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Buitenlandse predikanten komen preken tijdens
Ontmoetingsdiensten
Kennismaken met onze samenleving
Zo’n vijfentwintig buitenlandse evangelisten en voorgangers zijn van 8 tot 22 mei in Nederland en preken
op 12 en 19 mei. Rond deze Ontmoetingsdiensten hebt
u de kans om de buitenlandse predikant te spreken. Zij
zijn in Nederland voor de Internationale Conferentie
van mission-organisatie Verre Naasten, de Theologische
Universiteit Kampen en hogeschool Viaa.
De dominees komen uit kerken in pakweg vijftien
landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Tijdens de
Conferentie volgen zij een programma van colleges en
workshops. “Een belangrijk aspect van hun bezoek is de
kennismaking met onze samenleving en onze kerken,”
vertelt Jan-Matthijs van Leeuwen, programmamedewerker bij Verre Naasten. “Ze gaan bijvoorbeeld op excursie
naar Den Haag en overnachten bij gastgezinnen in en

rondom Zwolle. Zo kunnen ze iets meemaken van het
gewone leven in Nederland en ervaren hoe het is om in
Nederland christen te zijn.”
Wereldwijd verbonden
Verder zijn er de Ontmoetingsdiensten, waaraan ze
graag een bijdrage leveren. Van Leeuwen: “Van eerdere
Ontmoetingsdiensten weten we dat die als erg bijzonder
en inspirerend worden ervaren. Tijdens zo’n dienst weet
én voel je je ineens extra verbonden met de wereldwijde
kerk. Alleen daarom al zou iedereen zo’n internationale
dienst moeten meemaken!” Zes voorgangers die in het
noorden komen preken stellen zich graag aan u voor.
Een overzicht van alle Ontmoetingsdiensten op 12 en 19
mei is te vinden op: www.verrenaasten.nl/ontmoetingsdiensten2019.

Linus Baito “Indonesië wordt tegenwoordig gedomineerd door
moslims. Toch waren er in mijn gemeenschap geen islamitische
invloeden voordat de missionarissen naar dit gebied kwamen.
Toen heerste vooral animisme in de dorpen. Ik leerde de waarheid
kennen en weet dat ik in Christus nieuw leven heb gekregen.”
Baito is getrouwd en heeft twee dochters. Hij zegt: “Met elkaar
zingen en bidden we vaak. We vinden het fijn om dan de ervaringen van de dag te delen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij deel
zijn van een genadevolle gemeenschap, die geleid wordt door Jezus. Dat spreekt niet vanzelf in Indonesië. Ons geloof en onze missionaire activiteiten en ontwikkelingsprogramma’s staan meestal
haaks op de belangen van de regering en -islamitische- meerderheidsgroepen. Dan helpt het om steun en gebed vanuit andere
delen van de wereld te ervaren. Ook het uitwisselen van kennis
en ideeën is daar een waardevol aspect van. Met de hulp van God
hoop ik nog heel veel mensen in mijn land te kunnen leiden naar
het geloof in Jezus.” Linus Baito gaat voor op zondag 12 mei om
16:30 uur in de GKv Assen-Marsdijk, Martin Luther Kingweg 50.
Wailes Rangsa (Bangladesh)
“Gokken, drugs en overspel - dat was ooit mijn bestaan. Ik groeide wel op
met het christelijk geloof, maar door een verhuizing naar de stad kreeg de
wereld mij in zijn greep en ging het met mij van kwaad tot erger! Tot Jezus
in een droom aan mij verscheen. Ik zag in één seconde wat voor verdorven
geval ik was geworden. Een beangstigende ervaring en ik realiseerde me
dat ik moest veranderen. Dus gaf ik mijn leven aan Jezus en accepteerde
Hem als mijn Redder en Heer. Om meer over Hem te leren, sloot ik mij aan
bij een bijbelstudiegroep. Later werd ik leider van die groep; ook ging ik als
secretaris aan de slag bij de lokale kerk. Daarna werd ik faculteitsmedewerker van een theologieopleiding in Bangladesh. Daar ben ik intussen academisch decaan. Voor een christen is het leven in een land met veel moslims
best lastig. De kerken in Bangladesh staan los van de samenleving. Dat moet
anders. Mijn droom is dat onze kerken zich serieus gaan bezighouden met
missionair werk. Evangelisatie zou dé manier van leven van iedere gelovige
moeten zijn: het goede nieuws over het Koninkrijk van God zoveel mogelijk
uitdragen.” Wailes Rangsa gaat voor op zondag 12 mei om 10:00 uur in
Harlingen, Noorderkade 2.
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Elias Barbosa da Silva “Timbaúba is een klein dorp, zo’n 95
kilometer van Recife in Brazilië. Daar ben ik geboren als eenna-laatste zoon in een rijtje van 10 in een heel eenvoudige
familie. Na de middelbare school meldde ik mij aan bij het
leger, maar werd tot mijn spijt niet geselecteerd. In die tijd
was ik geen christen; wel religieus. Het was via mijn schoonzus die in Recife woonde, dat ik tot geloof in Jezus kwam.
Mijn schoonzus was lid van de Gereformeerde kerk. In 1999
ben ik daar zelf ook lid geworden. In 2002 trouwde ik met
Deliane. Samen kregen wij drie kinderen. Ik leef voor de toewijding van het koninkrijk en vind altijd manieren om anderen te helpen. Dat was ook de reden dat ik, jaren geleden,
werd gevraagd om te helpen bij de start van een christelijke
school in Maceió. Ook mocht ik helpen hij bij het trainen en
bemoedigen van het kerkplantingsproject in die plaats. In
2012 werd die kerk zelfstandig en werd ik er ouderling. Als
ouderling wil ik graag mijn leiderschapsvaardigheden verder
ontwikkelen. Zo kan ik anderen motiveren om zich in te zetten voor God. Ik hoop dat de Internationale Conferentie mij
daarbij helpt.” Elias Barbosa da Silva gaat voor op zondag 12
mei om 9:30 uur in Assen-West, Nobellaan 140.

Rorgers Henry Pianaro (Brazilië) “Ik leerde al vroeg dat het belangrijk is om Christus tot het middelpunt van je leven te maken. Mijn grootvader was daarin écht een
voorbeeld voor mij. Opa diende altijd in de kerk en leerde mij dat wij een grote
verantwoordelijkheid hebben. Ook van mijn ouders kreeg ik het geloof mee. Mijn
moeder was protestants en mijn vader katholiek. Dat lijkt lastig, maar ik heb daar
goede dingen uit kunnen halen. Ik ben getrouwd en werk, samen met mijn vrouw,
in de Presbyteriaanse Kerk van Brazilië. Ik als predikant en evangelist, mijn vrouw
doet de toerusting van de vrouwen en kinderen in de kerk. Mijn hobby is voetbal.
Ik speelde zelfs op redelijk hoog niveau. Nu het werk in de kerk veel van mijn tijd
opslokt, ben ik daarmee gestopt. De mogelijkheid om het Woord van God te delen
met mijn omgeving is voor mij het hoogtepunt van mijn geloof. Maar het kan ook
lastig zijn om goed aan mensen uit te leggen wat de liefde van God precies inhoudt
en hoe zij die écht kunnen ervaren in hun leven. Die opgave is er een die ik vol
vuur aanga. Ja, ik geloof dat ik het Koninkrijk van God meer zichtbaar en voelbaar
kan maken voor de mensen om mij heen!” Rorgers Henry Pianaro gaat voor op zondag 12 mei om 9:30 uur in Zuidlaren, Schipborgerweg 45A en op zondag 19 mei
om 9:30 in Assen-Zuid, Oude Molenstraat 20.
Satyajit Mondal (Bangladesh) “Ik ben opgegroeid in een christelijke
familie, maar kende Jezus lange tijd niet als mijn Redder en Heer. Toen
ik wat ouder werd, gaf ik toe aan allerlei lusten en ging ik mee in wat de
wereld mij aanbood. Gelukkig kwam in 1996 de ommekeer. Eén van mijn
nichten vertelde mij over Jezus en ik gaf mijn leven aan Hem. Sindsdien
ben ik volop betrokken bij de kerk. Voordat ik Jezus leerde kennen, was
mijn reputatie niet goed. Maar daarna wilde ik niets anders dan een dienaar van God zijn! Ik hielp de predikant en leidde ook de zondagsschool,
het kinderprogramma, jeugdgroepen en gebedsbijeenkomsten. Ook
kreeg ik een rol bij het stichten van nieuwe kerken, al ging dat niet zonder slag of stoot. Ik kreeg te maken met bedreigingen van orthodoxe Hindoes. Tijdens één van die confrontaties raakte ik zelfs gewond... Er is veel
tegenstand in Bangladesh. Toch kan dat mij niet stoppen. Ik ga door met
mijn missiewerk en met het loven van God. En niet zonder resultaat: in
de afgelopen jaren mocht ik verschillende christelijke geloofsgroepen
starten en veel mensen naar Jezus leiden!” Satyajit Mondal gaat voor op
zondag 19 mei om 11:00 uur in Ruinerwold-Koekange, Berghuizen 20.
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Mzeki Mndola (Zimbabwe)
“In mijn leven zijn drie dingen erg belangrijk: mijn geloof, familie en sport.
Ik groeide op in een christelijk gezin. Via de zondagsschool, jeugdgroepen en
christelijke activiteiten groeide mijn geloof. In 2002 startte ik de studie theologie, die ik in 2005 afrondde. Daarna ging ik aan de slag als predikant. Dat mijn
familie mij ondersteunt, helpt mij om mijn werk te doen en ervan te genieten.
We beleven samen de up’s en de downs van het leven én van het geloof. Dat
geeft rust. Om dit werk te kunnen doen, moet je leven vanuit het besef dat God
je hiertoe geroepen heeft en daarom bij je is. Ik ben altijd al een liefhebber van
vooral atletiek en rugby. Sport hielp mij om de dialoog aan te gaan met mensen
van andere volkeren en geloven. Dat zorgde ervoor dat ik ook mijn geloof met
hen kon delen. Bovendien leidden dergelijke gesprekken bij mijzelf tot meer
zelfvertrouwen. Daardoor lukt het mij beter om uitdagingen in mijn leven niet
uit de weg te gaan. Ik zie ernaar uit om in Nederland te zijn en te leren van
geloofsgenoten uit andere landen. Tijdens de Internationale Conferentie hoop
ik te leren hoe wij als christenen ons geloof kunnen delen in de wereld van nu,
waarin wij leven.” Mzeki Mndola gaat voor op zondag 19 mei om 9:30 uur in
Onnen, Mottenbrink 22.
Meer informatie over de Internationale Conferentie van Verre Naasten en de ontmoetingsdiensten
is te vinden op: www.verrenaasten.nl/ic.

Gertjan Bijzet, Verre Naasten

ZAMSAM-tour
Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten
Kick-off in Ten Boer
Verlang jij ernaar om Jezus Christus te volgen? Spiegel je aan
Zuid-Afrikaanse geloofsgenoten en praat erover door met je maa
tje. Van mei-juli organiseert Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten,
samen met de kerken, de ZAMSAM-tour: een inspirerend avondje
uit met Zuid-Afrikaans tintje. Ontdek wat je van elkaar en van
Zuid-Afrikaanse geloofsgenoten kunt leren. Geniet van een ZuidAfrikaans gerecht, ga de diepte in tijdens een stevige wandeling
en laat je verrassen door bijzondere gesprekken bij het kampvuur. Na een goede Zuid-Afrikaanse maaltijd van de foodtruck
gaat ds. Sjoerd Heij (Harkstede) met jullie op inspiratietour,
waarbij je ook de diepte ingaat. Want: welke keuzes maak je
om Jezus te volgen? Hoe is dat in Zuid-Afrika? Via filmpjes zijn
we verbonden met geloofsgenoten in Zuid-Afrika, waaronder ds. Piet Magagula, zendeling in Soshanguve F4.
Twee aan twee ga je op pad: een mooie avondwandeling met goede gesprekken in de buitenlucht. Terug bij ‘t
kampvuur volgt de stilte: wat zegt God eigenlijk tegen jou? We gaan samen God groot maken door te zingen en
te bidden en genieten na met een drankje. Met deze inspirerende avond hopen we jouw verlangen aan te wakkeren om je geloof te leven en te delen, in je eigen omgeving en wereldwijd! De ZAMSAM-tour is op vijf verschillende plaatsen in Groningen en Fryslân, telkens georganiseerd door de samenwerkende kerken in de betreffende classis. Laat je ook inspireren: wees welkom op zaterdag 11 mei (Ten Boer), vrijdag 17 mei (Warffum),
vrijdag 21 juni (Ferwerd), zaterdag 22 juni (Grijpskerk) of zaterdag 6 juli (Allardsoog).Meer weten en opgeven:
www.zuidafrikamission.nl/zamsamtour. Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur, entree: € 15 (incl. eten en drinken).
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