Op de
tweede
verdieping
is onze
kerk

Nieuwsbrief van Adré en Marja Lichtendonk
December 2021
mensen uit de beide andere
kerkelijke tradities in Bosnië en HerzeWe naderen het Kerstfeest. Een feest govina wensen elkaar een ‘Sretan
dat wereldwijd gevierd wordt. In Bos- Božič’ (= Gelukkig Kerstfeest) toe.
nië en Herzegovina is aandacht voor
het Kerstfeest afhankelijk van in welke streek je woont. Een complicerende factor is dat men in de Rooms
Katholieke traditie de viering twee
weken eerder heeft dan in de Orthodoxe kerken. Zowel moslims als

In de nacht.

Heer Jezus Christus,
U hebt de wereld veranderd
door angstige
en zwakke apostelen,
door een paar verkondigers
die U hebt uitgezonden
met Uw opdracht:
Ga heen in heel de wereld!
Wij geloven
dat U ook met ons,
armzalige mensen,
de hele wereld kunt
veranderen.
Door ons, geringe mensen,
wilt U licht brengen
In het duister
van de vreselijke dwalingen
van deze Wereld.
Tegenover alle verwording
plaatst U
dit kleine groepje mensen
die U liefhebben
en zich van Uw liefde
laten doordringen
en doorgloeien.
Lof aan U, Christus!
Hanna Hümmer

Verder zijn in onze woonplaats Tuzla
cadeau’s te koop met het neutrale
‘Gelukkig Nieuwjaar’ erop.
Via facebook en andere sociale media
wordt elkaar over en weer goede
dagen toegewenst. Dat betekent
overigens tegelijkertijd dat bij een groot
Islamitisch feest als
Bajram’ (suikerfeest) de islamitische
bevolking goede dagen wordt gewenst
door christenen. Het wordt wederzijds
ook in nieuwsuitzendingen gedaan
door de plaatselijke en landelijke
overheid.
Het zijn momenten ‘van het goede
wensen’ voor elkaar. Momenten van
iets dichterbij komen, van respect tonen voor de andere religie. We horen
van onze kerkleden dat de christelijke

NUMMER 8

En de engel zei tegen hen: Wees
niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die
voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren
is de Zaligmaker, in de stad van
David; Hij is Christus, de Heere.

….Toen zij Het gezien hadden,
maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was
(Lukas 2: 10, 11 en 17).
feesten soms gelegenheid geven om
iets uit te leggen wat ons bezig
houdt. Kerstfeest is een mooie gelegenheid om te vertellen waar het
écht over gaat bij Kerst.
We herinneren ons bij het maken
van deze nieuwsbrief een gedicht
dat we op een boekenlegger hebben
laten afdrukken rond de tijd dat onze
uitzending plaatsvond. Misschien ligt
ie nog wel in één van je boeken. Het
staat hiernaast afgedrukt. Het gedicht doet ons denken aan de herders in de velden van Efratha. Ze
stelden niets voor in de samenleving, maar ze kregen wel als eersten
HET EVANGELIE te horen en gingen het bekend maken aan hun
plaatsgenoten. In de duisternis van
de nacht klonk en klinkt nog altijd het
goede nieuws van de geboorte van
Jezus.

Naar binnen

Naar buiten

Wij voelen ons hier met onze broeders en zusters

We hebben lang gewacht om als gemeente naar buiten te
treden. Corona heeft daarbij stagnerend gewerkt, maar
ook de vraag ‘hoe doe je dat’ in een omgeving met allemaal flats en duizenden mensen. Mensen om ons heen
hebben geen idee DAT we bestaan en WAAR ze ons kunnen vinden. Ons kerkzaaltje zit op de tweede verdieping
van een groot gebouw waarin winkels en kantoren van
allerlei bedrijven zitten. Er is in dit gebouw veel leegstand
en je gaat er niet naar binnen als je er niets te zoeken
hebt.

ook als kleine, zwakke verkondigers. We gaan
daarom wekelijks met elkaar in gebed. In gesprek
met onze Opdrachtgever. Van Hem voelen we ons
afhankelijk. Bidden geeft ons kracht en uithoudingsvermogen. In de eerste plaats versterkt het
ons onderling én persoonlijk. Samen vragen we
om Zijn leiding om in woorden en daden Gods liefde in deze donkere wereld bekend te maken.

We hebben twee stapjes gemaakt om onze kerk ‘op de
kaart te zetten’.
a. Er zijn twee ‘creatieve workshop’ geweest.
Hoe ga je zo’n activiteit onder de aandacht
brengen? Facebook heeft ons geholpen. Er is
een advertentie geplaatst en tot onze verrassing werd het gezien door de mensen. Er kwamen een aantal reacties. Twee dames hadden
interesse, hoewel het tijdstip voor hen niet handig bleek te zijn. We hebben hun contactgegevens gekregen en hopen in contact te blijven.
b. We verspreidden flyers voor een koffie-drink-moment
(voor mensen die weinig/geen contacten hebben) via de
brievenbussen van de flats in de directe omgeving. Tot nu
toe heeft niemand zich gemeld voor de koffie, maar alle
mensen weten straks wel dat er een Protestantse kerk is
EN waar die kerk is. Zo werken we aan bekendheid in de
buurt. Hoe klein kan het zijn, maar we bidden om het werk
van de Heilige Geest, om zoekers aan te zetten zodat ze
komen voor een kop koffie en mogelijk een goed gesprek.

Gebedspunten
Dank voor Gods trouw en bewaring tijdens het
reizen voor werkbezoeken.
Bid je mee voor ons, om doorzetting bij het leren van de Bosnische taal?
Er is veel gebed nodig voor blijvende vrede nu
de politieke spanningen oplopen.
Velen hebben hier geen hoop op een betere en
zinvolle toekomst. Bid voor hen.
Bid je mee voor wijsheid in het afstemmen met
de partnerkerken naar de toekomst toe?
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KERK ZONDER MUREN
Naast het werk in onze gemeente in Tuzla, bezoeken we andere gemeenten. Deze eerste jaren zijn
voor ons namelijk een oriëntatie voor de GZB binnen de protestantse beweging. Samen met partnerkerken zoeken we hoe we ‘kerk kunnen zijn’ in een
verdeeld land met 3 bevolkingsgroepen, waarbij het
voor velen niet gebruikelijk is dat men met gelovigen uit alle 3 de groepen bij elkaar komt om God te
dienen. Een illustratie daarvan: We waren in
november op bezoek in Jajce. Een prachtig stadje

op een zeer strategische plaats in de tijd dat kastelen
en burchten nog van belang waren om een land of
gebied te beschermen. De plaatselijke Evangelische
gemeente bestaat hier uit vier leden uit één familie.
Naast deze
vier ‘lokale
christenen’ is
er een
echtpaar uit
Engeland,

zendingswerkers die
begaafd zijn op het gebied
van muziek. Een kleine
gemeente. Maar hoe klein
ze ook is, er wordt hard
gewerkt. Ze geven
bijvoorbeeld muzieklessen
en daar komen veel
kinderen op af. Er zijn
contacten met ouders,
speciaal op de momenten
dat er uitvoeringen
gegeven worden. Ze
hebben ook goede contacten opgebouwd met
de school in het stadje. In alle activiteiten gaat
het hen erom om relaties op te bouwen vanuit
de liefde van God. Om in daden, en als het kan
in woorden, daar uiting aan te geven. Iemand
zei: „Jullie zijn hier een kerk zonder muren“.
Een mooi compliment en stimulans om
volhardend 'kerk te zijn'.
Multifunctioneel gebouw van de
kerk in Jajce

Groeten
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. We bedanken iedereen voor financiële ondersteuning en het meeleven
met ons werk.
Hartelijk dank voor alle gebeden, groeten en berichten. Gebed voor de kleine protestantse gebeden bemoedigt zeker
ook de leden van onze gemeente in Tuzla. Ontvang wederzijds hartelijke groeten.
We wensen iedereen een gezegend kerstfeest en een gezond 2022 onder de hoede van onze trouwe God en Vader.
Zijn genade is voor ons genoeg.
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Ondanks het feit dat een protestantse gemeente vaak als sekte wordt aangezien, heeft deze
kerk in dit stadje gelegenheid gekregen om
wekelijks een radio-uitzending van een half uur
te maken. Verschillende mensen uit andere gemeenten
worden uitgenodigd om een korte tekst over een Bijbels
thema uit te spreken. Er volgt een korte meditatie en
een gebed. Het geheel wordt omlijst met muziek en
zang. En dat door een klein groepje mensen die God
liefhebben, zich van Zijn liefde laten doordringen en
doorgloeien. We geloven dat God dit op Zijn wijze en op
Zijn tijd zal zegenen. De radio-uitzendingen worden op
YouTube geplaatst en heeft ons op het idee gebracht
om ze via een appgroep te delen met de leden van onze gemeente in Tuzla.

Pagina 3

Epafras
Misschien nieuw voor jullie, maar we doen vrijwilligerswerk voor Epafras. Een Nederlandse Stichting
die Nederlandse gedetineerden bezoekt in het buitenland en geestelijke zorg en praktische hulp geeft.
Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is,
willen we niemand laten zitten. Wij zijn gevraagd om
eventuele Nederlandse gedetineerden in Bosnië en
Herzegovina te bezoeken. Adré heeft zo een keer
een bezoek gebracht in een detentiecentrum in Zenica, 2 uur rijden vanaf Tuzla. Een tweede bezoek
kwam er niet van omdat de jonge man op zijn verzoek overgeplaatst werd naar Nederland.
Epafras doet veel aan toerusting en in november was
daarvoor een conferentie in
Madrid voor de vrijwilligers uit Europese en Afrikaanse landen. In dat kader hebben we samen een gedetineerde bezocht. Uit ervaring weten we nu, dat het
een vreugde en bemoediging voor de gedetineerde
is om Nederlands te kunnen praten. De eenzaamheid van opsluiting ís al zo groot, maar wordt des te
meer gevoeld als je weken of soms maanden niet of
nauwelijks Nederlands kunt spreken. Dan word je
wel erg op jezelf teruggeworpen. Bijzonder dat we na
een lang en open gesprek met gebed konden afsluiten. De gedetineerde was niet gelovig, maar stelde
zich ervoor open. Ze vroeg voorafgaand: „Hoe gaat
dat, wat moet ik dan doen?“ Na het gebed zei ze
geëmotioneerd: “Ik heb meegedaan hoor!
Dankjewel”. We dragen haar in ons hart mee en
bidden dat God een keerpunt brengt in haar leven.

Bezoek GZB
Het moest lang wachten, maar is er toch van gekomen. De GZB zag er, net als wij, al langer naar uit:
een bezoek aan ons en de partnerkerken waar we
mee samenwerken. Niet alles was nieuw voor ze.
We konden namelijk al veel over ons orienterende
werk terugkoppelen met behulp van een laptop.
Maar dat weegt niet op tegen een echt bezoek van
een paar dagen waarin veel gesprekken met
verschillende personen gevoerd konden worden.
Niets is zo belangrijk als persoonlijk contact, tijd
nemen om elkaar beter te leren kennen. Te luisteren
naar elkaars verhalen en bevindingen, elkaars
dromen en verlangens. Met veel extra informatie
gingen de collega’s van de GZB huiswaarts. Hoe
goed is het om samen te zoeken wat de de
protestantse beweging hier nodig heeft en wat zou
kunnen helpen. Dit eerste bezoek van de GZB krijgt
een vervolg. Wat fijn, dat er tijd genomen wordt voor
verdere bezinning op gemeenteopbouw en
vervolgstappen in de toekomst.

Gebed en meeleven
Al sinds het begin van de uitzending van
Adré en Marja is er een gebedsapp. Hier
worden wekelijks gebeds- en dankpunten
geplaatst voor het werk dat gedaan wordt
in Bosnië Herzegovina. Zo kunnen we als
(deelgenoten) gemeente meeleven met
het werk. Tegelijkertijd geloven we in de
kracht van het gebed. Onze God is een God die luistert en verhoort. We geloven dat mede dankzij ons
gebed het werk van Adré en Marja gezegend mag
zijn. Wil jij met ons meebidden? Voor de gemeente in
Putten is er een mogelijkheid om dat via de kerkapp
te doen. Zoek dan op ‘gebedsapp Bosnië’ en meld je
aan voor de groep. Voor mensen van de deelgenotengemeenten is er een mogelijkheid om wekelijks
een whatsappbericht te ontvangen. Stuur hiervoor
een berichtje naar 0622886355.

VERLOF
We kijken er enorm naar uit! Ons eerste officiële verlof!
Een langere tijd dicht bij de (klein) kinderen en onze
hoogbejaarde moeders. En! opnieuw hopen we in december opa en oma te worden. Met Karel en Maria kijken we uit naar de geboorte van hun derde kind. Als
alles naar wens gaat, komen we op 20 december in
Putten aan en gaan we tot 1 februari genieten van 6
weken Nederland.

In ons verlof zijn we de laatste twee weken beschikbaar
om in Putten en onze tien deelgenotengemeenten over
ons werk te vertellen. (DV 16 - 30 januari) Daarvoor
kan contact opgenomen worden met onze collega op
het kantoor van de GZB : Anneke Kardol

Colofon
Nieuwsbrief van
Adré en Marja Lichtendonk. Naast deze
nieuwsbrief kunt u
info over hun werk in
Bosnië volgen via de
website www.gzb.nl/
adreenmarjainbosnie,
via facebook www.facebook.com/geloofinbosnie.
U kunt zich ook inschrijven voor de ‘gebedsgroep’.
(zie website >
‘Meebidden’)
Meedoen
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v. BA1321 /
Lichtendonk

