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Waarschijnlijk is er nog geen 50 
eurocent voor betaald op de twee-
dehands kledingmarkt van Milange. 
Het is een vaalgeel T-shirt met de 
Engelse print: “The Learning Ex-
perience” (de leerervaring). Ik ben 
getriggerd door deze woorden. Ze 
typeren mijn ontmoeting met Chris-
tina Daniel. Een meisje van slechts 8 
jaar. Ondervoed. Woonachtig in het 
plattelandsdorpje Thamanda. Lid 
van kinderclub Novo Rebento. 

Christina
Ik moet denken aan Jezus. Hij roept 
een kind bij zich en zet het mid-
den in de groep. Vervolgens geeft 
Hij zijn discipelen onderwijs: “Jullie 
moeten veranderen en net zo wor-
den als dit kind.” Wat een “Learning 
Experience” voor de discipelen. Je-
zus vervolgt: “Wie niet wordt als dit 

kind, zal het koninkrijk van de hemel 
niet binnengaan.” Ik zie in mijn ge-
dachten Christina staan. Met haar 
strakke blik kijkt ze ons aan. Het is 
alsof Jezus tot ons spreekt. 

Wat er in Thamanda gebeurt, be-
moedigd mij. God is aan het werk 
in de harten en levens van kinde-
ren zoals Christina. Wij wonen de 
clubmiddag bij. Christina wordt 
naar voren geroepen. Verlegen 
maar vastberaden verschijnt ze op 
het met modder aangesmeerde 
podium. Ze heeft een gele cirkel in 
haar hand en vertelt: “God is als de 
zon. Hij is het Licht van de wereld. 
Hij geeft warmte in ons leven. Zoals 
de cirkel geen begin en einde heeft, 
is het ook met Gods liefde.” 

Christina heeft het begrepen. Het 
Evangelie in een notendop. De les 

“The Learning Experience” 

Wiebe met Christina

Christina Daniel



“Wie is God?” aan de hand van een 
eenvoudig symbool. Dankzij het kin-
der- en jongerenwerk van ESPANOR. 
Jaarlijks worden tientallen kinder-
werkers getraind, zodat die op hun 
beurt het Evangelie kunnen doorge-
ven aan kinderen als Christina. Het 
draagt vrucht. Novo Rebento! 

Noodklok
We naderen het einde van 2019. Ik 
vraag mijzelf hardop af: “Kan het 
kinderwerk in 2020 nog doorgaan?” 
De penningmeester luidde onlangs 
de noodklok. De inkomsten lopen 
terug. Dat doet pijn. In acht jaar 
tijd hebben wij een team van lokale 
zendingswerkers mogen opleiden. 
Mensen die het missiewerk met veel 
passie en toewijding voortzetten. 
Verdienen zij niet juist driedubbel 
onze ondersteuning?

We leven in de tijd van advent.  We 
bereiden ons voor op kerst. Jezus 
heeft zichzelf vernedert en is ge-
worden als een kind. Hij is gekomen 
naar een dorpje zoals Thamanda. 
Voor kinderen zoals Christina. En 
Hij zei: “Laat de kinderen tot mij ko-
men.” Dat is onze missie. Ook anno 
2020. Samen met u en met jou. Van 
harte aanbevolen.
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Afrika

Afrika

Basisschool

“Kan het kinderwerk in 
2020 nog doorgaan?”

Kinder- en Jongeren-

werk 

De kinderen van vandaag zijn de kerk 
van morgen. Daarom steunt Novo 
Rebento kinder- en jongerenwerk in 
Mozambique.

Wat gebeurt er?
ESPANOR traint jaarlijks tientallen 
kinder- en jongerenwerkers van de 
lokale kerken, zodat die op hun beurt 
het Evangelie van Jezus Christus 
doorgeven op bijvoorbeeld de kin-
derclub of zondagschool.
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Nieuwe leden
André en Lydia van der Linden komen 
Home Team Novo Rebento versterken. 
Van harte welkom!

Havenfestival
De actie van Novo Rebento op het ha-
venfestival heeft het mooie bedrag van  
€ 1.700 opgeleverd. 

Veldbezoek
In oktober 2019 bracht Wiebe een bezoek 
aan de projecten van ESPANOR in Milan-
ge, Mozambique.

Kort nieuws
Waarvoor is geld nodig?
Voor de kosten van:

	kinderwerkmateriaal;
	seminars;
	begeleidingsbezoeken;
	conferenties.

Wist u dat …
… er jaarlijks 30 nieuwe kinderwerkers worden opgeleid;
… er ieder jaar 1 conferentie wordt gegeven door Jethro Foundation;
… er meer dan 6.000 kinderen zijn bereikt met het Evangelie;
… er ieder jaar 6 seminars worden aangeboden;
… de veldwerker van ESPANOR alle clubs 3 keer per jaar bezoekt;
… hij hiervoor meer dan 2.500 km op zijn motorfiets aflegt?

Kleuteronderwijs Seminar

Kleuteronderwijs



Colofon

Home Team

Leden:
• Arie-Piet van Mullem
• Thony Verhaar
• Pitrik van Veen
• Ariën van der Dussen
• André en Lydia van der Linden

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

Dank en gebed
	Dank dat het goede nieuws kinderen als Christina mag bereiken.
	Dank voor Gods trouw en zorg; ook voor het kinderwerk in Mozambique.
	Dank voor de lokale kinder- en jongerenwerkers van ESPANOR.
	Dank voor de uitbreiding van Home Team Novo Rebento.
	Dank voor Gods bewaring tijdens het veldbezoek van oktober 2019.

Financiële update 

Home Team Novo Rebento heeft 
zich ten doel gesteld om jaarlijks  
€ 15.000 in te zamelen ten behoeve 
van de missionaire en diaconale 
projecten van ESPANOR in Milange, 
Mozambique. Tot op 31 oktober 
2019 mochten wij € 7.560 aan in-
komsten ontvangen via giften en 
acties. 

Word donateur
Helpt u ons mee om het werk van 
ESPANOR te blijven ondersteunen? 
Wordt dan één van onze vaste do-
nateurs. U kunt uw gift overmaken 
naar NL78 RABO 0156014033 t.n.v. 
CvK Herv. Gem. inzake Novo Reben-
to. Uw gift komt volledig ten goede 
aan het missiewerk ter plaatse.

Ook willen wij jaarlijks 75 wees- en 
kwetsbare kinderen in Milange, 
Mozambique sponsoren. Tot op 31 
oktober 2019 mochten wij 44 spon-
sors begroeten. Voor 31 kinderen 
zoeken we nog een sponsor. Dit 
project verloopt rechtstreeks via de 
stichting Kimon. 

Word sponsor
Voor slechts € 1 per dag sponsort u 
een kind in Mozambique en maakt u 
goed christelijk onderwijs mogelijk. 
Daarnaast wordt uw sponsorbij-
drage gebruikt voor voedselhulp, 
kleding, lesmateriaal en wanneer 
nodig medische zorg.
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“Wie een kind ontvangt 
in Mijn Naam, die 
ontvangt Mij.” 

Mattheüs 18:5 

Novo Rebento wenst u betekenisvolle Kerstdagen en een bloeiend 2020!


