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“En nu zegt de arme. 
ik ben rijk: om wat de 
Heere heeft gedaan 
voor ons.”

“Rijken en armen ontmoeten el-
kaar, de HEERE heeft hen beiden 
gemaakt”, zo schrijft Salomo in 
Spreuken 22:2. Wat is het mooi als 
er van die ontmoetingen plaats-
vinden. Waarin we iets van gelijk-
waardigheid en eenheid in diversi-
teit mogen ervaren. 
In oktober brachten Álvaro, Her-
bath en Iron namens ESPANOR 
een bezoek aan Nederland. In nog 
geen tien dagen tijd werden zij on-
dergedompeld in de Nederlandse 
cultuur. Er waren mooie ontmoe-
tingen met tal van betrokkenen bij 
Novo Rebento. 
Mozambikanen en Nederlanders 
ontmoetten elkaar, de HEERE 
heeft hen beiden gemaakt. Dat 
werd in het bijzonder beleefd in de 
ontmoeting rondom Gods Woord. 

Dominee Álvaro de Sousa Colher 
mocht met passie en overtuiging 
getuigen van de hoop die er is in 
Christus. Dat is rijk! 
Eind november was ik op bezoek in 
Mozambique. Niet een jaar, maar 
een paar uur van tevoren, werd ik 
gevraagd om te preken. We ston-
den stil bij Romeinen 15:6 over 
het eensgezind verheerlijken van 
de God en Vader van onze Heere 
Jezus Christus. Dat is ons doel. 
Daarvoor heeft God ons beiden 
gemaakt. 
Rijken en armen ontmoeten elkaar. 
Maar wie is eigenlijk de ‘rijke’ en de 
‘arme’? Des te langer ik met mijn 
Afrikaanse broeders optrek, des te 
meer ik de armoede van de Wes-
terse samenleving ga inzien. En 
tegelijkertijd de rijkdom van mijn 

Rijken en armen ontmoeten elkaar

Bezoek Espanor



Afrikaanse broeders, zoals Sama-
lani Petrol. Misschien is het juist 
daarom wel zo belangrijk om elkaar 
te blijven ontmoeten.
We vieren binnenkort Kerst. De 
‘Rijke’ ontmoet de ‘arme’. En dat 
niet alleen. De ‘Rijke’ wordt zelfs 

arm, zodat de ‘arme’ rijk mag wor-
den. Dat is het mooiste cadeau wat 
ik me kan bedenken! In verwonde-
ring mogen we dat ontvangen. En 
in blijdschap mogen we daarvan 
delen. Van harte aanbevolen. Veel 
leesplezier!
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Een ontmoeting met Samalani Petrol  

Hij is 25 jaar, getrouwd, vader, 
woonachtig in Kaselema, lid van 
de presbyteriaanse kerk en sinds 
2017 niet alleen kinderwerker, maar 
ook student van het theologisch af-
standsonderwijs. Samen met mijn 
collega’s Frederico en Estaforde ga 
ik bij hem op bezoek. Over de on-
verharde wegen en tussen de maïs-
velden door rijden we richting het af-
gelegen dorpje. Langs de weg staat 
een eenvoudig kerkje gebouwd van 
lemen stenen met een schraal be-
dekt grasdak. Het krioelt er van de 
kinderen. We zijn op onze eindbe-
stemming.
Na de gebruikelijke introducties en 
begroetingen, die zeker een half 
uur in beslag nemen, kan Samalani 
beginnen met zijn programma. Met 
veel passie geeft hij een les aan de 
kinderen van het dorp. Eerst nog wat 
verlegen, maar later zichtbaar meer 
op zijn gemak. Er wordt gezongen 
en gedanst; de kinderen luisteren 
naar een Bijbelverhaal en zeggen 
teksten op. Alles getuigd ervan dat 
het zaad van het Evangelie gezaaid 
wordt in de harten van de kinderen 
van Kaselema.
Na de Bijbelclub raak ik in gesprek 
met Samalani. Hij verteld zijn ver-
haal. Er vindt een mooie ontmoeting 
plaats. Jezus volgen was verre van-
zelfsprekend voor hem. Een paar 

jaar geleden was hij het criminele 
pad op gegaan. Met een hakmes 
bedreigde en beroofde hij voorbij-
gangers. Zo kwam hij aan zijn geld. 
Totdat God hem herinnerde aan het 
verhaal van Zacheüs, de tollenaar, 
die ook mensen hun geld afnam. 
Door de Heilige Geest werd Sama-
lani stilgezet en gaf zijn leven aan 
Jezus.
In 2017 werd Samalani door de kerk 
tot kinderwerker benoemd. In het-
zelfde jaar startte ook in Kaselema 
het theologisch afstandsonderwijs. 
Samalani besloot zich aan te melden 
als student. Als kinderwerker werd 
hij getraind door collega Frederico. 
En als theologiestudent werd hij op-
geleid door de lokale cursusleider. 
Dankzij de kinderwerkseminars en 
de cursus werd zijn geloof verdiept. 
Nu voelt hij zich vrij om aan kinde-
ren het Evangelie te vertellen.
Iedere zaterdagmiddag geeft Sa-
malani kinderclub op het voetbal-
veld van het dorpje. Voor deze plek 
heeft hij bewust gekozen. Het is 
een neutrale locatie waar alle kin-
deren zich welkom voelen. Ik vraag 
hem tenslotte nog naar zijn droom. 
“Dat alle kinderen van het dorp Je-
zus Christus leren kennen”, is zijn 
antwoord. Daar droom ik ook van. 
Daarom moet het werk van Novo 
Rebento doorgaan.
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“Dat alle kinderen van 
het dorp Jezus Chris-
tus leren kennen”
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Het mooiste cadeau!
“Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt”
“Wat is het mooiste cadeau dat u ooit hebt ontvan-
gen?” In de decembermaand vieren we dat God het 
mooiste wat Hij had aan ons heeft gegeven: Zijn ei-
gen Zoon. Een kinderlied zingt daarover: “Hoe ik ook 
denk, een mooier geschenk ken ik niet.”

“Wat is het mooiste cadeau dat u ooit hebt gegeven?” 
In de decembermaand mogen we delen van wat we 
hebben ontvangen. Dat kan met een kerstgeschenk 
voor Mozambique. Zodat ook daar kinderen, jongeren 
en ouderen mogen horen van het ‘Kerstgeschenk’.

Cursusboekjes
De trainers van het theologisch afstandsonder-
wijsprogramma geven Bijbelonderwijs aan kerk-
leiders in hun dorpsgemeenschap. Jaarlijks be-
handelen zij tien cursusboekjes. Van de studenten 
wordt hiervoor een bijdrage gevraagd, terwijl de 
trainers deze gratis ontvangen. 
De kosten hiervan zijn € 15. 

Seminar 
ESPANOR traint jaarlijks tientallen kinder- en jon-
gerenwerkers van de lokale kerken, zodat die op 
hun beurt het Evangelie van Jezus Christus door-
geven op bijvoorbeeld de kinderclub of zondag-
school. De kosten van een 4-daagse 
kinderwerkseminar zijn € 25 per 
deelnemer.

Bijbelclub
Vanuit het Internationaal Kinderevangelisatie Ge-
nootschap (IKEG) worden wereldwijd 5-daagse 
Bijbelclubs georganiseerd. Ook de kinderwerker 
van ESPANOR is getraind in deze methode en or-
ganiseert meerdere clubs per 
jaar. De kosten hiervan zijn € 25.

Veldbezoeken 
ESPANOR traint kerkleiders volgens het ‘train-de-
trainer-model.’ Het geven van een seminar is ech-
ter niet voldoende. De veldwerker van ESPANOR 
bezoekt jaarlijks de verschillende trainingslocaties 
voor begeleiding en evaluatie. Om 
de ruim 40 trainingslocaties te 
bezoeken is € 100 nodig.

Opleiding
In samenwerking met de overheid worden jaar-
lijks nieuwe kleuterschool dependances opgezet. 
De leerkrachten krijgen van ESPANOR een intro-
ductiecursus in kleuteronderwijs vanuit christelijke 
normen en waarden. Voor slechts € 150 per deel-
nemer kan zo’n opleiding worden aangeboden.

Speeltoestellen
Kinderen leren spelenderwijs. De speeltoestellen 
bij de kleuterschool dependances zijn daarbij een 
welkome attractie. Met een degelijke schommel, 
wipwap en glijbaan, bezorgt u 
tientallen kinderen vele uren speel-
plezier. De kosten hiervan zijn € 750.

Kies een cadeau en maak uw gift onder vermel-
ding van de cadeaunaam over naar NL78RA-
BO0156014033 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente in-
zake Novo Rebento te Alblasserdam. Deze rekening 
valt onder de ANBI regeling van de kerk. 

€ 15
€ 25

€ 100
€ 25
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€ 150



Colofon

Home Team

Leden:
• Trins Zijderveld
• Arie-Piet van Mullem
• Thony Verhaar
• Pitrik van Veen
• Ariën van der Dussen

Contact:
E-mail: HomeTeam@novorebento.nl

Wiebe & Gerdine

Postadres:
Koningstraat 25
3319 RK Dordrecht

Contact:
E-mail: WiebeGerdine@novorebento.nl

Telefoon: 06-28196630

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

Jethro Foundation
Ds. Ron van der Spoel is oprichter van de 
Jethro Foundation. Doel is het trainen van 
kerkleiders. ESPANOR is een samenwerking 
aangegaan met deze stichting. Vanuit deze 
samenwerking is in november een conferen-
tie gegeven door theologe Laura Dijkhuizen.

Veldbezoek Mozambique
Eind november bracht Wiebe met Richard 
Pannekoek –directeur van stichting Kimon – 
een bezoek aan de projecten in Mozambique 
en Malawi. Het is bemoedigend om te zien 
hoe het werk zijn voortgang vind. Tegelijker-
tijd blijft begeleiding hard nodig.

Versterking Home Team
Pitrik van Veen en Ariën van der Dussen 
gaan Home Team Novo Rebento versterken. 
Wij zijn blij dat mensen zich blijven inzetten 
voor de bouw van Gods Koninkrijk wereld-
wijd en heten onze nieuwe leden van harte 
welkom bij Novo Rebento.

Vacatures Mozambique
Zending iets voor jou? De stichting Kimon 
zoekt namens ESPANOR een onderwijsdes-
kundige (pedagoog) en specialist technisch 
onderwijs. Kijk voor meer informatie en de 
volledige vacaturetekst op www.kimon.nl/va-
catures. 

Kort nieuws

 

“Novo Rebento wenst u 

betekenisvolle kerstdagen en 

een bloeiend 2019!”


