
Zacharias
Afgelopen zondag zijn we in onze 
gemeente gestart met een nieuw 
thema: “Mensen rondom de ge-
boorte van Jezus”. Wiebe mocht 
de gemeenteleden laten ken-
nismaken met Zacharias. Een 
voorbeeldgelovige, maar op de 
meest bijzondere dag van zijn le-
ven slaat zijn geloof om in twijfel. 
De oude Zacharias / de gees-
telijk leider van het volk Israël / 
reageert in ongeloof op de bood-
schap van de engel. In plaats 
van een vreugdedansje rondom 
het altaar stelt hij vertwijfeld een 
vraag. Levenslang in dienst van 
God is blijkbaar geen garantie 
voor een groot geloof.
“Levenslang in dienst van God is 
blijkbaar geen garantie voor een 
groot geloof”
Dat is een confronterende bood-
schap, zeker in een cultuur waar-
in leeftijd en positie nogal belang-
rijk zijn. In een cultuur waarin al 
snel gedacht wordt dat de ‘pastor 
van de gemeente’ vanzelfspre-
kend dichterbij God staat dan de 
‘pastor van drie geiten en vijf kip-

pen’. Voor Jezus maakt dat ech-
ter geen verschil. Hij is gekomen 
voor rijk en arm, kerkleider en ge-
meentelid, man en vrouw, klein 
en groot, blank en zwart. Dat is 
het Kerstevangelie!
Zacharias wordt het zwijgen op-
gelegd. Vragen stellen kan niet 
meer. Het worden stille maanden 
in het leven van Zacharias. Maar 
in de stilte werkt God en wordt 
een loflied geboren. Als God de 
tong van Zacharias losmaakt, 
zijn er geen vragen meer. Aan-
bidding blijft over: “Geprezen zij 
de Heere, die Zijn volk heeft be-
zocht en verlost.”
Wereldwijd wordt binnenkort 
Kerstfeest gevierd. Een moment 
om stil te worden voor God. En 
een moment om samen met Za-
charias te zingen in aanbidding. 
Vanuit Mozambique wensen 
wij allen die met ons meeleven, 
meebidden en meegeven:

Getuigenis
Pastor António Ualize is één van 
de oprichters van ESPANOR. 
Dit jaar was hij drie maanden in 
Zuid-Afrika. Daar volgde hij een 
cursus bij ALICT – een instituut 
voor christelijke gemeenschaps-
ontwikkeling. Terug in Milange 
deelde hij zijn getuigenis met ons. 
Het scheelde niet veel of António 
was bij de grens van Zuid-Afrika 
alweer teruggestuurd naar huis. 
Omdat zijn papieren niet zouden 
voldoen aan de eisen, werd hij 
een nacht in een cel vastgezet. 

VERWACHTING
VAN NIEUWE BLOEI

NIEUWSBRIEF
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“Levenslang in dienst 
van God is blijkbaar 
geen garantie voor 
een groot geloof”

Vreugdevolle Kerst-
dagen & een Bloeiend 
Nieuw Jaar!



Na veel gebeden en telefoontjes 
met het grenspersoneel werd 
António uiteindelijk toch door-
gelaten. António vertelt: “Op dat 
moment waren er genoeg rede-
nen om op te geven en terug naar 
huis te gaan, maar nu weet ik dat 
God mij bij ALICT wilde hebben. 
Ik was daar niet vanwege het plan 
van ESPANOR, maar vanwege 
het plan van God met mijn leven.
Mijn ego is daar in korte tijd met 
de grond gelijk gemaakt. Het was 
alsof ik in een maalmachine ben 
gegaan en er als nieuw ben uitge-
komen. Ik ben tot de ontdekking 
gekomen, dat veel dingen in mijn 
leven niet zijn zoals God het heeft 
bedoeld. De manier waarop ik 
omga met mijn gezin bijvoorbeeld, 
of de manier van leiding geven in 
de kerk. Wij Afrikanen denken dat 
we als leider de baas zijn, maar ik 
heb ontdekt dat we geroepen zijn 
tot dienend leiderschap. We moe-
ten worden als een kind.

De kerk in Mozambique is nog 
ver van haar doel verwijderd. Er 
zijn veel mensen die zich christen 
noemen, maar weinig volgelingen 
van Jezus. Wat Afrika nodig heeft, 
is niet oppervlakkige evangelisa-
tie, maar diepgaande toerusting. 
Jezus zegt dat we discipelen moe-
ten maken. Dat is een lang traject 
van samen optrekken. Daarmee 
kunnen we niet vroeg genoeg be-
ginnen. Kinderen staan nog open 
voor verandering.”
Het getuigenis van Pastor Antó-
nio Ualize heeft ons bemoedigd. 
In november hadden we met een 
aantal leden van ESPANOR een 
strategische planning bijeen-
komst van drie dagen. António 
was er ook bij. Zijn inhoudelijke 
bijdragen getuigden van Gods 
werk in zijn leven.
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“Mijn ego is in korte 
tijd met de grond gelijk 
gemaakt”

EO Metterdaad
Tijdens ons verlof was Wie-
be te gast bij EO Metterdaad 
om in de studio kort iets te 
vertellen over de noodzaak 
van pre-schoolonderwijs in 
Milange, Mozambique. Dit 
werd op 6 en 13 december 
uitgezonden op Radio 5. 

Wilde Ganzenpremie
ESPANOR wil in januari 2015 
starten met de bouw van een 
lokalenblok. De stichting Wil-
de Ganzen staat achter dit 
project en geeft daarom op 
alle giften een premie van 
wel 55%. Daarmee is een 
gift van € 100 voor ons wel € 
155 waard. 
 
Taalles
Iyonna en Athalya krijgen in 
december en januari Portuge-
se privéles van juffrouw Mar-
celina zodat ze volgend jaar 
nog beter kunnen meedoen op 
de pre-school. Het is leuk om 
te zien hoe de meiden los ko-
men en beginnen te communi-
ceren in het Portugees.

Vacature
Voor het thuisonderwijs van 
Iyonna en Athalya zijn wij 
nog steeds op zoek naar een 
leerkracht. Een mooie kans 
om je horizon te verbreden 
en ons wonen en werken in 
Mozambique te ondersteu-
nen. 

Kort nieuws

Doelen 2015
 
De achterliggende maanden is 
hard gewerkt aan de projectplan-
nen voor 2015. In afhankelijkheid 
van God willen we de volgende 
resultaten bereiken.
• Voor 300 kinderen innovatief 

pre-school-/basisonderwijs
• Voor 240 jongeren praktijk-

gericht vakonderwijs

• Voor 320 kerkleiders diep-
gaand theologisch onderwijs

• Voor 100 jeugdwerkers 
discipelschap training voor 
hoofd, hart en handen 



In beeld

Foto 1: In totaal 49 kinderen 
hebben dit jaar het pre-school-
programma afgerond.

Foto 2: De toekomstige profes-
sors van Mozambique komen in 
stijl aanlopen.

Foto 3: Voorafgaand aan de di-
ploma-uitreiking wordt de opge-
dane kennis gedemonstreerd.

Foto 4: Celino - één van de 
sponsorkinderen - ontvangt zijn 
diploma.

Foto 5: Alle sponsorkinderen 
krijgen een mooi gevulde rugtas 
van ESPANOR als cadeau.
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Op 11 november vond de jaarlijkse diploma-uitreiking op de pre-
school plaats. Een feestelijk gebeuren. De foto’s spreken voor zich.

Vrijwilligers
Op 13 december komen Arie-
Piet en Willeke van Mullem 
voor een maand op bezoek. 
Arie-Piet hoopt zijn ICT-ken-
nis in te zetten, terwijl Willeke 
o.a. training hoopt te geven 
aan het keukenpersoneel en 
hand-en-spandiensten zal 
verrichten.

Verkiezingen
Terwijl de internationale me-
dia al geruime tijd de uitsla-
gen van de landelijke ver-
kiezingen van 15 oktober 
bekend hebben gemaakt, 
blijft het in Mozambique op-
merkelijk stil. Al is het voor ie-
dereen wel duidelijk dat FRE-
LIMO opnieuw de touwtjes in 
handen heeft.

Hostel
In nog geen 10 maanden tijd 
is de bouw van onze hostel 
afgerond. Volgend jaar zal die 
in gebruik worden genomen. 
Het is een mooie accommo-
datie voor onze vrijwilligers 
en voor de studenten van de 
diverse opleidingen.  

Kort nieuws



Colofon

Home Team

Leden:
• Edwin Prins 
• Hans & Tanja Boom
• Bert Schutte
• Arno Gebraad
 
Postadres:
Fop Smitstraat 59
2953 XD  ALBLASSERDAM

Contact:
E-mail: HomeTeam@novorebento.nl
Telefoon: 078 – 693 06 02

Wiebe & Gerdine

Postadres:
P.O. Box 72, Muloza
MALAWI

Woonadres: 
Bairro 7 de Abril, Milange
MOZAMBIQUE

Contact:
E-mail: WiebeGerdine@novorebento.nl
Telefoon: (00258) 823 022 100
Skype: wiebe-novorebento / gerdine-
novorebento 

Doneren

Rekening: NL78RABO0156014033 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
inzake Novo Rebento te Alblasserdam. 
Deze rekening valt onder de ANBI 
regeling van de kerk.

Website
www.novorebento.nl

Eindejaargift
Om de doelen voor 2015 te verwe-
zenlijken is ondersteuning nodig. 
Eenmalig en blijvend. Voor nieuw 
lesmateriaal en sponsoring van 
weeskinderen. Voor capaciteitsop-
bouw en Bijbels. Voor seminars en 
bouwprojecten. Voor reis en verblijf-
kosten. Daarvoor doet Home Team 
Novo Rebento een beroep op u en 
jou. In 2014 waren de uitgaven ho-
ger als de inkomsten. Maar het jaar 
is nog niet voorbij. Mogen wij op uw 
eindejaargift rekenen?

Bedankt
Dankzij sponsoring en algemene 
giften konden dit jaar 25 kansarme 
kinderen naar school. Isaura Rene 
(4 jaar) was daar één van. Door 
haar moeder was ze als baby afge-
staan. Maar op de pre-school vindt 
ze een plek van acceptatie en ge-
borgenheid.

In 2015 hopen we aan 60 kansarme 
kinderen toegang tot goed onder-
wijs te kunnen bieden. Voor 48 kin-
deren zoeken we nog een sponsor. 

Neem voor meer informatie contact 
op via: sponsoreenkind@kimon.nl. 

Dank & Gebed
• Dank voor het goede nieuws 

van Kerst. Dat Jezus Christus 
voor de héle wereld is geko-
men. Bidt dat dit levens zal ra-
ken, ook in Milange.

• Dank voor Gods werk in het le-
ven van Pr. António Ualize. Bid 
dat hij de kracht en wijsheid krijgt 
om het geleerde in de praktijk te 
brengen.

• Dank voor een relatief rustig ver-
loop van de verkiezingen in Mo-
zambique. Bid voor de vorming 
van een regering die God en de 
mensen dient.

• Dank voor organisaties en perso-
nen die het werk van ESPANOR 
steunen. Bid om Gods voorzie-
ning, daar waar nog tekorten zijn.

• Bid voor de kinderen van Mo-
zambique. Velen van hen missen 
liefde en geborgenheid. Bid dat 
ESPANOR juist ook voor hen tot 
zegen zal zijn.

Voor een boom is er altijd hoop: als hij 
wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er 
blijven nieuwe loten komen

Mede namens Isaura bedankt 
voor jullie ondersteuning!


