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Deel 1: Hoe raakten wij betrokken bij het Werk 
van de Heer in Afrika?

De inleiding die wij gaven over het onderwerp: “Raak 
betrokken” (Eastern Bible Conference, Pennsylvania, USA, 2013) 
beantwoordt deze vraag. Het is dan ook goed om de volgende 
aanhalingen uit deze inleiding te lezen:

“Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier vanavond zo veel zendelingen 
mag ontmoeten. Misschien zijn jullie verbaasd dat ik jullie zendelingen 
noem. Een paar dagen geleden stelde een broeder mij enkele vragen 
over het werk dat ik voor de Heer mag doen in verschillende landen in 
Afrika en hij vroeg mij ook hoe lang ik dat al deed. Ik vertelde hem dat 
broeder Siegfried Nick uit Duitsland en ik met onze gezinnen op 9 ja-
nuari 1975 naar Kameroen zijn vertrokken. Toen zei hij “Oh, maar dan 
bent u al 38 jaar zendeling”. Ik begreep wel waarom hij deze opmerking 
maakte, en aan de ene kant ben ik het er wel mee eens, maar aan de an-
dere kant toch ook weer niet. Ik werd geen zendeling op 9 januari 1975. 
En daarom zei ik aan het begin van deze bijeenkomst dat ik blij was 129 
zendelingen te ontmoeten. Want zodra je je tot God bekeert en gelooft 
in de Heer Jezus als je persoonlijke Heiland, begint je leven als Christen; 
dan begin je de Heer te dienen en ben je of word je een zendeling. Ieder 
van ons is zendeling geworden vanaf de eerste dag van zijn bekering 
tot God en zijn geloof in de Heer Jezus. En de vraag is niet in de eerste 
plaats, “Hoe bereid ik mij voor om een zendeling te worden?,” maar de 
vraag die onze harten bezighoudt is deze: “Ben ik bereid om te doen 
wat de Heer mij wil laten doen, vanaf de eerste dag dat ik Hem leerde 
kennen als mijn persoonlijke Heiland?”

Toen mij gevraagd werd een korte inleiding te houden over zendings-
werk, heb ik de Heer gevraagd, “Heer, wat wilt U dat ik zal zeggen?”. En 
toen ik hierover nadacht, vond ik het helemaal niet zo eenvoudig. Ik heb 
er voor gebeden en uiteindelijk gaf de Heer mij twee verzen. En ik wil 
jullie vragen jullie Bijbels open te slaan en deze twee verzen te lezen. 

Eerst Exodus 4:2: “De Heere zei tegen hem: Wat hebt u daar in uw 
hand?”



6 7

die we op die markt konden 
gebruiken. Maar hoe moes-
ten we die literatuur naar de 
markt brengen? We hadden 
fietsen, oude fietsen, maar 
nog wel bruikbaar. Wij namen 
een fiets, kochten een oude 
koffer en vulden die met Bij-
bels, boeken en traktaten en 
brachten die elke woensdag-
ochtend naar de markt. Mijn 

vrouw begon dan het werk op de markt, terwijl ik naar mijn werk ging. 
Ik was onderwijzer en op woensdagmiddag vrij, dus kon ik me bij haar 
voegen. 

Maar later hadden we twee of drie koffers nodig, want de belangstel-
ling voor de lectuur, die wij aanboden, groeide. Ik vond toen een chassis 
van een oud karretje. Ik maakte een houten kist en bevestigde daaraan 
een stang zodat wij het konden trekken. Ik vulde het ’s morgens met 
literatuur — we woonden in een appartement op de vierde etage, we 
moesten dus alles naar beneden dragen — en mijn vrouw trok dan het 
wagentje op woensdagochtend naar de markt, drie kilometer verderop. 
(Wij wisten toen nog niet dat zij een hartprobleem had. Pas tijdens ons 
verblijf in Kameroen heeft de Heer ons dit laten ontdekken bij medisch 
onderzoek. Zij moest toen terug naar Nederland voor medicijnen en kon 
daarna weer terug naar Kameroen.) Maar ondanks het probleem met 
haar hart, gaf de Heer haar de kracht om die zware houten kist, gevuld 
met boeken, naar de marktplaats te trekken. En als ik dan om 12 uur 
klaar was op school, ging ik naar haar toe op de markt. Als verkopers op 
de markt met kleding of snoep, of wat dan ook, mij zagen aankomen, 
zeiden zij vaak: “Oh, meneer Wijnholds, Maria is er al, nu komt Jozef er 
ook aan!” Zij spotten een beetje met 
ons. Maar ze waren ook vriendelijk en 
we konden hen veel lectuur geven. 

Na verloop van tijd, toen mijn vrouw 
zwanger was van ons eerste kind, wa-

Ik wil graag dat jullie deze vraag goed in jullie harten en gedachten 
overwegen. Ik wil graag dat jullie over deze vraag vanavond nadenken, 
maar ook in de komende dagen. “De HEERE zei tegen hem: Wat hebt u 
daar in uw hand? En hij zei: Een staf.” 

En dan nog een vraag in 2 Koningen 4:2: Daar lezen we: “Elisa zei te-
gen haar: Wat kan ik voor u doen? “En dan komt de vraag waarover ik 
aan het nadenken was: “Vertel mij wat u in huis hebt.” En zij zei; “Uw 
dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie.” Toen zei 
hij: “Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege 
kruiken; laat het er niet weinig zijn.”

Twee vragen die ik samen met jullie wil overwegen, overdenken, als 
zendelingen…Twee vragen die de Heer ons heeft voorgelegd:

Wat hebt u daar in uw hand? - Vertel mij, wat hebt u in huis?

Ik wil hier een paar toepassingen op maken. God vroeg: “Wat hebt u 
daar in uw hand?”, omdat Hij Mozes als Zijn instrument wilde gebrui-
ken. Maar Mozes wilde niet; er was gebrek aan bereidwilligheid. Maar 
de Heer helpt hem en tenslotte wordt Mozes gewillig, volledig gewillig. 
Ik wil het punt van bereidwilligheid benadrukken. Zijn wij bereid om de 
gelegenheden, die de Heer ons elke dag geeft, te gebruiken? “Wat hebt 
u daar in uw hand?” Een staf! Een dood stuk hout. Wat kun je doen met 
een dood stuk hout? Niet veel! Maar zodra de Heer onze bereidwillig-
heid ziet, om Hem te dienen, kan Hij zelfs de kleine dingen, die Hij jou 
heeft toevertrouwd, gebruiken. Het is zelfs een beginsel in de Schrift dat 
de Heer vaak met kleine dingen begint om te zien of je trouw bent. Daar-
na kan Hij je grotere dingen toevertrouwen. 

Onze persoonlijke ervaringen 
Sta mij toe enkele persoonlijke ervaringen met jullie te delen, — niet 

omdat ik mijzelf op de voorgrond wil plaatsen, dat is niet de bedoeling 
— maar onze persoonlijke ervaringen kunnen misschien wel het een en 
ander duidelijk maken.

We trouwden in 1971 en zochten mogelijkheden om de Heer in onze 
woonplaats te dienen. En we kregen de mogelijkheid een kraam te hu-
ren op een markt. De broeders Jan en Karel Rouw gaven ons wat lectuur 
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zingen naar het evangelie. Echt een evangelietraktaat, en dat op een 
volledige pagina van een krant! In de week daarop werd het in de gra-
tis regionale krant gedrukt, 250.000 gratis evangelietraktaten met die 
sleutelwoorden! Met ons adres… “Dit is het adres van de Bijbelman, als 
u een Bijbel wilt hebben of een boek, of wat dan ook…” Zo zie je maar! 
Wij begonnen – en nog eens, ik stel mijzelf niet op de voorgrond, ik geef 
alleen maar een voorbeeld - wij begonnen gewoon met kleine dingen: 
een fiets en een koffer en toen een kist. En toen, toen wij geen andere 
mogelijkheden zagen, voorzag de Heer in alles. Op één dag 250.000 gra-
tis evangelietraktaten. Het kostte helemaal niets!

Daarna begonnen we met Bijbelstudies is ons huis waarvoor enkele 
mensen kwamen. Twee mannen, een vrouw en haar dochter en een ge-
trouwd stel dat op de vijfde verdieping in onze flat woonde. Ik dacht 
“Wow,” ik was toen 24 jaar oud en de twee mannen 60 jaar, maar dat 
niet alleen, zij waren ook nog ouderlingen in hun kerken, in twee ver-
schillende protestantse kerken. Ik stelde voor om het evangelie van Jo-
hannes te bestuderen, maar ik was echt heel nerveus om de Bijbel te 
bestuderen met twee ouderlingen. Maar, mijn beste vrienden, wij zijn 
zo rijk met verworven inzichten in de rijkdommen van Gods Woord, met 
de commentaren op de Bijbel die broeders jaren geleden hebben ge-
schreven en ook de nieuwe commentaren, want binnen enkele minuten 
ontdekte ik dat ik als éénoog in het land der blinden was, want zij wis-
ten niet veel van de Bijbel. Maar zij vonden het fijn en één van hen sloot 
de Bijbelstudie steeds af met gebed. Hij zei dan altijd: “Heere God”, hij 
gebruikte de Oudtestamentische naam van God. In de protestantse ker-
ken in Nederland wordt veel naar het Oude Testament verwezen, naar 
“de Heere God”. Maar toen wij bij hoofdstuk 10 van het evangelie naar 
Johannes kwamen, gebruikte hij de uitdrukking “onze God en Vader” in 
zijn gebed aan het eind van de Bijbelstudie. Na zijn gebed had hij tranen 
in zijn ogen en zei hij “Broeder Hilvert, ik ben nu over de zestig en dit is 
de eerste keer dat ik God mijn Vader noem. Ik heb dat nooit geweten, 
het is nieuw, maar ik ben dit te weten gekomen door deze Bijbelstudies”. 

Wij zien twee aspecten van de dienst die de Heer jullie en mij toever-
trouwt, omdat wij allemaal zendelingen zijn: de dienst van het evan-
gelie voor hen die nog niet tot bekering zijn gekomen en ook de dienst 

ren wij niet meer in staat dit werk nog te doen. Zij kon die zware kist 
niet meer trekken. Toen hebben wij tot de Heer gebeden: “Heer, U hebt 
een einde gemaakt aan deze mogelijkheid, maar wij zouden U in onze 
woonplaats willen blijven dienen, het evangelie verkondigen en ook de 
mensen willen helpen om de waarheid van de Gemeente en andere be-
langrijke waarheden te leren kennen, die voor zo veel gelovigen in de 
kerken onbekend zijn”. 

Het was in de jaren 70 toen de meeste kerken in Nederland nog conser-
vatief waren. Ik heb dan ook een advertentie in een plaatselijk huis-aan-
huis blad gezet, waarin ik een Bijbelstudie aankondigde die over een 
maand in onze woning op de vierde etage van onze flat, zou beginnen. 
In afwachting van reacties op deze advertentie, maakten wij op een za-
terdag een wandeling en plotseling kwam er een dame achter ons aan 
rennen, die ons aanhield en vroeg: “Bent u de Bijbelman?” Het bleek dat 
men haar gevraagd had: “Waar zijn die man en zijn vrouw? Wie zijn zij? 
Wij zijn op zoek naar Bijbels, boeken en traktaten en zij staan niet meer 
op de markt.” Die dame was journaliste van een gratis regionale krant. 
Zij vroeg dan ook, “Mag ik u een bezoek brengen en u interviewen?” Wij 
hebben toen geantwoord, “Ja, u kunt komen; wij kunnen praten, maar 
een interview!? Laten we eerst praten!” Dus kwam ze en zei, “Ik wil al-
leen maar weten waarom u gestopt bent, omdat de mensen mij steeds 
weer vragen “Waar is de Bijbelman?” Zij vroeg toestemming voor een 
interview en wij zeiden “Wij gaan akkoord met een interview maar we 
willen de uiteindelijke tekst lezen voordat u die publiceert.” Zij zei “Ak-
koord. Mag ik ook een foto van jullie beiden?” Wij antwoordden echter: 
“Nee, geen foto’s van ons, maar wij hebben een ander voorstel voor een 
foto. En ik ging in één van de kamers en kwam terug met een dubbele 
ladder met treden aan één kant. Op die treden had ik sleutelwoorden 
aangebracht. Vanaf het midden naar boven sleutelwoorden als “beke-
ring, vergeving, rechtvaardigmaking, hemel,” en vanaf het midden naar 
beneden sleutelwoorden als “ongehoorzaamheid, oordeel…” en aan 
het eind: “hel.” Zwarte letters op een witgeverfde ladder. Ik zei tegen de 
journaliste; “U kunt hier een foto van maken als u wilt en in het artikel 
opnemen”. En zij deed het! Met die sleutelwoorden over hemel en hel! 
Mensen horen niet graag over de hel, nietwaar? De week daarna stuur-
de zij ons het artikel: het was werkelijk goed, er waren heel wat verwij-
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Deel 2a: Hoe gebruikte de Heer ons thuis en in 
Afrika?
Van 9 januari 1975 tot 9 januari 2017 

Van 1975 tot 1982 woonden wij met ons 
gezin in Kameroen en van 1982 tot nu toe 
staat de Heer Hilvert toe periodieke be-
zoeken te maken in meerdere landen in 
Afrika.

In de loop van vele jaren bekeerden veel 
mensen zich van de afgoden tot God en 
komen zij nu samen tot de Naam van de 
Heer Jezus. Plaatselijke vergaderingen 
ontstonden en groepen van belangstel-
lende gelovigen, zowel in dorpen als in 
steden. Het doel van deze periodieke be-
zoeken was het evangelie te prediken en 
om de bestaande vergaderingen en groe-
pen te onderwijzen, te bevestigen en te 
bemoedigen en een hulp te zijn voor de 
plaatselijke broeders die de Heer in hun 
land dienen.

Terugblik op “dienen door genade” gedurende 35 jaar
Een citaat uit een nieuwsbrief (2 maart 2010):

“Door Gods genade mocht ik achtereenvolgens Kameroen (van 27 
januari tot 9 februari) en Rwanda (van 10 tot 27 februari) bezoeken. 
Aan deze bezoeken ging in januari een reis naar Zwitserland vooraf. 
De broeders aldaar hadden ons uitgenodigd om de conferentie in Ba-
sel bij te wonen waar een bericht over het werk in Oost- en Zuid-Afri-
ka werd gegeven. Daarna vonden samenkomsten plaats in meerdere 
vergaderingen in zowel het Duitssprekend als Franssprekend gedeel-
te. De gemeenschap met de broeders en zusters in Zwitserland van 

van de Gemeente met al de waarheden die met de Gemeente verbon-
den zijn. Dat konden wij doen op een heel eenvoudige manier tijdens die 
Bijbelstudies – ik geef dit alleen maar door als een voorbeeld om jullie 
te bemoedigen. 

En als God Mozes kon zenden, zou jij moeten vragen: “Kan God mij niet 
zenden voor een bepaalde taak?” Mozes deed het in volle gemeenschap 
met God. Maar het was niet gemakkelijk… De Heer dienen is niet altijd 
gemakkelijk. De Heer dienen is één van de meest gezegende en mooi-
ste voorrechten! Begrijp je? Ik wil nog eens zeggen: De Heer dienen is 
één van de meest gezegende voorrechten die de Heer verleent! Dat is 
genade! Hij heeft mij niet nodig, Hij heeft jou niet nodig! Hij wil ons ge-
bruiken! Dat is genade! En als wij bereid zijn Hem te dienen, zullen we 
deze twee dingen leren kennen: lijden en vreugde. Ik kan jullie uit onze 
eigen ervaring zeggen, dat dat waar is. Vaak zeg ik tegen jonge mensen 
die vragen hebben over het dienen van de Heer: Tranen in je ogen, maar 
blijdschap in je hart!

Toen wij de Heer in onze eigen woonplaats dienden, richtte de Heer 
onze gedachten op Zijn werk in Kameroen, waar broeders en zusters 
baden om zendelingen. De Heer leidde onze oefeningen door Zijn 
Woord en Geest, waarbij Hij het aan ons en aan een ander gezin, Sieg-
fried en Erica Nick 
uit Duitsland, dui-
delijk maakte, dat 
Hij ons riep Hem 
te dienen in Ka-
meroen. Wij deel-
den onze oefenin-
gen met broeders 
en zusters van 
onze plaatselij-
ke vergaderingen 
en zij gaven ons 
met blijdschap de 
rechterhand van 
de gemeenschap. 

V.l.n.r.: Erica & Siegfried Nick, Hilvert & 
Jeanette Wijnholds
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meroen en de landen die ik de afgelopen jaren vooral bezoek.

Terugblik op “dienen door genade” gedurende 40 jaar
Citaten uit twee nieuwsbrieven (2 maart 2010 en 20 januari 2015):

 “In 1946 begon broeder William Byll de dienst van het evangelie en 
van de gemeente (Kol. 1:23-25) in Kameroen. Zijn werk werd voortge-
zet door zendelingen uit Europa in samenwerking met Kameroenese 
broeders. Deze broeders dragen een toenemende verantwoordelijk-
heid voor dit werk. 

Met grote dankbaar-
heid tot de Heer kijken 
wij terug op de afgelo-
pen 40 jaar waarin we de 
Heer hebben mogen die-
nen in Afrika. Op 9 janu-
ari 1975 vertrokken wij 

samen met Siegfried 
en Erica Nick naar 
Nkoemvon, Zuid-Ka-
meroen. Daar hebben 
we bijna acht jaar ge-
woond en gewerkt 
onder broeders en 
zusters en belangstel-

lenden, eerst vooral in de dorpen in het oerwoud en later ook in de 
steden. We bewaren hele goede herinneringen aan :

wie we meerderen al vele jaren kennen, vormde voor ons een grote 
bemoediging in de dienst van de Heer. 

Onze gedachten gingen terug naar 10 januari 1975, de dag waarop 
we met Siegfried en Erica Nick via Zürich naar Kameroen vertrokken. 
We gedachten ook voorgangers (Heb. 13:7) zoals Jakob Graf, Hans 
Geschwind, Henri Cuendet en andere broeders die ons vooral in de 
beginperiode van de dienst in Kameroen van veel geestelijk nut zijn 
geweest. Maar bovenal danken we de Heer voor zijn trouw, vooral in 
perioden van moeite en grote zorg (1 Thess. 5:24).

Citaten uit een nieuwsbrief (20 febr. 2012) 

“Broeder Siegfried Nick en ik kennen broeder Bonaventure vanaf 
eerste onze aankomst in Kameroen op 10 januari 1975. Hij had toen 
de leeftijd van Jozef in Gen. 37 en werd gekenmerkt door dezelfde toe-
wijding als deze zoon van Jacob. In de afgelopen 37 jaar heeft onze 
broeder zich geestelijk ontwikkeld tot een nuttige dienstknecht van 
de Heer, Die hij dient in de vergaderingen in Kameroen.

 “…De dag ervoor had hij 
op het juiste moment een 
gedeelte geciteerd uit een 
brief van < Siegfried d.d. 28 
februari 1983, gepubliceerd 
in de Franstalige “Medede-
lingen”. In dit citaat wordt 
benadrukt dat plaatselijke 
broeders meer en meer ver-
antwoordelijkheid zouden 

moeten gaan dragen in het Werk van de Heer in hun land gedurende 
een overgangsperiode. Broeder Bonaventure besefte zelf niet bij het 
lezen van deze regels hoezeer ze op toepassing zijn op hemzelf ! Ja-
renlang heeft hij mij vergezeld tijdens mijn bezoeken in vele plaatsen 
in Zuid-Kameroen. In toenemende mate mocht ik enigszins ervaren 
wat het “met mij gediend” voor Paulus moet hebben betekend (echter 
zonder mij met deze grote navolger van de volmaakte Dienstknecht 
uit Filipp. 2 te vergelijken). Dit geldt ook voor andere broeders in Ka-
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Samen op de conferentie in Grove City (USA)

meer jeugd naar de steden trekt. 
Daar is dan ook een belangrijk werk 
ontstaan via een veertiental Bij-
belcentra, waarvan acht in Noord-
oost Congo, twee in Uganda, twee 
in Rwanda, één in Kenia en één in 
Zuid-Afrika. 

Broeders in Kameroen en in omlig-
gende landen verzochten mij drin-
gend hen te blijven bezoeken. Ik zal 
deze landen zeker niet vergeten, on-
danks het toenemende werk in Oost- en Zuid-Afrika. Zo heb ik Kame-
roen en een paar omliggende landen tussen 2000 en 2013 verschillen-
de keren kunnen bezoeken.”

Vanwege het gematigde klimaat kon mijn vrouw mij gedurende mijn 
bezoeken aan Zuid Afrika vergezellen. De zusters waardeerden het al-
tijd wanneer Jeanette bij hen kon zijn. Zij werden bemoedigd door 
persoonlijke gesprekken, waarbij zij hun zorgen en verwachtingen 
deelden en waarbij zij gesteund werden door het Woord, bevestigd 
door Jeanette’s eigen ervaringen als moeder en grootmoeder. Zelfs 
zusters in Rwanda, Noord-Oost Congo en andere landen die haar 
nooit ontmoet hebben, noemen mijn lieve vrouw “onze moeder” en 
hebben gehuild op de dag dat de Heer haar thuis riep. 

 ▶ Bijbelstudies in eenvoudige lokalen
 ▶ de dagenlange verblijven in de gastvrije hutten van onze broe-

ders en zusters in de dorpen
 ▶ de onderlinge gemeenschap tijdens de maaltijden en 
 ▶ het zingen daarna in gezinsverband. 

Daarna volgde een periode van 
regelmatige bezoeken in Kameroen en 
een vijftal andere landen in West-Afrika. 
In de negentiger jaren opende de Heer 
meer en meer de deur voor zijn werk in 
landen in Oost- en Zuid-Afrika: 

 ▶ Voortzetting van bestaand werk 
in samenwerking met andere 
zendelingen zoals Ernie en 
Marilyn Barnes > en vooral ook 
plaatselijke werkers. 

 ▶ Maar ook nieuw werk met als ge-
volg het ontstaan van vergaderin-
gen in landen waar de dood van 
de Heer nog niet werd verkon-
digd. 

Dorpen en steden
Dit werk mogen we tot nu toe door de genade van de Heer voort-

zetten in dor-
pen en steden 
in een zestal 
landen. Even-
als in de tach-
tiger jaren in 
Kameroen, er-
varen we ook 
in Oost-Afri-
ka dat steeds Het Bijbelcentrum in Mputu

Jeanette in Zuid-Afrika
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bij de hand. Dit zijn voordelen. Het is ook mogelijk dat er betere on-
derwijskansen zijn voor de kinderen. Als er gezondheidsproblemen 
zijn of andere bijzondere noden, kan daar gemakkelijker in worden 
voorzien.

Deze duidelijke voordelen hebben een aantal veranderingen moge-
lijk gemaakt in de manier waarop het zendingswerk wordt gedaan. 
Als mensen gered zijn en in de waarheid worden onderwezen, kan het 
zijn dat het niet nodig is voor een zendeling om op de zendingspost 
te wonen en het werk ter plaatse te leiden of de post, om het zo te 
zeggen, als uitvalsbasis te gebruiken. Het op de loer liggende gevaar 
van kolonialisme wordt zo in elk geval verminderd. Inheemse broe-
ders die zich ontwikkelen, hebben een grotere gelegenheid om de 
Heer en hun volk te dienen dan wanneer ze simpelweg helpers van 
de zendelingen zijn. Waar harten oprecht zijn en trouw aan de Heer, 
zijn dit voordelen. Wanneer dit echter niet het geval is, kunnen er ook 
desastreuze gevolgen zijn.

Trouwe broeders, toegewijd 
aan het werk dat de Heer hen 
heeft toevertrouwd, hebben 
trouwe echtgenotes nodig, 
die evenzeer zijn toegewijd 
aan het werk dat de Heer hèn 
heeft toevertrouwd. De eerste 
verantwoordelijkheid van een 
echtgenoot is, vanuit mense-
lijk gezichtspunt, zijn vrouw, en 
daarna de kinderen als de Heer 
hun die schenkt. In verschillen-
de gevallen onder ons op het 
zendingsveld hebben gezond-
heidsproblemen het voor een 
gezin onmogelijk gemaakt, of 
in elk geval onverstandig, om 
op het zendingsveld te blijven. 
De echtgenoot is nodig in het 

Een stille partner aan het thuisfront
(door Eugene P. Vedder jr.; Charlotte, NC, USA)

Als we bidden voor zendelingen, moeten we – en doen we dat ho-
pelijk ook – niet vergeten te bidden voor hun hele gezin. Als een gezin 
zich op het zendingsveld bevindt, zien we uit 
naar nieuws van hen. We willen graag horen 
over het werk dat ze doen, over hun behoef-
ten, over de voortgang van hun werk en over 
hun tegenslagen, over Gods zegeningen en 
over de aanvallen van de vijand. We zijn ook 
geïnteresseerd in hun kinderen, hun gezond-
heid, hun gezinsleven, hun medewerkers en 
helpers. Nieuws is belangrijk, want voor ons 
mensen is het zo dat hoe meer we weten, hoe 
nauwer we ons met hen verbonden voelen, en 
hoe meer we voor hen zullen bidden.

Wanneer meer dan een eeuw geleden een 
zendeling, zendelingenechtpaar of -gezin 
naar het zendingsveld vertrok, dan was dat gewoonlijk per schip. Fa-
milie, vrienden en broeders en zusters in het thuisland zagen hen vaak 
nooit meer terug. En als ze hen wel terugzagen, dan was dat meestal 
na een periode van vele jaren. Nieuws was schaars. Telefoons werden 
pas uitgevonden in 1876, en nog tientallen jaren daarna was men er 
op de meeste zendingsvelden onbekend mee. De postdienst, als die 
al beschikbaar was, liet veel te wensen over. Van computers, internet, 
mobiele telefoons, iPads, Skype en andere hedendaagse communica-
tiemiddelen kon men zich nog geen voorstelling maken! 

Onze trouwe God verandert gelukkig niet, maar de technologie 
doet dat wel, en in veel opzichten maakt ze het leven gemakkelijker 
en comfortabeler. Zendelingen kunnen zich nu in de meeste gevallen 
per vliegtuig naar de plek begeven waar ze hun dienst verrichten. Dit 
maakt het mogelijk om met kortere tussenpozen met verlof naar huis 
te komen, en daar medische en tandheelkundige hulp te krijgen of 
te bevallen. De technologie is in het thuisland vaak beter dan op het 
zendingsveld, en steunbiedende geliefden zijn waarschijnlijk dichter 

Hillechien geboren in 
Kameroen in 1975
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kwam op Jeanette neer, waarbij Hilvert deed wat hij kon wanneer hij 
thuis was. Dit waren geen gemakkelijke jaren. Dit waren geen jaren 
van enthousiaste verslagen. Jeanette’s taak was om rustig te wande-
len met de Heer, om zeven kinderen op te voeden in het liefhebben 
van de Heer en het wandelen met Hem in zulke tijden. Om de hulp te 
kunnen zijn voor een echtgenoot die onder stress actief is in de dienst 
voor de Heer zowel thuis als in het buitenland, moet je als vrouw vol-
doen aan deze beschrijving: “(…) een deugdelijke vrouw. Haar waarde 
gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar 
echtgenoot (…). Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van 
haar leven. (…) Haar echtgenoot is bekend in de poorten, als hij daar 
zit met de oudsten van het land. (…) Zij doet haar mond open met wijs-
heid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Zij houdt de gangen 
van haar huisgezin in het oog en brood van de luiheid eet zij niet. Haar 
kinderen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar echtgenoot roemt 
haar (…) een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden.”

In de nieuwsbrieven van 
de familie Wijnholds werd 
maar weinig melding ge-
maakt van de taak die Jea-
nette thuis verrichtte: het 
voortreffelijk werk van het 
opvoeden van kinderen 
voor de Heer. Hilvert vroeg 
aan het begin van een reis 
vaak om gebed voor zijn 
gezin en dankte de Heer na-
derhand voor het verhoren van die gebeden. Maar zonder Jeanette’s 
rustige, standvastige dienst thuis zou Hilvert nauwelijks in staat ge-
weest zijn om door te gaan met het werk in Congo, Rwanda, Uganda, 
Kenia, Zuid-Afrika en elders, dat de Heer hem te doen gaf. Jeanette 
kwam met Hilvert mee naar Bijbelconferenties in Amerika, waarbij ze 
de gelegenheid te baat nam om tijd door te brengen met een aantal 
van de kleinkinderen. Slechts zelden was ze in staat om met haar man 
terug te reizen naar Kameroen of naar een van de Oost-Afrikaanse lan-
den waar de Heer hem gebruikte, behalve Zuid-Afrika.

zendingswerk. Zijn gezin heeft hem eveneens nodig. Wat moet hij, wat 
moet zijn vrouw, wat moet het gezin doen? Laten we naar een van die 
situaties kijken.

Hilvert en Jeanette Wijnholds zijn op 9 januari 1975 vanuit Neder-
land als zendelingen naar Kameroen gekomen. (Het is bijzonder dat 
de Heer precies 42 jaar later – op 9 januari 2017 – Jeanette tot Zich 
heeft genomen.) Jaren nadat de Heer hen naar Kameroen had ge-
bracht, kreeg het echtpaar met dit probleem te maken. Ze moesten 
naar Nederland terugkeren met hun gezin, dat uiteindelijk drie doch-
ters en vier zonen zou tellen. Hilvert was zowel in het zendingswerk 
nodig als thuis bij zijn gezin. Hij bracht afwisselend zijn tijd thuis door 
en in Kameroen en naburige landen. Dit bracht extra moeiten en op-
offering met zich mee. En hier kwam nog bij dat er een periode van 
jaren was waarin wij allen, maar vooral de vele vergaderingen in Ne-
derland, te kampen hadden met verdeeldheid. Welbekende voorgan-
gers bepleitten andere beginselen, die neerkwamen op het verwijde-
ren van de Bijbelse grenspalen die onze vaders hadden herontdekt in 
de Schrift. Hilvert schreef gedurende deze tijd in verschillende talen 
nuttige brochures waarin hij de Bijbelse principes uiteenzette.

Op verzoek van broeder Ernie Barnes nam hij ook nieuwe verant-
woordelijkheden op zich met betrekking tot een groeiend nieuw werk 
in Oost-Afrika, in de buurt van de plaats waar verdeeldheid onder zen-
delingen ernstige schade had toegebracht aan een langdurig werk. 
Een groot deel van de dagelijkse opvoeding van de zeven kinderen 



20 21

oneindige maar ondoorgrondelijke wijsheid goed gedacht Jeanette 
uiteindelijk op te nemen in Zijn heerlijkheid. Wij buigen ons voor Hem 
en aanvaarden wat Hij heeft gedaan. Al Zijn wegen zijn recht en wer-
ken mee ten goede, of ze nu met onze verlangens overeenstemmen 
of niet! Ik kan niet anders zeggen dan dat de beloning van de Heer 
voor Jeanette zeker zal luiden als volgt: ‘Goed gedaan, goede en trou-
we dienares. Je hebt je man en je gezin enorm geholpen. Je hebt Mij 
trouw gediend. Ga in, in de vreugde van je Heer!’

En toen kreeg Jeanette 
een zeer agressieve vorm 
van borstkanker. We dan-
ken God dat er hulp be-
schikbaar was en ook wel-
willend werd gegeven. De 
behandelingen die ze van 
oktober 2015 tot decem-
ber 2016 in Zwitserland 
onderging, waren niet ge-
makkelijk voor haar. Hil-
vert kon niet altijd bij haar 
zijn. In de eerste helft van 
deze periode kon Hilvert 
korte reizen maken, om-
dat zuster Charlotte Pic-
kering bij Jeanette bleef 
en voor haar tot een gees-
telijke dochter werd. Jea-
nette aanvaardde dit blij-
moedig in het diepe besef 
van de geestelijke noden 
in de landen die Hilvert 

toen bezocht, en bad ervoor. Ze bleef ook tegenover andere patiënten 
en het personeel in de kliniek getuigen van haar Heer en Heiland.

Gedurende het grootste 
deel van haar ziekte bleef 
Hilvert bij zijn vrouw, 
zorgde dag en nacht voor 
haar en was bij haar tij-
dens de dagelijkse be-
handelingen in de kliniek. 
Door gelovigen in vele de-
len van de wereld is veel 
voor haar gebeden. Maar 
het heeft de Heer in Zijn 

Maar de tijd kwam, waarop ze zei: “Als 
mijn geliefde Heiland, die zijn leven voor 
mij heeft willen geven in de dood van het 
kruis, met Wie ik zo vele jaren mijn weg 
ben gegaan, Die mij ondersteund heeft 
in moeilijke tijden, — als deze voor mij zo 
kostbare Heiland wil, dat ik eerder heen-
ga dan ik verwachtte, dan zeg ik geen 
“nee” tegen Hem”.

Eén van de vele notities uit haar Bijbel
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Deel 3: De plaatselijke werkers van de Heer in de 
betreffende landen

“want zij werken het Werk van de Heer” (naar 1 Kor:16:10) 

“En hem vergezelden tot in Asia Sópater, de zoon van Pyrrhus, van 
Beréa; van de Thessalonikers Aristarchus en Secundus, Gajus van Der-
be, Timotheüs, en van de Asiaten Tychikus en Trófimus.” (Hand. 20:4)

Een twintigtal broeders in deze landen spant zich in om hun dage-
lijks werk dusdanig te doen dat er zoveel mogelijk tijd overblijft om 
het werk in de Bijbelcentra voort te zetten. Het zijn ook deze broeders 
die voldoende Bijbelkennis hebben om onderwijs te geven in de ver-
gaderingen. Er is grote behoefte aan systematisch onderwijs, vooral in 
de dorpen, en deze broeders hebben de roeping en de gave het Woord 
duidelijk uit te leggen. Tevens kennen ze de levensomstandigheden 
en behoeften van de broeders en zusters en belangstellenden in de 
dorpen en kunnen dan ook vanuit het Woord op vele praktische on-
derwerpen ingaan. 

Gedurende een van deze bezoeken werden Bijbelstudies werden ook 
bijgewoond door broeders en zusters uit andere vergaderingen in het 
met oerwoud bedekte land, dat ik regelmatig bezoek. Bij de gesprek-
ken met de aanwezige broeders en zusters die ik al jaren mag kennen, 
moest ik opnieuw denken aan Ps. 107:3: “bijeengebracht”. Deze ver-
gaderingen zijn 
klein en hebben 
zeer regelmatig 
bezoeken nodig 
van minstens 
acht tot tien da-
gen. Zulke be-
zoeken maken 
het mogelijk 
Bijbelstudies te 
houden, te over-
nachten in de 

Deel 2b: Het werk wordt voortgezet

Na onze dienst van 42 jaar in verschillende landen in Afrika, riep de 
Heer mijn geliefde vrouw thuis. Ik ben dankbaar voor de lichamelijke 
en geestelijke kracht die de Heer mij 
geeft sinds Hij haar thuis riep. Ik had 
Zijn hulp op een heel bijzondere ma-
nier echt nodig op mijn reizen kort na 
het heengaan van mijn lieve vrouw, 
o.a. naar Oeganda/Congo (april 2017), 
Kenya/Rwanda (juni 2017) en de rei-
zen daarna in hetzelfde jaar en in 2018. 
Blijft u alstublieft bidden voor komen-
de reizen in de volgende paar maan-
den, D.V. Ik ben ook dankbaar voor de 
samenwerking met andere broeders 
die bezoeken maken in Oost-Afrika, 
zoals o.a Samir Abadeer, Larry Stassel 
en Wael Eskandar, John Redekop en 
Tim Hadley uit Noord-Amerika, Paul  
en Renate Meijer uit Nederland en 
Martin Ulrich, Karl-Rudolf en Ilse vom 
Stein uit Duitsland.

Op http://www.all-nations.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-2016- 
2017-2018/ kunt u de verslagen van de reizen in 2016-2018 lezen, in-
clusief een verslag van bezoek van vijf weken van zuster Charlotte Pic-
kering in Rwanda, verslagen van bezoeken van plaatselijke broeders 
en van jeugdkampen in verschillende landen met medewerking van 
jonge zusters uit Nederland, Duitsland en Zwitserland. 
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de dienst van de Heer, zowel wat hun persoonlijk leven als hun onder-
linge samenwerking betreft.

Enkele huidige activiteiten in Oost- en Zuid-Afrika. 
Bijbelconferenties.

Deze conferenties bieden de broeders en zusters gelegenheid om 
met het Woord 
van God bezig 
te zijn. Zij doen 
dat in een atmo-
sfeer van rust en 
ge m e e n s c h a p, 
zonder dat zij 
zich zorgen hoe-
ven te maken 
over maaltijden 
of het werk op 
de velden en in 
de plantages. 
De jaarlijkse conferenties zijn blijde gelegenheden die goed bezocht 
worden en waar allen geestelijk gesterkt worden door het Woord en 
waar men zich ook verheugt in de gemeenschap die men met elkaar 
ervaart. Tijdens deze drie- of vierdaagse Bijbelconferenties wordt het 
Woord van God, door nauwgezette bestudering, werkelijk “gevonden” 

(“Zodra Uw woorden 
gevonden werden, at 
ik ze op. Uw woord was 
mij tot vreugde en tot 
blijdschap in mijn hart” 
(Jer. 15:16a).) Dat leidt 
tot vreugde en bemoe-
diging van de broeders 
en zusters die die con-
ferenties bijwonen. 
Het treft mij telkens 

hutten van onze geliefde 
broeders en zusters, de 
gezinnen te bezoeken, en 
persoonlijke gesprekken 
te voeren. Wilt u bidden 
dat de Heer broeders 
roept voor dit soort be-
zoeken?

Gedurende bezoeken in 
zowel Rwanda als Kame-
roen trok ik een vergelij-
king tussen het werk van de Heer in deze landen, omdat ik onder de 
indruk was van de genadevolle wijze waarop Hij werkt, waar dan ook. 
In Kameroen begon de dienst van het Evangelie en van de Gemeen-
te in 1946 door broeder William Byll. Zijn werk werd voortgezet door 
zendelingen uit Europa in nauwe samenwerking met Kameroenese 
broeders. Deze broeders dragen een toenemende verantwoordelijk-
heid voor dit werk. 

In Rwanda werd de basis voor de dienst gelegd door lectuurwerk en 
correspondentie. Vanaf 2000 maken broeders uit Europa regelmatig 
bezoeken, maar vanaf het begin dragen de plaatselijke broeders een 
grote verantwoordelijkheid voor het werk.

In beide landen zijn vergaderingen in dorpen en steden. De broe-
ders en zusters moeten 
hard werken om in hun 
dagelijkse behoeften te 
kunnen voorzien, vooral 
in de steden.

Het blijkt telkens weer 
dat daar waar de Heer 
werkt, de vijand ook ac-
tief is. Hij richt zijn aan-
vallen in het bijzonder op 
broeders die nuttig zijn in 
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Jeugdkampen
Meer en meer jonge mensen verlaten hun dorpen en kleine steden 

(te) vroeg, om hun studies voort te zetten in grotere steden. Vaak lo-
geren zij dan bij verwanten die niet leven naar hetgeen de Schrift ons 
leert. Voor deze jonge mensen is het heel belangrijk om die omgeving 
vol verleidingen en zonde te kunnen verlaten en het evangelie en het 
onderwijs uit het Woord van God te horen. We zijn heel dankbaar voor 
de hulp van teams 
van jonge broeders 
en zusters uit Euro-
pa en Amerika, die 
geestelijk en prak-
tisch werk in deze 
landen te verrich-
ten, met het doel om 
kennis en vaardig-
heden over te dra-
gen. Bijvoorbeeld, 
het organiseren van 
jeugdkampen voor jongens/jonge broeders en meisjes/jonge zusters, 
waarvoor zij de onderwerpen voorbereiden en bespreken en hen 
technische vaardigheden leren. Het contact van de plaatselijke jonge 
mensen met hun leeftijdgenoten draagt ook bij aan een rijkere uitwis-
seling van hun ervaringen op het gebied van hun wandel met de Heer. 

Enkele citaten uit een verslag van zo’n team (december 2017):

Uganda:
“We begonnen met het kamp op zondag, 17 december na de gemeen-

telijke samenkomsten. Het onderwerp van het kamp was Ruth. We zijn 
begonnen met het zingen van geestelijke liederen uit “Venez-à-Moi” 
(een Franstalig liederenboek voor kinderen) waarvan de plaatselijkedie 
de broeders in Uganda hadden vertaald in Lhukonzo. Het is belangrijk 
dat de kinderen meer goede liederen leren en zij hebben hiervan ge-
noten. Na het zingen zijn we begonnen met het eerste hoofdstuk van 
het boek Ruth. We hadden boekjes met vragen over de verschillende 
hoofdstukken van Ruth meegebracht. 

weer dat gelovigen van verschillende landen en culturen samen door 
het Woord van God worden geraakt en opgebouwd. De Bijbelstudies 
bestaan gewoonlijk niet zo zeer uit toespraken van broeders die het 
Woord bedienen, maar meestal is er een dialoog waarbij dan de luis-
terende broeders aangemoedigd worden om aan de bespreking deel 
te nemen, door vragen te beantwoorden over bepaalde verzen. Soms 
is het nodig om een aanvullende uitleg te geven, omdat de vertaling 
niet voldoende overeenkomt met de oorspronkelijke tekst. Wanneer 
zij eenmaal weer terug zijn in hun dorpen en steden, delen zij wat zij 
geleerd hebben met hen die niet konden komen. We organiseren ook 
systematische Bijbelstudies voor broeders. Velen van hen zijn dan in 
staat om anderen te helpen Gods Woord beter te begrijpen.

Gezinsconferenties 
Het huwelijk en het gezinsleven wordt tegenwoordig in toenemen-

de mate ernstig verstoord, ook in Afrika. Dat wordt veroorzaakt zowel 
door gewoontes die afwijken van het Woord van God als door invloe-
den vanuit de westerse samenleving. Vandaar dat deze conferenties 
voorzien in een grote behoefte, in het bijzonder voor jonge gezinnen 
en hun kinderen.



28 29

Bijbelcentra
Er zijn veertien Bijbelcentra: Zes in Noordoost-Congo, twee in Oe-

ganda, twee in Rwanda, één in Kenya, en één in Zuid Afrika. In elk Bij-
belcentrum zijn er ruimtes voor gemeentelijke samenkomsten en ook 
voor regelmatige samenkomsten met deelnemers aan de Bijbelcur-
sussen en ook nog voor 
persoonlijke gesprekken. 
De verantwoordelijke 
broeders – meestal twee 
– hebben heel wat werk te 
doen.

Tijdens mijn verblijf 
hield broeder Thomas 
uit Goma gedurende een 
week inleidingen in het 
Bijbelcentrum van Mputu 
over de wijze waarop men 
het beste een Bijbelcen-
trum kan beheren, zowel 
bij activiteiten in het cen-
trum zelf als daarbuiten, 
bijvoorbeeld lectuurver-
spreiding (traktaten, bro-
chures) op straat, markt-
plaatsen enz. 

Degenen die in de acht Bijbelcentra dit werk doen, volgden de in-
leidingen met grote aandacht. Na elke inleiding was er gelegenheid 
voor uitwisseling van ervaringen. De aanwezigen begrepen dat het 
belangrijk is vaste openings- en sluitingsuren te hebben. Tijdens de 
sluitingsuren kunnen bezoeken worden gemaakt, traktaten worden 
verspreid op markten en in winkelcentra en verwezen worden naar 
de locatie van het Bijbelcentrum. Broeder Thomas heeft een brochure 
geschreven die de inleidingen bevat en een samenvatting van de ge-
dachtewisselingen. Deze brochure wordt erg op prijs gesteld.

Na het Bijbelverhaal werden de kinderen in groepjes verdeeld om de 
vragen uit het boekje te bespreken. Het was fijn om te zien hoe ze sa-
men overlegden om de antwoorden te vinden.

Elke dag leerden de meisjes een Bijbelvers uit hun hoofd van het re-
levante hoofdstuk. ‘s Middags was er tijd beschikbaar om naailessen te 
geven aan de oudere meisjes. Zij waren erg blij een kleine tas te maken, 
de meesten deden het erg goed.

We waren we in de gelegenheid bezoeken te brengen aan enkele 
sponsorkinderen. Het is schrijnend om te zien in welke omstandighe-
den ze leven. We waren wel blij toen we hun reacties zagen wanneer 
ze de brieven kregen van hun sponsors. Sommige van de gezinsleden 
leden aan malaria wat een groot probleem is in de meeste families. We 
realiseerden ons ook dat het veel tijd kost om deze bezoeken te maken. 
Het is veel werk om de bezoeken te organiseren en met het toenemen-
de aantal gesponsorde kinderen, wordt dit nog moeilijker.

Rwanda:
Op dinsdag begonnen we met het meisjeskamp in Kigali. Er waren on-

geveer 150 meisjes in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, die deelnamen aan 
het kamp, grotendeels uit Rwanda maar ook uit Congo en Burundi. Het 
merendeel kwam van verschillende denominaties en achtergronden.

We hadden hetzelfde onderwerp als in Uganda. De meisjes hadden 
veel vragen, onder anderen over hoe ze behouden kunnen worden, 
over de doop, de Heilige Geest en de vraag hoe je een licht in deze we-
reld kunt zijn. Helaas zagen we dat er een grote invloed is van veel de-
nominaties met een verkeerde leer; veel meisjes zijn mogelijk niet be-
keerd of hebben geen geloofszekerheid.

In de middagen hadden we de mogelijkheid om verschillende bezoe-
ken te brengen aan families en gesponsorde kinderen, samen met de 
plaatselijke zusters Godelive en Winifred. De verhalen die ons tijdens 
deze bezoeken werden verteld, maakten een blijvende indruk op ons. 
Sommige moeders moeten hun kinderen alleen opvoeden omdat de 
vaders hun families hebben verlaten. Daarnaast voeden veel families 
de kinderen op van hun naaste familieleden of ze hebben wezen ge-
adopteerd.”

*  6 Bijbelcentra in Congo (DRC)
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Kinyarwanda voor jonge gelovige meisjes. We hebben tot nu toe dui-
zenden exemplaren van de eerste twee nummers kunnen verzenden 
naar de verschillende landen in Afrika waar we werkzaam zijn.

We maken dankbaar 
gebruik van een nieuw 
blad voor jonge men-
sen dat door broeder 
Bryan Baptiste wordt 
uitgegeven. Broeder 
Paul Meijer heeft een 
prachtige lay-out voor 
een Engelse en Fran-
se uitgave voor Afrika 
gemaakt met als titel 
“The Christian Explorer”, waarvan ook duizenden exemplaren van de 
eerste twee nummers verzonden zijn.

Uitgeverij “Uit het Woord der Waarheid” heeft toestemming gegeven 
voor een speciale uitgave in het Engels van zowel het boek van broe-
der H.L. Heijkoop “Opdat Hij u tot God zou brengen” als van de acht 
brochures van elk hoofdstuk van dit boek. De boeken zijn vooral be-
stemd voor broeders die een leidende verantwoordelijkheid dragen 
in hun land. De brochures worden aangeboden via de Bijbelcentra in 
Kenya, Uganda, Rwanda en Zuid-Afrika.

De verspreiding van Bijbelstudiemateriaal
Wij hebben steeds meer gelegen-

heid om boekjes en Bijbelcursus-
sen op scholen voor voortgezet 
onderwijs uit te delen. Het groot-
ste deel van dit materiaal is ge-
schreven door serieuze Afrikaan-
se gelovigen die heel goed op de 
hoogte zijn van de problemen van 
veel jonge mensen in hun landen.

Christelijke lectuur
In Oost- en Zuid- Afrika is 

meer Christelijke lectuur 
nodig, die vooral onder-
werpen behandelt die be-
langrijk zijn in de samen-
leving en cultuur daar. In 
sommige van de Oost- en 
Zuid- Afrikaanse talen is 
er behoefte aan Bijbels en 
Bijbelstudieboeken. Men 
heeft behoefte aan trak-
taten in verschillende ta-
len in Noordoost-Congo, 
Uganda, Rwanda, Kenya en 
Zuid-Afrika. Christelijke boekwinkels bieden Bijbels in verscheidene 
talen, Bijbelcommentaren, brochures, traktaten en Bijbelcursussen 
aangeboden in steden en dorpen in Oost- en Zuid-Afrika. Wij ontvan-
gen met dankbaarheid deze Bijbelgetrouwe literatuur van uitgevers 
in Europa en Amerika. Er is echter ook een toenemende behoefte aan 
brochures over Bijbelgetrouw onderwijs, geschreven door en voor ge-
lovigen in Afrika. Vanuit hun persoonlijke ervaring schrijven deze au-
teurs over onderwerpen die betrekking hebben op de samenleving in 
Afrika, zoals het huwelijk, het gezin, begrafenissen, het hiernamaals, 
verering van voorouders, bijgeloof, etc. 

Voor elk kamp wordt een werkboekje ge-
drukt met het Bijbelgedeelte van het onder-
werp in Engels en/of Frans en een stamtaal. 
Na elke Bijbelconferentie wordt er een bro-
chure over het behandelde gedeelte uitge-
deeld, vertaald in de betreffende stamtaal. 

Sinds vorig jaar wordt er door Charlotte 
Pickering en Bagwiza Jackie, met hulp van 
andere zusters, een blad, “Mathētria” (= dis-
cipelin), uitgegeven in het Engels, Frans en 
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dat er veel gereisd wordt op slechte wegen. Wij zijn dankbaar voor 
de twee broeders Mangwasi en Malisawa die elke dag in omliggen-
de dorpen lees- en schrijfonderwijs verzorgen. Elke les begint met de 
verkondiging van het evangelie en in meerdere dorpen hebben vele 
volwassenen en kinderen leren schrijven, lezen en rekenen. Broeder 
Mangwasi geeft ook elke morgen van zes tot half acht lees- en schrijf-
onderricht in het Pygmeeëndorp Kazaroho, één van hun zes verschil-
lende nederzettingen tegenover het BCC in Mputu. De jonge leerlingen 
letten goed op, volgen het onderwijs met plezier en maken goede vor-
deringen die zich aan dit belangrijke werk in steden en dorpen wijden. 

Vertaalwerk
In veel dorpen spreken en ver-

staan de inwoners nauwelijks 
Engels en Frans. Broeders verta-
len regelmatig boekjes voor hen 
over Bijbelse en praktische on-
derwerpen, in hun eigen talen. 
De Franse en Engelse liedbundel 
zijn vertaald in vijf Afrikaanse 
talen en daarna gedrukt om te 
gebruiken in de samenkomsten 
in de respectievelijke landen. 
Wij zijn ook dankbaar voor uw 
ondersteuning van broeder Mu-
kama Gerard, uit Rwanda, waar-
door hij in staat was een paar 
keer naar Oeganda te reizen om 
daar te helpen met de vertaling 
van geestelijke liederen uit het 
Engels in het Lhukonzo en het Luganda. Een liedboek met alle ruim 
200 vertaalde en herziene liederen is vorig jaar in beide talen gedrukt. 
Broeders van Oeganda hebben onlangs Bijbelcursussen en een paar 
boeken vertaald in deze twee talen, inclusief “De Brief aan de Romei-
nen” en “De eerste Brief aan de Korinthiërs” van broeder Tim Had-

Verscheidene broeders en zus-
ters zijn heel actief in de verkondi-
ging van het evangelie in scholen, 
waarbij zij dat doen in combina-
tie met aidsvoorlichting. Er zijn 
boeken waarvan de inhoud Chris-
tenen bemoedigen een oprecht 
geloofsleven te leiden, in het bij-
zonder als het gaat om seksuele 
relaties. HIV en aids zijn een ware 
gesel in al deze landen en Afri-

kaanse Christenen hebben Bijbelgetrouwe de boeken geschreven 
over een juiste leefwijze met betrekking tot deze ziekten.

Onze zusters hebben toestemming het evangelie te prediken in een 
groot aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De bezoe-
ken aan deze scholen bieden hen ook een goede gelegenheid om over 
de Bijbel te praten met de onderwijzers. 

Alfabetisering
Vooral oudere vrouwen, maar evengoed ook jongere, hebben nooit 

de gelegenheid gehad om te leren lezen en schrijven, vooral in Rwanda 
en in Noordoost-Congo. Lees- en schrijfonderwijs is belangrijk omdat 
het deze groep mo-
gelijk te maakt de 
Bijbel te lezen, en 
ook handleidingen 
over tuin- en land-
bouw. Zij leren ook 
rekenen om beter 
in de maatschap-
pij te functioneren 
en zo voor hun ge-
zinnen te kunnen 
zorgen. Dit werk in 
de dorpen vereist 
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vertaalde de boeken “Een moeder 
naar het hart van God”, “Een jonge 
vrouw naar het hart van God” en 
“Een jonge man naar het hart van 
God” in het Kinyarwanda. Broeder 
Kitsa Thomas (uit Goma, in Noord-
oost Congo) vertaalde deze boeken 
in het Swahili. 

De twee broeders uit Mayuano, 
Malisawa Jean Pierre en Mangwasi Paul, die onderwijs geven in lezen, 
schrijven en rekenen aan broeders en zusters en belangstellenden in 
meerdere dorpen, hebben 100 liederen vertaald in het Swahili uit het 
Franse kinder-/jeugdliedboek “Kom tot Mij”. Ook vertaalden zij F.B. 
Hole’s commentaren op Johannes en de Handelingen en zetten dit 
vertaalwerk van NT-boeken met ijver voort. Broeder Kitsa Thomas 
uit Goma (Noordoost Congo) corrigeert deze commentaren en ook 
de liederen voor kinderen. Hij heeft veel bijgedragen aan de vertaling 
van geestelijke liederen in het Swahili en gaat door met vertalingen in 
deze taal.

ley, herzien door broeder Mukama Gerard. Broeder Gerard heeft ook 
de vertaling van het boekje “Vijf dorpen” van G. André voltooid in het 
Kinyarwanda. Alle broeders en zusters die konden lezen hebben hun 
eigen persoonlijke exemplaar van dit boek ontvangen na een confe-
rentie over dit onderwerp.

Broeder Gerard heeft ook een vertaling gemaakt van een commen-
taar op het boek Ruth en een lijst van 61 Bijbelse uitdrukkingen die hij 
had gekopieerd van de website Bibliquest.org. Deze woordenlijst is 
heel belangrijk, omdat de vertaling van de Bijbel in het Kinyarwanda 
verscheidene uitdrukkingen afzwakt of niet erg goed weergeeft. Broe-
der Gerard heeft ook het boek “Bouwstenen van het Christendom” 
van Tim Hadley vertaald in het Kinyarwanda. Broeders Habakwitonda 
Innocent en Gerard hebben 100 exemplaren gedrukt, met het digitale 
kopieerapparaat in het Bijbelcentrum van Kigali. 

De brochures die in het Frans zijn uitgegeven door onze zusters Birgit 
en Marion in Kameroen zijn met veel belangstelling gelezen in Rwan-
da en Congo. Deze brochures bevatten goed materiaal om in jeugd-
kampen te gebruiken voor jongens en meisjes en ook op Bijbelcon-
ferenties voor getrouwde stellen en voor gezinnen. Broeder Gerard 

Brs. Mukama Gérard en Kitsa Thomas
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Een tiental broeders uit Tanzania die ook de Bijbelconferentie in 
Busia bijwoonden, vroegen opnieuw of we een Bijbelconferentie kun-
nen houden in hun woongebied in Tanziania, waar zij contact hebben 
met een vijftigtal groepen.

Sponsoring
Duizenden kinderen 

in Oost en Zuid-Afrika 
hebben geen gele-
genheid om naar een 
basisschool te gaan. 
Zij zijn wezen of ko-
men uit arme gezin-
nen. Door middel van 
stichting “Aan alle 
Volken” kunnen wij 
enkele honderden kinderen helpen, in het bijzonder in Oost-Afrika. 
Deze hulp wordt op zo’n manier gegeven dat deze kinderen ook het 
evangelie horen. Over het algemeen gesproken dekt een bijdrage van 
€ 180 per jaar de zorg voor een kind, dat is dus € 15 per maand.

In Rwanda zijn de plaatselijke broeders een project begonnen in ad-

Uitbreiding van het werk
Noordoost Congo

In de afgelopen jaren hebt u regelmatig verslagen ontvangen van 
het werk Noordoost Congo, met name in de provincies Noord-Kivu en 
Ituri, waar o.a. de plaatsen Bunia, Mambasa, Beni, Butembo en Goma 
liggen. Vanaf 2005 heeft broeder Nalwindi Constantin christelijke lec-
tuur verspreid in de plaats Bukavu en omgeving. In de afgelopen jaren 
zijn een groot aantal plaatsen en streken met deze lectuur bereikt, 
zoals o.a. Kindu, Uvira en Fizi in de provincies Zuid-Kivu en Manie-
ma. Onze broeder heeft echter ook meerdere contacten gekregen in 
Burundi en in West-Tanzania, met name in de plaats Kigoma en om-
streken. Hij was aangenaam verrast broeders uit Kigoma aan te tref-
fen op een Bijbelconferentie in Kigali. Deze broeders hadden namelijk 
ook al contact met de broeders Wepukhulu James en Ssemutereke 
Deo uit Uganda.

Oost Uganda en Tanzania
Een broeder uit de grensplaats Busia (Oost Uganda/Kenya), 

Wepukhulu James, had in 2011 lectuur van GBV ontvangen in en kwam 
enkele jaren geleden in contact met broeder Deo. Broeder Wepukhulu 
James had vastgesteld dat het onderwijs in de ontvangen brochures 
overeenstemde met de Schrift. Hij was dan ook erg dankbaar te horen 
dat er elders in Uganda broeders en zusters woonden die dit onderwijs 
in praktijk brachten, met name het samenkomen tot de naam van de 
Heer. Via hem zijn er contacten ontstaan met een groot aantal groepen 
van gelovigen in Oost-Uganda en Tanzania. 

Evangelisatie onder sponsorkinderen
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zusters helpen in hun onder-
houd te voorzien in die mate, 
dat hun kinderen naar school 
kunnen gaan en de ouders 
wat geld kunnen sparen voor 
de behandeling van ernstige 
ziektes. Wij zijn heel dankbaar 
voor de kredieten die wij de 
laatste twee jaar hebben ont-
vangen. De broeders die hier 
gebruik van hebben gemaakt, 
blijken goede investeerders 

te zijn, die hun lening door maandelijkse betalingen in de nabije toe-
komst zullen terugbetalen. Deze terugbetalingen zullen gebruikt wor-
den voor projecten van andere broeders. 

Broeder Ndakola Muhima Ladislas uit Goma is ervan overtuigd dat 
de Heer hem geroepen om in Mputu te wonen om het achterste ge-
deelte van ons terrein te bewerken, waarvan het grootste gedeelte 
nog bos is. Daardoor zijn plaatselijke broeders in staat tuinen aan te 
leggen om meer voedsel voor hun gezinnen te verkrijgen. Ladislas 
heeft het plan om het hele terrein, inclusief de tuinen, met een stevig 
hek, ter bescherming, te omheinen. Daarna wil hij een grote tuin aan-
leggen en fruitbomen planten en groenten verbouwen, onder andere 
voor de voedselvoorziening tijdens de vele Bijbel- en gezinsconferen-
ties, seminars, en jeugdkampen op ons Bible Conference Center (BCC) 
in Mputu.

Bouwprojecten / Bijbelconferenties
Wij zijn de Heer dankbaar voor de bouwkundige en geestelijke hulp 

van de broeders Larry Stassel (USA), John Redekop en zijn zoon Ja-
son, en Mike de Jonge uit Canada. Vanaf het begin waren zij betrokken 
bij de planning en de uitvoering van de bouwactiviteiten. Zonder hun 
technische supervisie en hulp zouden de broeders en zusters niet over 
de huidige gebouwen beschikken.

ministratieve samenwerking met lokale ambtenaren. Deze ambtena-
ren wilden dat wij 5.000 schoolkinderen zouden steunen. Wij konden 
echter beginnen met ongeveer 200 wezen. In overleg met deze amb-
tenaren mogen deze kinderen ook jeugdkampen bezoeken en Bijbel-
cursussen volgen.

Zusters Kayiganwa Godelive en Kamagaju Winnifred uit Kigali orga-
niseren twee keer per maand samenkomsten voor ongeveer honderd 
wezen. Zij bezoeken ook regelmatig de familieleden van deze kinde-
ren en gewoonlijk goede gesprekken. 

Micro-kredieten (revolving funds)
We ondersteunen projecten op kleine schaal, zoals tuin- en land-

bouw, bijenteelt, kippen-en varkensfokkerij e.d.

Een broeder ontving een micro-krediet on de 
vorm van een generator en een bijbehorende 
opvouwbare zonnepaneel < als micro-krediet 
ter beschikking gesteld. De draagbare gene-
rator heeft twee USB-uitgangen, een 12 V- en 
een 220 V-uitgang. In zijn afgelegen dorp waar 
geen stroomvoorziening is, kon hij daarmee 
een regelmatig inkomen genereren en de mi-
cro-krediet in kleine maandelijkse bedragen 
al gedeeltelijk terugbetalen.

Een andere broeder ontving een micro-kre-
diet om een motorfiets te kopen voor taxiver-
voer. Door dit werk verdient hij genoeg om 
voor zijn gezin te zorgen, een eigen huis te 
bouwen en zijn krediet regelmatig af tel os-
sen. Binnenkort zal een andere broeder een 
krediet voor een motorfiets worden aangebo-

den onder dezelfde voorwaarden. 

Wij hebben de grote invloed van armoede gezien in veel landen 
(Spr. 30:9b). Door middel van zulke projecten kunnen wij broeders en 

Deze broeder ontving een micro-
krediet voor een geitenhouderij.
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“Met drie slaapruimtes nu bijna geheel gereed, waren er veel kamers 
beschikbaar om de gelovigen naar behoren en ordelijk te huisvesten 
voor de duur van de conferentie. Met zoveel gelovigen die van verre 
gekomen waren naar één centrale locatie, kunnen zij gemeenschap 
genieten in het Woord, samen rond de Heer, hetgeen anders niet mo-
gelijk zou zijn.”

Hulp van een team van jonge broeders uit Europa:

Vele jaren hebben broeders van de vergadering in Mombasa en van 
andere vergaderingen heel hard in het oerwoud gewerkt met bijlen 
en kapmessen om ons grondstuk bouwrijp te maken. Zij hebben zelf 
honderdduizenden bakstenen gevormd, gedroogd en gebakken. Eén 
van de belangrijke doelstellingen bij dit project van hulp door jonge 
broeders uit EU was om de plaatselijke broeders technische vaardig-
heden bij te brengen die zij nog niet bezaten of die zij nog niet vol-
doende machtig waren. Het samen bezig zijn gaf ook veel gelegen-
heden voor persoonlijke gesprekken die een zegen waren voor allen. 
De plaatselijke broeders hebben mij (Hilvert) herhaaldelijk herinnerd 

Broeder Larry Stassel 
is betrokken geweest 
bij het werk van de Heer 
in Noordoost-Congo 
sinds 1984 en hij heeft 
veel Bijbelconferenties 
daar bijgewoond. De 
broeders John, Jason, 
en Mike hebben de laat-
ste jaren verschillende 
bezoeken gemaakt om 
de gebouwen van een 
dak te voorzien, samen 
met de hulp van plaat-
selijke broeders. Van 
deze samenwerking hebben de plaatselijke broeders veel geleerd.

Verschillende keren vonden er Bijbelconferenties plaats, vóór dat de 
bouwactiviteiten begonnen. De broeders John en Tim schreven in een 
verslag over de conferentie in het BCC in Mputu (februari 2017): 

Bouwwerkzaamheden aan de slaapzaal

Bezoeken van buiten-
landse broeders wor-
den zeer gewaardeerd.

LARRY STASSEL & SAMIR ABADEER

JOHN REDEKOP & TIM HADLEY

Aankomst en vertrek van een team in Mputu
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aan de geestelijke zegen die samenging met het bezoek van het bouw-
team. 

Een grote vergaderzaal, drie slaapzalen en nog meer constructies 
zijn gebouwd, na vele jaren van hard werken door de plaatselijke 
broeders en zusters met de hulp van broeders uit het buitenland. 

KOM OVER EN HELP ONS:
•  Jeugdkampen (voor jonge zusters/
 meisjes)

•  Bezoeken na een kamp
•  Engelse lessen in onze Bijbelcentra +
 + evangelisatie

•  Onze jonge zusters helpen de Heer te
 volgen door hen geestelijk te onder-
 steunen



Bouwwerkzaamheden in Mputu (Noordoost-Congo) van 2007-2017 met 
als resultaat het Bible Conference Center (BCC)


