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“Waar was God?”

Met toch wel een dubbel gevoel 
neem ik op 15 maart afscheid van 
mijn ‘feliz família’. Op weg naar Mo-
zambique. Terwijl op diezelfde dag 
orkaan Idai in haar volle hevigheid 
het Mozambikaanse vasteland be-
reikt. 

Ik vlieg deze keer met Ethiopian 
Airlines. Slechts 5 dagen geleden 
is één van hun nieuwste toestel-
len gecrasht. Het type Boeing 737 
MAX wordt veiligheidshalve aan 
de grond gehouden. Gelukkig heb 
ik geen vertraging. Met een nogal 
verouderd toestel vlieg ik naar mijn 
eindbestemming. Veilig kom ik aan 
in Mozambique. Het is goed om 
terug te zijn op de plaats waar we 

ruim acht jaar mochten wonen en 
werken. Er volgen twee intensieve 
weken. In de afwezigheid van mijn 
‘feliz família’ geef ik mijzelf voor de 
volle 200%. Trainingen, vergaderin-
gen, veldbezoeken. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat is het pro-
gramma gevuld. Ik geniet van de 
ontmoetingen met mijn Mozambi-
kaanse collega’s. Het voelt als mijn 
‘feliz família’. Broeders en zusters in 
Christus! 

Ondertussen stromen ongeruste 
berichten uit Nederland binnen. 
“Hoe is de situatie in Mozambi-
que?” Van orkaan Idai is in ons 
werkgebied weinig te merken. Het 
rampgebied ligt ruim 600 kilome-
ter bij ons vandaan. Toch laat het 
de gemoederen niet onberoerd. 

Feliz família?! Gelukkig gezin?!
Bezoek aan Nalingula 

kleuterschool dependances

Wijnproeverij 8 maart 2019



Bijna iedereen heeft wel een fami-
lielid, vriend of kennis die getroffen 
is. Zondag wordt ik gevraagd om te 
preken. Ik kies als thema: “waar was 
God toen cycloon Idai over Mozam-
bique raasde?”. We lezen uit Psalm 
22 en Exodus 3. De vraag klinkt: 
“Waarom hebt u mij verlaten?” Er 
zijn meer dan duizend doden geval-
len. Een ‘feliz família’ is voor velen 
niet meer vanzelfsprekend. Een 
eenvoudig antwoord heb ik niet. En 
toch?! In Exodus 3:7 lezen we van 
een God die ziet, hoort en weet. 
En daar blijft het niet bij. God daalt 
neer. Hij schakelt Mozes in om het 
volk Israël te redden. God gebruikt 
mensen. We stellen nu de vraag: 
“waar bent u?” Door ons heen wil 
God laten zien dat Hij er wel is. Ook 
in het rampgebied.

“Waar bent u?”

Misschien hebben de kinderen op 
de kleuter- en basisschool van onze 
partnerorganisatie ESPANOR dat 
wel het beste begrepen. Ze zijn ge-
raakt bij het horen van de verhalen 
en het zien van de beelden. En daar 
blijft het niet bij. Ze komen in actie. 
Er wordt spontaan kleding en voed-

sel ingezameld. Een initiatief van Mo-
zambikanen voor Mozambikanen. Ik 
ben er door geraakt. Dit is uniek. Ook 
de docenten en studenten van de vak-
school haken aan. Met het ingezamel-
de geld worden zakken rijst gekocht 
van het merk ‘feliz família’. Een zak 
rijst; symbool van een beetje geluk.

Op die bewuste zondag bezoek ik na 
de kerkdienst het dorpje Nalingula. 
Na en autorit van ruim een uur, leg-
gen we nog eens een uur te voet af. 
We komen uiteindelijk bij een kerkje 
aan, wat niet meer is dan een ge-
raamte van houten palen met gras-
dak. Het is hier niet de cycloon Idai, 
maar de bittere armoede die zorgt 
voor deze erbarmelijke omstandig-
heden. En toch?! Ik ontmoet hier een 
‘feliz família’ in Christus. Dankzij het 
werk van ESPANOR is er een ac-
tieve kinderclub. Joseph Luka (13 
jaar) geeft zijn getuigenis. Hij heeft 
zijn geluk in de Bijbel ontdekt. De 
dag komt ten einde. Ik denk nog na 
over de vraag: “Waar was God?” en 
ben er meer dan eens van overtuigd: 
Hij is er toch wel. Hij vergaart we-
reldwijd zijn kerk; een ‘feliz família’. 
Daar wil Hij u, jou en mij bij inscha-
kelen. Wat een genade om bij dit 
‘gelukkige gezin’ te mogen behoren. 
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Kinderen Nalingula 

Inzameling kleuter- en basisschool

Feliz família

Boomkwekerij Kinderclub Nalingula
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Geen vader of moeder … 

Opgroeien in een ‘feliz família’ is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Anabela, Costa, Felix en Naomia 
hebben geen vader of moeder meer. Als weeskinderen worden zij maar al te vaak achtergesteld. ESPANOR wil 
juist hen een hoopvolle toekomst geven. Daarvoor is sponsoring nodig. 

Anabela, 6 jaar

Costa, 5 jaar

Felix, 5 jaar

Noemia, 5 jaar

Wilt u een verschil maken voor Anabela, Costa, Felix 
of Noemia? Dat kan voor slechts € 1,00 per dag! Ga 
naar www.kimon.nl/sponsor-een-kind om u aan te 
melden als sponsor.

€ 1,-per dag

€ 1,-per dag

€ 1,-per dag

€ 1,-per dag



Colofon

Home Team

Leden:
• 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

Wijnproeverij
Op 8 maart organiseerde Novo Rebento een 
unieke proeverij met als thema ‘Wijn & de 
Bijbel’. We kijken terug op een inspirerende 
avond met een mooie opbrengst van ruim 
€ 1.300. 

Oproep
Novo Rebento zoekt gemeenteleden, clubs 
en verenigingen die het leuk vinden om in 
samenwerking een actie op touw te zetten. 
Ideeën zijn meer dan welkom!

Dependances
In Mozambique zijn met ondersteuning van 
Novo Rebento in 2019 weer 3 nieuwe kleu-
terschool dependances gestart. Zo mag het 
missiewerk zijn voortgang hebben.

Opleidingsinstituut
Begin 2019 heeft ESPANOR vanuit de over-
heid goedkeuring gekregen voor het aanbie-
den van middelbaar beroepsonderwijs. Dit 
geeft de organisatie veel nieuwe kansen. 

Vergroening 
In samenwerking met het Staatsbosbeheer 
van de Verenigde Staten is ESPANOR ge-
start met het opzetten van een boomkwekerij. 
Zo wordt ook in Mozambique gestreefd naar 
vergroening.

Kort nieuws
Dank en gebed

• Bid voor gezinnen die getroffen zijn door het natuurgeweld 
van orkaan Idai en Kenneth. Alhoewel beide orkanen het 
Milange district niet hebben bereikt, wordt het lijden van de 
mede-Mozambikanen wel intensief beleefd. 

• Bid voor kinderen met een mentale of fysieke beperking, 
zoals de leerling Andasson (in de 1ste klas van basisschool 
Novo Rebento). Bid om wijsheid en inzicht voor de leer-
krachten om kinderen met een beperking verder te kunnen 
helpen.

• Dank voor de voortgang van het werk van ESPANOR. We 
mogen ervaren dat het Gods werk is en dat Hij doorgaat. 
Dank voor de verdere uitbreiding van het kleuteronderwijs 
en de legalisering van het middelbaar beroepsonderwijs. 

De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onder-
drukking van Mijn volk gezien en heb hun 
geschreeuw om hulp gehoord. Voorzeker, 
ik ken hun leed. Daarom ben ik neergeko-
men om het volk te redden.
Exodus 3:7-8 (verkort)


