
Jaargang 7
Beste lezer, dit is alweer de 
7de jaargang van onze ‘Novo 
Rebento’-nieuwsbrief. In 2009 
gingen de voorbereidingen 
op onze uitzending van start. 
Nu zijn we alweer 5 jaar in 
Mozambique. Als we terugkijken 
op de achterliggende jaren, zijn 
we vooral dankbaar vanwege 
Gods trouw. We herkennen ons 
in de woorden van het bekende 
lied: “Groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer 
betoond. Al wat ik nodig had, hebt 
Gij gegeven.” Dat mochten we 
ook de achterliggende maanden 
ervaren in alle dynamiek van 
het werk – juist ook rondom 
de hulpverlening vanwege de 
extreme regenval begin dit 
jaar. In deze nieuwsbrief meer 
daarover. Verder delen we kort 
nieuws, foto’s van de projecten 
en punten van dank en gebed. 
Graag willen we hier ook nog 
eens extra onze dank uitspreken 

naar allen die gehoor hebben 
gegeven aan de oproep voor een 
eindejaargift en ondersteuning 
aan de noodhulpverlening. Het 
is bijzonder dat hierop vanuit 
de achterban zo royaal is 
gereageerd. Dat onderstreept 
onze gezamenlijke missie.  

De rivieren verheffen...
Het klinkt als een refrein in 
Psalm 93:3 “De rivieren verhef-
fen.” Blijkbaar wist het volk Israël 
in de tijd van het Oude Testa-
ment ook van extreme regenval 
en van rivieren die buiten haar 
oevers treden. Op 13 januari 
2015 was dit refrein van toepas-
sing op Mozambique en Malawi. 
Vanwege extreme regenval tra-
den de rivieren buiten haar oe-
vers en kwamen laag gelegen 
gebieden onder water te staan. 
Huizen zijn ingestort. Wegen on-
toegankelijk geworden. Ziektes 
als cholera en malaria hebben 
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“Groot is uw trouw, o 
Heer, iedere morgen 
aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven.”



zich verspreid. Gewassen op de 
akkers zijn weggespoeld.
Gelukkig is het water met de 
korte tijd waarmee het opkwam, 
ook weer weggestroomd. Ech-
ter, wat achterbleef was de 
schade. Ondanks dat het re-
latief hoog liggende Milange 
district niet tot de meest zwaar 
getroffen gebieden behoort, zijn 
ook hier honderden mensen 
dakloos geraakt. Daarom zijn 
we met de leden van ESPANOR 
direct bij elkaar gekomen met 
als centrale vraag: “wat wil God 
dat we doen voor de getroffe-
nen?” Vanuit die vraag hebben 
we een noodplan opgesteld. Op 
de oproep tot ondersteuning is 
ruimhartig gereageerd. Dankzij 
donaties vanuit onze achterban 
en diverse organisaties, hebben 
we ruim 500 families kunnen 
helpen.
In samenwerking met de dis-
trictsoverheid hebben we de 
meest zwaar getroffen families 
geïdentificeerd. Plasticrollen 

zijn ingekocht om huizen te her-
stellen; maïszaad om de akkers 
opnieuw in te zaaien, muskieten-
netten om malaria tegen te gaan 
en maïsmeel voor consumptie. 
Bij de distributie van deze hulp-
goederen is Pr. Herbath – vice-
voorzitter van ESPANOR – mar-
kant aanwezig. De succesvolle 
ondernemer, voorganger, vader 
van 8 kinderen en 14 weeskin-
deren, kan deze klus prima aan. 
Hij spreekt de menigte toe bij de 
distributie en zorgt ervoor dat al-
les ordelijk verloopt. Radio Tum-
bine is live aanwezig en doet er 
verslag van.
Inmiddels is de distributie nage-
noeg afgerond. Het is ons ge-
bed dat door de noodhulp heen 
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Dependance
Dit jaar heeft ESPANOR – in 
samenwerking met de Refor-
matorische Kerk van Mozam-
bique (IRM) – een pre-school 
dependance geopend in het 
plattelandsdorpje Mikongoni 
(zo’n 40 km vanaf Milange). Het 
is een pilot om onder dusdanig 
primitieve omstandigheden 
het pre-school onderwijspro-
gramma van ESPANOR aan te 
bieden.

evaluatiebezoek
“Wat is de impact van de pro-
jecten?” Met die vraag heb-
ben we in januari – samen met 
Jan & Tineke Verburg, oprich-
ters van de stichting Burgland 
Charitas – diverse projecten 
in Malawi bezocht. Het was 
goed om te zien hoe de in het 
verleden gesteunde projecten 
mogen bijdragen aan vakon-
derwijs, gezondheidszorg, ge-
handicaptenopvang en werk-
gelegenheid.

Vrijwilligerswerk
In december/januari heb-
ben Arie-Piet en Willeke van 
Mullem hun handen uit de 
mouwen gestoken in Mozam-
bique. Zij hebben een mooie 
bijdrage geleverd aan de 
verbetering van ons IT net-
werk en het functioneren van 
de keuken, die het eten voor 
de pre-school, basisschool en 
seminars verzorgt.

Kort nieuws



Gods liefde wordt gezien. Zoals 
werd ervaren door de grootmoe-
der van weeskind Kelvin. Deze 
niet-gelovige vrouw sprak van 
‘de genade van God’ toen zij het 
hulppakket in ontvangst nam. 
Maar al te vaak wordt gedacht 
dat God afwezig is in tijden van 

problemen. Of dat problemen 
het gevolg zijn van boze gees-
ten. De dichter van Psalm 93 
blijft echter niet steken bij het 
refrein: “De rivieren verheffen”, 
maar komt tot de conclusie: “De 
HEERE is machtiger dan het 
bruisen van machtige wateren.” 

back-to-school
Het is in Nederland een bekende leus: 
‘De scholen zijn weer begonnen.’ Ook 
al staan er in Milange dan geen borden 
met deze leus langs de kant van de 
weg, het straatbeeld laat wel zien dat 
de scholen ook hier weer zijn begon-
nen (het schooljaar loopt van februari 
t/m november). Overal zie je kinderen 
en jongeren in uniform op weg naar 
school. Een verslag in beeld.

• Foto 1: Op de pre-school en ba-
sisschool van ESPANOR is het 
een drukte van belang met dit 
jaar iedere morgen en iedere mid-
dag wel zo’n 80 kinderen, die we 
goed onderwijs mogen bieden 
en kennis laten maken met het 
evangelie van Jezus Christus. 

• Foto 2: Naast het eigen centrum 
functioneren 2 pre-school depen-
dances in Milange en 1 nieuwe 
dependance in het kerkje van plat-
telandsdorp Mikongoni.
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Nieuwe president
Op 15 januari – twee dagen na 
de extreme regenval en overstro-
mingen – is Filipe Nyusi beëdigd 
als de nieuwe president van Mo-
zambique. Hem staat de zware 
taak te wachten om een ant-
woord te geven op de groeiende 
onvrede over zaken als corruptie, 
zelfverrijking en armoede.

Cholera
Bij een cholera-epidemie in Mo-
zambique zijn in februari zo’n 28 
mensen om het leven gekomen. 
Volgens het ministerie van volks-
gezondheid zijn ruim 2400 men-
sen besmet. De epidemie woedt 
vooral hevig in het noordwesten 
van het land (circa 300 km vanaf 
Milange). Cholera wordt opgelo-
pen bij een gebrek aan hygiëne.

universiteit
Eindelijk is er ‘groen licht’ van-
uit het ministerie van onderwijs 
voor de opening van de chris-
telijke universiteit Hefsiba in 
Milange. ESPANOR stelt haar 
gebouwen voor het avondon-
derwijs van Hefsiba beschik-
baar en coördineert de activi-
teiten van de universiteit in het 
verlengde van haar missie.

Kort nieuws

De rivieren verheffen, HEERE,  
de rivieren verheffen hun stem, 
de rivieren verheffen hun gebruis. 
De HEERE in de hoogte is machtiger 
dan het bruisen van machtige wateren, 
de machtige golven van de zee. 

Psalm 93:3-4



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: 
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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

• Foto 3: Niet alleen Iyonna, maar 
ook Athalya gaat dit jaar 3 ochten-
den per week naar de pre-school. 
Iyonna voelt zich helemaal verant-
woordelijk voor haar ‘kleine’ zusje, 
die het de eerste dagen nog best 
wel spannend vindt.

• Foto 4: Iyonna en Athalya krijgen 
de andere dagdelen thuis les van 
Gerdine.

bouw afgerond
In de vorige nieuwsbrief deden we 
er al melding van; de bouw van de 
hostel is eind vorig jaar afgerond. In 
deze nieuwsbrief nu ook een verslag 
in beeld. We zijn blij en dankbaar met 
deze mooie en functionele accommo-
datie voor wel 40 personen. 

Dank & Gebed
• Bid voor de getroffenen door de ex-

treme regenval in Mozambique en 
Malawi. Dank voor de hulp die kon 
worden geboden dankzij de over-
weldigende financiële steun. Bid 
dat door de hulp heen de liefde van 
Christus mag worden ervaren. 

• Bid voor het personeel en de leden 
van ESPANOR. Tijdens de jaar-
opening hebben we stil gestaan bij 
de ‘Grote Opdracht’ om ‘discipelen 
te maken’. Bid dat personeel en le-
den hun roeping meer en meer zul-
len verstaan.

• Dank God voor de fantastische 
mogelijkheid die we hebben om het 
evangelie door te geven aan kinde-
ren en jongeren. Via het pre-school 
en basisonderwijs bereiken we dit 
jaar meer dan 300 kinderen met 
het evangelie.

• Bid voor ons als gezin. Soms er-
varen we geestelijke strijd rondom 
ons dagelijkse werk. Bid dat God 
ons voor iedere dag nieuwe kracht, 
visie en verwachting zal geven 
en dat we mogen ervaren dat zijn 
juk zacht is en last licht, omdat Hij 
draagt. 

Bijbelwoord: Jezus zegt: “mijn juk is 
zacht en mijn last is licht” 
(Mattheüs 11:30)


