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Kom naar de reünie op zaterdag 9 juni!

Handen in de aarde

Bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor onze reünie. Zoals u wellicht

Sinds 1 januari 2018 is Esther Gijsbertsen voor 9 uur per week aan de slag

weet, hopen wij begin 2019 te verhuizen naar ons nieuwe gebouw. Een grote

gegaan als meewerkend coördinator in onze ecologische moestuin. Op

overgang voor ons en voor allen die bij ons betrokken zijn.

dinsdag- en vrijdagochtend begeleidt zij de vrijwilligersgroep op ‘De Parel’.

Wilt u nog één keer de sfeer proeven van de gastenkamers, de gebedsruimte

Na haar studie theologie werkte ze als docent godsdienst. Na 5 jaar reisde zij

Patmos binnengaan of de gebedsweg wandelen? Kom dan op zaterdag 9 juni

samen met haar man Jaap en drie kinderen naar Kenia. Daar werkten zij voor

naar onze reünie. Er is ruim tijd voor ontmoeting. In het hele gebouw vindt u

A Rocha, een beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods

mogelijkheden om iets te doen. Wat dacht u van een selfie met de diaconessen?

schepping.

Of koop iets van de overtollige spulletjes uit het huis van de diaconessen in de
winkel van Sinkel! ’s Middags is er een dankdienst.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom is opgeven noodzakelijk.
Dat kan via onze website www.zdh.nl. Geen internet? Bel met onze receptie,
0343-723 780. Wij hopen u te begroeten op 9 juni!
NB. Er is geen apart kinderprogramma

Meld
voor d je aan
e reun
ie!

Esther: “Een van de projecten van A Rocha Kenia is: Farming Gods way. Daarin
gaat het verbouwen van gewassen samen met zorg voor de schepping. Ik zie
veel raakvlakken met de manier waarop wordt gewerkt op ‘De Parel’. Nu we
terug zijn in Nederland, steek ik mijn handen graag in de aarde om samen met
de vrijwilligers zorg te dragen voor De Parel.”
Esther woont in Elst en is als spreker betrokken bij A Rocha Nederland. Ook is
zij catecheet in de Michaëlkerk in Leersum.
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Het werk onder de Wajana in Suriname

In 2016 hebben de Wajana aan de Lawarivier een

internaat/de school. Oudsten en jongerenwerkers

We worden gevraagd in de kerk mee te bidden voor

grote geestelijke strijd en opwekkingstijd gehad. De

vinden het moeilijk om hen te onderwijzen zonder

mensen en ik mocht in de vrouwenkerk voorgaan.

duisternis moest wijken voor het Licht. Hoe is het

schriftelijk hulpmateriaal. Wij zijn vijf weken op

We bidden dat de toerusting voor de werkers en de

daarna gegaan?

Kawemhakan om de jongeren in hun vakantie toe te

Bijbelweek het vuur weer aanwakkeren. We mogen

rusten tijdens een Bijbelweek en de jongerenwerkers

vasthouden aan het Bijbelwoord dat God niet loslaat

te trainen en te bemoedigen.

wat Hij begon in hun leven en zal blijven kloppen

Er is groei en er worden kerkgebouwtjes neergezet.
Vanuit Kawemhakan gaan diverse oudsten

aan hun hart.

regelmatig naar deze dorpjes toe om de mensen toe

De komst van zendingswerkster Anneke Kempeneers

te rusten. Maar er zijn ook zorgen. Het aanvankelijke

van Stichting Kimon stagneert, doordat haar support

EO-Metterdaad heeft in januari 4 programma’s

enthousiasme van de jongeren is na verloop van tijd

nog niet voldoende is. Zij gaat jeugdwerk doen op

vanuit de Wajanadorpen uitgezonden. Gemist?

weggezakt. Verschillende hebben weer te maken

Mariepasoela waar de tieners op school zitten. Zie

Kijk op www.metterdaad.eo.nl, titel: ‘Werken in

met boze geesten. Begin februari heeft weer een

de Facebookpagina ‘Anneke in Suriname’.

Suriname’.

Elke dag komen er mensen om te praten.

Zr. Anneke Kempers

tiener zelfmoord gepleegd. Er is geen toerusting
voor hen als ze van het dorp weg zijn op het

3

Van baklava tot stroopwafel - culturele verschillen

Samen met een commissie van dorpsgenoten

was en we lezen over verschillende opvattingen over

toneelstukje weg over een Nederlandse visser en

organiseerden we op vrijdag 19 januari voor de

eten. Deze middag wilden we laten zien hoe andere

een Marokkaanse visser: de een vist voor de sport

zesde keer een Nieuwjaarsreceptie voor migranten.

manieren zeker niet minder of beter zijn.

en gooit de vangst weer terug, de ander heeft de

Veel inwoners uit Amerongen en mensen uit het

barbecue al klaar staan. Aan het eind kwamen de

AZC van Leersum kwamen erop af. Het thema was:

Via een aantal filmpjes keken we door de ogen van

kinderen de zaal binnen met een lied. Als afronding

‘Van baklava tot stroopwafel’.

buitenlandse acteurs hoe zij de Nederlandse cultuur

was er een heerlijke interculturele maaltijd.

zagen. We lachten om onze eigen gewoonten waar
Br. Samer Younan en zr. Dorien verzorgden de

we ons niet eens zo van bewust zijn.

Nieuwjaarsboodschap. We hoorden dat Jezus ook
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We waren dankbaar voor alle participatie van
deelnemers en de positieve reacties.

met cultuurverschillen te maken had: hij praatte met

Een Russische zangeres kreeg de zaal mee met haar

de Samaritaanse vrouw, wat voor Joden niet gewoon

prachtige stem. Twee Nederlandse dames gaven een

Paasjubel 2 april

Voortgang nieuwbouw
2018 is voor de zusters en medewerkers van

van de gemeente voor de bouwplannen. Ook zijn

het Zendings-Diaconessenhuis een spannend en

we in de afrondende fase van de verkoop van het

ingrijpend jaar. De plannen die we in de afgelopen

gebouw. De eerste verhuisdozen zijn we aan het

twee jaar gemaakt hebben, zullen in dit jaar hun

inpakken. En langzaam proberen we ons een beeld

beslag krijgen.

te vormen van hoe het leven in de nieuwe situatie
zal zijn. Maar één van de dingen die we in dit proces

Begin juni zullen de laatste overnachtingen in het

leren is ook, dat het uiteindelijk toch weer anders

gastenverblijf zijn. Daarmee komt ook het moment

kan uitpakken.

dichterbij waarop we van de meeste medewerkers
afscheid zullen nemen. Dat moment werpt nu al zijn

Half februari zijn we de werving van nieuwe

schaduw vooruit. Met elkaar proberen we de dingen

leefgemeenschapsleden gestart. U heeft er

die tot juni op de rol staan, goed en met overgave

wellicht op andere manieren al kennis van

te doen. Tegelijkertijd erkennen we dat bij veel van

genomen. Tot 27 maart kunnen geïnteresseerden

Op maandag 2 april, 2e Paasdag organiseren we

onze medewerkers deze periode gepaard gaat met

reageren door middel van het schrijven van een

een Paasjubel. Deze feestelijke dienst staat onder

onzekerheid over de eigen toekomst.

motivatiebrief en het invullen van een vragenlijst.

leiding van ds. Charles Groot en duurt van 10.30 tot

Ook dat is spannend. Het lied dat we als zusters en

11.30 uur.

Op het moment van schrijven is het voor ons als

medewerkers in deze periode vaak zingen is: ‘Wat

zusters weer op andere terreinen spannend. We

de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren

De betekenis van de opstanding van Jezus wordt op

wachten op dit moment op de officiële goedkeuring

hand.”

allerlei manieren belicht. We zingen liederen, lezen
bijbelfragmenten en illustreren ze met de projectie
van teksten, beelden en muziekfragmenten. Frank
Wiersma uit Meerkerk speelt die ochtend trompet.
Kortom, een gevarieerde presentatie. Van harte
welkom!
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COLUMN

Hij blijft Dezelfde
In een lied van Elly en Rikkert Zuiderveld staat: (CD: In Het Voorbijgaan)
Hoe lang is het geleden

De dagen zijn vergleden

Dat wij nog kleuters waren

De maanden en de jaren

Dat wij op stepjes reden

De dingen die we deden

Met zand in onze haren

De mensen die we waren

We leefden zonder zorgen

Al blijft de dag van morgen

En morgen was pas morgen

Nog steeds voor ons verborgen

De dag van morgen blijft ook vandaag voor

We weten, het zit niet in een nieuw gebouw.

ons verborgen. Dat vraagt vertrouwen in God,

Nee, onze missie blijft dezelfde, het gaat om

maar vanuit het zeker weten ‘Hij blijft Dezelfde’.

Jezus! Wij veranderen en worden ouder, in de

We zijn al weer een paar maanden op weg in

wereld gebeuren zoveel dingen waar je van

2018 , de dagen en weken rijgen zich aaneen

opschrikt. Maar God laat deze wereld niet los.

met hoogte- en ook dieptepunten.

We moeten blijven uitzien en er zijn voor onze
naaste, met deze woorden in ons hart: ‘Prijs Zijn

In onze gemeenschap is een onrustige tijd

Naam, Hij blijft Dezelfde’.

van regelen en opruimen aangebroken. Veel
gasten die meedoen aan een retraiteweek of

En al is de dag van morgen nog steeds voor ons

stilteweekend vinden het erg dat dit de laatste keer

verborgen, we weten dat het BESTE nog komt.

is. Overnachtingen zijn niet meer mogelijk, maar de
dagactiviteiten gaan in de nieuwe behuizing door!

Kijkt U met mij/ons mee, naar wat Jezus gaat
doen? ‘Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag

Hoe zal het gaan met de nieuwe plannen, die u in onze

eens dagen zal.’ Het is fijn dat er zulke mooie

jaarfolder ziet. Gedachten die we als zusters hierover

liederen zijn en dat die liederen je bemoedigen.

delen zijn vol verwachting, maar ook met zoeken en
6

vragen: Heer, wilt U duidelijk maken hoe U onze weg leidt.

Zr. Ina Wieten

Rwanda-dag!

Overstap naar digitale nieuwsbrief

Zoals u weet, gaan we begin 2019 verhuizen
naar een nieuw gebouw. We zullen daar onze
activiteiten voortzetten, maar op kleinere schaal.
Wij houden u graag op de hoogte van ons wel en
Op zaterdag 7 april bent u hartelijk welkom op de

Tijdens de Rwandadag zal de nieuwe website

wee, maar dan via een digitale nieuwsbrief.

Rwandadag, die als thema heeft: ‘Bouwen aan de

worden gepresenteerd en krijgt u meer te horen

De nieuwe situatie gaat rond de zomervakantie

toekomst!’

over de acties die gaan lopen om fondsen te werven,

in. Als u deze papieren nieuwsbrief krijgt en u

waarmee de zusters verder kunnen bouwen aan de

heeft een e-mailadres, wilt u dit dan aan ons

Om 10.30 uur staat de koffie klaar en om 11.00 uur

toekomst van de gemeenschap, van gezinnen, van

doorgeven? U kunt dit telefonisch doen of door

begint het programma, dat tot 15.00 uur duurt en

jongeren en kinderen.

een mail te sturen naar secretariaat@zdh.nl.
Mocht u zelf geen e-mail adres hebben, dan kunt u

waarin we u door middel van filmpjes, interviews
en verhalen mee willen nemen naar Rubengera.

Natuurlijk zal een lekkere Rwandese maaltijd niet

de digitale nieuwsbrief ook naar bijv. een familielid

Daar wordt op allerlei manieren gebouwd aan de

ontbreken. Voor € 5,00 kunt u daarvan gebruik

laten sturen.

toekomst: letterlijk en figuurlijk! De zusters blijven

maken. Ook is er een stand met creatieve artikelen

in beweging en zijn met alle hulpprojecten tot

en kunt u Rwandese spulletjes kopen tegen sterk

zegen voor de mensen in hun omgeving. Daarbij

gereduceerde prijzen ! Verder is er een verloting

ondersteunen wij hen graag en dat is ook nodig,

met mooie prijzen. Kortom: genoeg te beleven! Wij

want er is nog veel armoede.

hopen u te ontmoeten op 7 april!

Om het werk van de zusters in Rwanda meer

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt. Dat kan nog tot

bekendheid te geven wordt gewerkt aan een plan

uiterlijk 2 april via de mail: secretariaat@zdh.nl

voor PR en fondswerving. Eén van de stappen die

of telefonisch: 0343723780.

we daarbij nemen is het veranderen van de naam
van onze stichting, die wordt binnenkort: Stichting

Zr. Dorien Peet

Vrienden van Zusters in Rwanda.
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Agenda
Maandag 2 april | 10.30-11.30 | Grote Zaal

Ds. Jan Minnema

Paasjubel o.l.v. Charles Groot

Gemeenschap van Zendings-Diaconessen
in Nederland ISSN 1871-9694

Zaterdag 7 april | Rwanda-dag | Grote Zaal

Bezoekadres: Jan van Zutphenweg 4

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de

3958 GE Amerongen

zusters in Rwanda!

Tel: 0343-723 780 , Fax: 0343-723 782
E-mail: amerongen@zdh.nl
Website: www.zdh.nl

Donderdag 19 april| 9.30-17.00 uur | Oasedag
Uitstrekken naar wat voor je ligt - Over loslaten

Rekeningnummer:
Zondag 29 april| 19.00 uur | Themadienst

Zaterdag 9 juni

ING Bank NL91 INGB 0000 1342 79

Ds. Gert van den Bos

Reünie voor alle betrokkenen bij het ZDH

t.n.v. Zendings-Diaconessenhuis Amerongen

Een dag van ontmoeting, afscheid van het oude
Maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei

gebouw en mogelijk een kijkje in/bij het nieuwe

Eindredactie: PR-afdeling ZDH Bethanië

Thema-retraite - Een midweek de stilte in

pand.

Opmaak: Inxpact

Donderdag 14 juni| 9.30-17.00 uur | Oasedag

Nieuwsbrief per e-mail

en aan de slag met één thema
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Zondag 27 mei | 19.00 uur | Themadienst

Vruchtbaar leven uit God, een ander rendement

Ds. Jan Minnema

Speciaal voor werkzoekenden (€ 25,-)

Donderdag 31 mei t/m maandag 4 juni

Donderdag 20 september | 9.30-17.00 uur

Gastenweekend Rouw-dragen met God

Oasedag - Wie hoopt, leeft al in de toekomst

Heilzaam omgaan met verlies en rouw

Speciaal voor mantelzorgers

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Stuur dan een mail naar: seczdh@zdh.nl
o.v.v.: Nieuwsbrief per e-mail.

