond in een
gebied waar geen kerken waren. De
gemeente Bersaba was jarenlang in
verval, maar leeft weer op dankzij
een dynamische vrouwelijke voorganger die er haar ziel en zaligheid in legt. Zij wil door evangelieverkondiging
tegenwicht bieden aan de sterke winti-cultuur in de regio (voorouderverering).
Het kerkgebouw is sterk in verval geraakt en de kleine gemeente vroeg vorig
jaar het ZZg om hulp. Zelf wist men tot dusverre € 3.000 bijeen te brengen
en het ZZg gaf al € 4.000. Nu moet het dak nog worden gerepareerd, houten
wanden vervangen en dakgoten aangelegd. De rest gaat de kerk zelf doen.
€ 15.000 stelt het ZZg beschikbaar, ter finale ondersteuning van de wederopbouw van de gemeente in Bersaba en hun zendingswerk.
Betaalt u een plankje mee?

2018 in vogelvlucht
H

foto: Kilangala missie

et jaar 2018 was het derde jaar van het ZZg-beleidsplan 2016-2020. Halverwege dus, en we gingen verder op de weg van geleidelijke koersaanpassing van
onze organisatie. De subsidieverstrekking voor Diaconale
hulp & Ontwikkeling, in de afgelopen decennia heel belangrijk en omvangrijk, komt langzamerhand minder centraal te
staan maar blijft natuurlijk van belang. Het ZZg hernieuwt
zijn focus op zending en werkt aan het versterken van verbindingen binnen de wereldwijde Broedergemeente door in
gesprek te gaan over actuele vragen van geloof en kerk.
We zagen conform onze verwachting in 2018 de inkomsten
uit 'levend geld' iets dalen, maar dat werd meer dan goedgemaakt door legaten en erfstellingen. Die 'laatste gift' van
mensen die vaak een groot deel van hun leven het ZZg hebben gesteund is voor ons een kostbaar geschenk dat laat zien
hoezeer zij zich betrokken voelden bij het werk van 'de zending'. Wij zien hen als zendingsgenoten pur sang.
Het ZZg-bestuur ging verder met het uitwerken van de mogelijkheden voor nieuwe inkomsten, om ook in de toekomst
een gezonde financiële basis voor het ZZg te kunnen garanderen.

foto: EBG Albanië

Het werk van het ZZg is verdeeld in de
werkvelden Woord, Daad, Relaties/Verbinding
en Financiën. Wat gebeurde er zoal in 2018?

moestuinen (zie pagina 5) en de kerstgeschenkenactie. Het
ZZg vervolgde de steun aan de Medische zending voor de opleiding tot Gezondheidszorgassistent en voor het Doorgangshuis, de opvang voor zwangere vrouwen uit het binnenland.
Belangrijk was ook het 100-jarig bestaan van Kinderhuis Leliëndaal; het jubileumgeschenk (de renovatie van alle gebouwen) werd met giften van velen bij elkaar gebracht.
In Tanzania ondersteunde het ZZg samen met Europese collega-zendingsorganisaties diaconaal werk van de Broedergemeente: schoolopleidingen voor kwetsbare kinderen uit
arme gezinnen en voor weeskinderen. De subsidies hiervoor
(€ 15.500 in totaal) financierden voor 75 leerlingen een studiejaar op middelbare school/vakopleiding, voor vijf jongeren een jaar op de hogeschool/universiteit, en voor 10
geselecteerde jongeren uit de armste gezinnen in de Kilangala-regio een praktische tweejarige vakopleiding.
Tevens ondersteunde het ZZg samen met de Stichting Trijntje Beimers het werk van de missieposten Kilangala en Kantembo (medische zorg, opvang van moederloze baby’s, vakonderwijs). En verder was er o.a. steun voor kinderen met
een beperking in Palestina en Zuid-Afrika, een vluchtelingenkamp in Malawi, waterfilters in Cuba en schoollunches in
Sierra Leone.

Woord

Daad

Suriname en Tanzania waren de belangrijkste landen wat
betreft subsidie-ondersteuning. In Suriname kreeg de Broedergemeente steun voor diaconale projecten, waaronder
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foto: Markus Kuhn

Het ZZg richtte zich vooral op ondersteuning van theologische opleidingen, en training en scholing van mensen die
de kerk helpen opbouwen. De belangrijkste partners daarbij
waren de Theologische Seminaries in Suriname en Zuid-Afrika. Een subsidie vanuit een ZZg-bestemmingsreserve stelde
een Surinaamse predikant in staat om te studeren en in 2020
te promoveren. Op Curaçao gaven we steun aan Fundashion
Betsaida, dochterorganisatie van de lokale Broedergemeente, voor een Paasconferentie die de gemeente een nieuwe
impuls gaf. Daarnaast was er steun voor kerkopbouw in o.a.
Albanië, Zambia, Peru en Honduras.

gecontinueerd en uitgebreid. Voorlopig zijn hieruit echter
nog geen inkomsten te verwachten.

Toekomst

foto: Manschot Grafimedia

Net als voorgaande jaren ziet het ZZg financiële risico’s voor
de toekomst, terwijl zich tegelijk ook nieuwe kansen voordoen. Door vergrijzing van onze achterban zullen de inkomsten uit fondsenwerving gestaag blijven dalen, maar op termijn ziet het ZZg perspectief in nieuwe inkomstenbronnen
zoals de landbouw in Suriname.
Wat blijft is dat het ZZg conform zijn naam en traditie een
genootschap wil zijn van en voor mensen die waarde hechten aan zendingswerk in Woord en Daad, aan naastenliefde
en aan contacten en uitwisseling van geloofsinspiratie met
broeders en zusters wereldwijd. Weet u welkom in onze
kring van zendingsgenoten!

Relaties/verbindingen

In 2018 bestond het ZZg 225 jaar en daarom organiseerden
we een minisymposium. Op de nieuwe plek van museum Het
Hernhutter Huis werden de gasten in korte tijd deelgenoot
gemaakt van de hernhutter historie. Vervolgens vertelden
ds. Roselien Zamuel-Rotgans uit Suriname en dr. Karel August
uit Zuid-Afrika over kerk-zijn in hun land in deze tijd. Een
boeiend inkijkje in hun ervaringen en zienswijze.
Een andere activiteit vond plaats in het najaar: de Caribbean
Conversation op Jamaica. Mensen uit het Caribisch Gebied,
Suriname en Nederland spraken vanuit hun eigen kerk en
cultuur over overkoepelende thema’s binnen de wereldwijde
Broedergemeente, waaronder de toekomst van de jeugd in
de kerk.

Financiën

De financiële basis van het ZZg bleef in 2018, ondanks de gestaag dalende inkomsten uit fondsenwerving, goed overeind.
Van al onze donateurs, kerken, scholen en overige organisaties tezamen ontvingen we € 550.000. Maar dankzij een aantal grote erfstellingen waren de totale inkomsten aanzienlijk
hoger, een welkome buffer.
De inzet voor de ontwikkeling van een aanvullend verdienmodel – naast giften en beleggingsinkomsten - is in 2018

Voor het eerst
in Europa

H

ij is 26 jaar, komt uit Tanzania en was nooit eerder buiten zijn eigen land. En nu
mocht hij zomaar naar Europa. Wat
een avontuur!
Sajen Msagala heet deze reiziger en
hij werd uitgenodigd door de jongerengroep van de Deense zendingsorganisatie BDM. Veel van die jongeren
werkten als vrijwilliger mee in BDMprojecten in Tanzania (een weeshuis
en een kleuterschool). Sommigen
kennen Sajen ook persoonlijk, want
die woonde toen in dat weeshuis.
Sajen groeide op in een dorpje ten
noorden van Kipili. Zijn vader overleed toen hij nog jong was, zijn
moeder toen hij 15 was. Toen was hij
wees, en daarmee leek na de lagere
school zijn schoolcarrière ten einde.
Geld voor doorleren was er niet. Een

Het volledige jaarverslag 2018 vindt u op www.zzg.nl/
jaarverslag. Desgewenst sturen we het u toe.
Vragen? Bel Douwe van Barneveld, 030 692 71 88.

Enkele kerngetallen
Inkomsten geworven baten
Besteed aan doelstellingen
Besteed WOORD
Besteed DAAD
Besteed RELATIES

€ 1.726.000
€
637.000
€
120.000
€
293.000
€
156.000

Aantal subsidiebeschikkingen		
Besteed in Suriname
€
Besteed in Tanzania
€
Besteed in overige landen
€
Kosten werving inkomsten
€
Kosten beheer en administratie
€
Medewerkers

ontmoeting met de Deense zendeling Knud Knudsen veranderde zijn
levensperspectief. BDM betaalde
zijn middelbareschoolopleiding. Zijn
mooie eindcijfers waren voor Knud
reden om hem de kans te geven naar
de Technische Universiteit te gaan
en nu zit hij in het derde jaar van de
studie Metallurgie en mineraalverwerkingstechniek!
Bezoek aan Zeist
Sajen is een van vijf wees-studenten
die voor hun studie financiële steun
krijgen van het ZZg. Vandaar dat we
hem vroegen om op doorreis naar
Denemarken Zeist even aan te doen.
Het was een bijzonder bezoek, voor
hem en voor ons, want veel in onze
cultuur was totaal nieuw voor hem.
Hij observeerde alles met nieuwsgierige verbazing: de supermarkt ("zo
groot!"), de fietsenstalling bij het station ("van wie zijn al die fietsen?"), de
ov-chipkaart ("wauw, da’s handig!"),

48
221.000
73.000
139.000
147.000
181.000
8 / 5,0 fte

een moderne kraan ("hoe komt hier
water uit?"), stroopwafels ("lekker!").
Maar het mooiste waren de ontmoetingen van mens tot mens. De oprechte belangstelling over en weer. We
wisten het al, maar nu nog sterker:
het is waardevol om via ‘de zending’
jongeren zoals Sajen hoop en de kans
op een beter leven te geven.
Ontmoet Sajen in een filminterview op www.zzg.nl/sajen

Sajen met ‘Father Knud’
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Stand van zaken

Komt u kijken?

O

Hoe staat het in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo met het project Verbetering kwaliteitszorg?

Dinsdag t/m zondag, 12.00-17.00 uur,
Lageweg 27 in Zeist. Entree € 3, tot 18 jaar gratis.

Boekeninitiatief

S

oms gebeurt er iets moois omdat iemand de geest krijgt….
In de aanloop naar het eeuwfeest van Kinderhuis Leliëndaal in Suriname, kwam vorig jaar de suggestie langs om iets
te doen met de bibliotheek daar, die veel stukgelezen en
zwaar verouderde boeken bevatte. Ook moeten de jongelui
bepaalde boeken voor school lezen en die zijn bij de Openbare Bibliotheek altijd uitgeleend.
Het jubileumgeschenk werd de renovatie van het Kinderhuis,
maar daarmee was het bibliotheekidee niet weg. Hariëtte
Mingoen, een zeer betrokken zendingsgenoot, hield het vast,
werkte het uit en wist er allerlei mensen warm voor te krijgen: een stichting, een architect, een IT-bedrijf, vele boekenschenkers, de directie en de pupillen van Leliëndaal, en
ook het ZZg (voor de verzending van de boeken).
Van het een kwam het ander en inmiddels nadert de bibliotheek/mediatheek zijn voltooiing. De uitleen kan beginnen!
We hopen dat de kinderen in Leliëndaal er heel lang plezier
van mogen hebben!
Enne… bedankt, Hariëtte!

et schiet lekker op. De zes douches op de afdeling
Verloskunde hebben nu ook warm water i.p.v. alleen een koude douche. Twee medicijnkamers zijn al
voorzien van goede medicijnkasten en airco, zodat de
opslag van medicijnen nu aan de eisen voldoet. Nieuwe
medicijnkarren maken het ronddelen van medicijnen
op alle zeven afdelingen eenvoudiger en
overzichtelijker en dat
helpt medische missers te voorkomen. De
meeste bedschermen
zijn vervangen, maar
een deel moet nog.
Bijna € 7.600 ontving
het ZZg van in totaal
23 gulle gevers. We
gaven € 24.000 uit.
Mocht u nog willen bijdragen…, graag!
NL74 RABO 0375 216
936, ZZg te Zeist.

Foto: Diakonessenhuis
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nder de titel Caribbean Conversation is bij het ZZg
een nieuw, Engelstalig, boekje verschenen. Het
betreft de weerslag van wat deelnemers aan een gedachtenuitwisseling tussen christenen uit verschillende
culturen (Jamaica, Suriname, West-Indische eilanden
en Nederland) naar voren hebben gebracht tijdens een
bijeenkomst vorig najaar op Jamaica. 'De Waarheid is te
groot voor één stel hersenen, te groot voor één kerk of
cultuur. We kunnen van elkaar leren.'
Caribbean Conversation is het gevolg van deze uitwisseling. Het kost € 7,50, plus € 3,50 verzendkosten.

Foto: ZZg

nder de titel 'Het leven vieren'
is bij museum Het Hernhutter
Huis in Zeist t/m 1 september een
kleine tentoonstelling te bezichtigen over tradities en gebruiken van
de Hernhutters. Dopen en begraven, daar kunt u zich iets bij voorstellen, maar kent u ook het liefdemaal, het oogstfeest en het waarom
van de blazerscultuur? Naast deze
tijdelijke tentoonstelling is er natuurlijk ook de vaste collectie.
U bent van harte welkom.

Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - info@zzg.nl - www.zzg.nl
Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL 2U
Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek
project? Laat het ons weten.
Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/mijn-zzg

#zeisterzendingsgenootschap
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