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Beste betrokkenen bij Novo Rebento,  

Ontvang de hartelijke groeten in de naam van onze Heere Jezus Christus, door wie wij zijn geroepen om 

het Evangelie te verkondigen en de naaste metterdaad te dienen! 

Vanuit die opdracht zijn wij in april 2010 door de stichting Kimon, in samenwerking met de Verburg Charity 

Foundation, vanuit de Hervormde Gemeente PKN Wijk 1 te Alblasserdam, uitgezonden als veldwerkers op 

de projecten van de lokale organisatie ESPANOR in Milange, Mozambique.   

Dank 

Wij danken onze God en Vader voor hoe Hij deze samenwerking gebruikt voor de bouw van Zijn Koninkrijk 

onder kinderen, jongeren en ouderen. Wij danken ook u als lid van onze trouwe achterban voor meeleven, 

meebidden en meegeven. Dankzij uw betrokkenheid kon het werk in Mozambique door de jaren heen zijn 

voortgang hebben. Soli Deo Gloria! 

Voortzetting 

Onze uitzendovereenkomst loopt per juni 2018 ten einde. In overleg met de verschillende partijen hebben 

wij besloten om dan terug te keren naar Nederland. Dankzij intensieve begeleiding en training van het 

lokale team, zal het missionaire en diaconale werk ter plaatse worden voortgezet door de leden en staf 

van ESPANOR. Wij hebben er vertrouwen in dat zij hier voldoende toe in staat zijn.  

Echter, vanuit het bestuur van ESPANOR is wel aangegeven dat een bepaalde mate van betrokkenheid 

gewenst blijft. Tegelijkertijd is er ook het persoonlijke verlangen om dienstbaar te blijven aan het werk wat 

we de achterliggende jaren hebben mogen opbouwen.  

Kerkenraad 

Het idee tot voortzetting van de betrokkenheid is gedeeld met de uitzendende organisatie Kimon en de 

kerkenraad van de Hervormde Gemeente PKN Wijk 1 Alblasserdam en door beiden positief ontvangen.  

Een citaat uit het schrijven van de kerkenraad aan de stichting Kimon bevestigd dat:  

“Als kerkenraad staan we van harte achter de voortgaande betrokkenheid van Wiebe bij de projecten in 

Mozambique. Wij begrijpen dat ook na terugkomst van de fam. Van Horssen parttime begeleiding van de 

projecten gewenst is. Met u onderstrepen we het belang van lokale capaciteitsopbouw; onmiddellijke 

stopzetting van de projectbegeleiding brengt het risico met zich mee dat de projecten het op de langere 

duur niet volhouden. We zijn dankbaar dat Wiebe zich hiervoor ook de komende jaren met zijn 

capaciteiten en ervaring wil inzetten.” 
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Financiën 

De vraag van ESPANOR tot voortzetting van betrokkenheid heeft een sneeuwbaleffect. Voortzetting van 

inhoudelijke betrokkenheid, resulteert namelijk ook in voortzetting van financiële betrokkenheid. Naast de 

kosten voor de parttime begeleiding, is er een budget voor missionaire en diaconale projecten. In overleg 

met de stichting Kimon en de kerkenraad is hiervoor een jaarbegroting opgesteld van een vast bedrag à  

€ 12.000 en een streefbedrag à € 15.000.  

Beroep 

In de achterliggende jaren maakte u deel uit van onze trouwe achterban. Nu het bestuur van ESPANOR 

opnieuw een beroep heeft gedaan op ons, doen wij dat bij deze ook vrijmoedig op u. Heel concreet 

vragen wij u om uw ondersteuning ten dienste van Novo Rebento voort te zetten, opdat het werk ook in 

de komende jaren zijn voortgang mag hebben.  

Uitnodiging 

Op D.V. 28 juni 2018 hopen wij weer voet op Nederlandse bodem te zetten. Door de Hervormde 

Gemeente PKN Wijk 1 Alblasserdam worden wij D.V. 1 juli 2018 in de morgendienst verwelkomd. Samen 

willen we God in deze dienst danken voor zijn eeuwigdurende liefde en trouw. U wordt hierbij van harte 

uitgenodigd voor deze terugkomdienst. We zien ernaar uit om u te ontmoeten. 

Vooralsnog vraagt de afronding van het veldwerk en verhuizing naar Nederland echter volop onze 

aandacht. Daarvoor vragen wij uw voorbede. Juist in deze dynamische tijd van afscheid nemen en her-

integreren is het gebed voor ons en het werk cruciaal. 

Wij hopen dat dit schrijven u voldoende informeert en tegelijkertijd motiveert. Mochten er echter nog 

vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden zijn, dan vernemen wij dat uiteraard ook graag.  

 

in HEM – door HEM – voor HEM 

Milange, Mozambique, 30 mei 2018 

 

 

 

Fam. W.B. van Horssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.  

Vol van uw liefde, genade en kracht,  

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 


