
Als het weer wat kouder wordt zul-

len we meer binnen zijn dan buiten. 

Misschien dat er nog een mooie dag 

is, zo eind oktober. Zonnetje, uit de 

wind en dan buiten een koffie drin-

ken. Maar met het coronavirus om 

ons heen zijn we meer thuis dan dat 

we erop uit trekken.  

Toch zijn er de afgelopen maanden 

verschillende momenten geweest 

dat we ‘naar buiten’ zijn geweest. 

We waren in Bihać bij een 

Nederlands gezin. In Prijedor bij een 

voorganger die ons verschillende 

van zijn diaconale projecten heeft 

laten zien. In Doboj bezochten we 

een voorganger die zeker nog 4 

andere kleine gemeente dient. We 

reisden naar Novi Travnik en Banja 

Luka. Allemaal eerste bezoeken om 

in gesprek te zijn met mensen, die 

van harte werkzaam zijn in het 

Koninkrijk van God. Allen 

worstelend met de terugloop van het 

aantal leden, dat regelmatig naar de 

kerk komt. Zoekend naar nieuwe 

manieren om mensen met het 

Evangelie te bereiken. Broeders en 

zusters in Konjić lezen elke dag een 

hoofdstuk voor uit het Evangelie van 

Johannes en plaatsen dat op You-

Tube kanaal. Een andere 

voorganger maakt 

video’s met preken en 

lezingen en zet ze online. Vaak door 

meer dan twee duizend mensen 

bekeken. We hoorden van een team 

dat van de lokale overheid 

gelegenheid krijgt om een 

voedselbank te organiseren met 

vrijwilligers uit de stad. Anderen 

hebben contacten met enkele 

migranten van de duizenden die 

langskomen. Ze ontdekten dat er 

broeders en zusters onder zijn, die 

ontzettend bemoedigd worden door 

samen te bidden. 

Het gebeurt in het klein en in heel 

Bosnië en Herzegovina (BiH). De stap 

naar buiten is zichtbaar en wordt op-

gepakt. Maar het ge-

beurt niet zonder het 

eerst ‘naar binnen’ te 

zijn geweest. Elke ge-

meente heeft een we-

kelijkse gebedsbijeen-

komst. We kunnen 

ook online meebidden 

met de gemeente in 

Sarajevo. Er is gebed 

voor de kerk, voor de 

overheid, of God ons 

laat zien waar we kun-

nen helpen en hoe we 

Naar binnen — naar buiten. 

in deze situatie het Evangelie kun-

nen delen. 

Er zijn momenten dat (vooral) kerk-

leiders samen bidden via internet, 

georganiseerd door de Evangeli-

sche Alliantie in BiH. Een kleine 

organisatie die erop gericht is om 

samen te binden en samen te bid-

den.  

De protestantse kerken zijn erg 
klein in BiH. Toch is er een groot 
verlangen om ‘van binnen-
uit’ (gebed) naar buiten te treden. 
In deze tijd meer dan ooit in afhan-
kelijkheid van de Heere van de 
Kerk, Jezus Christus.  

Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout 

smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u ieder-

een moet antwoorden. (Kolossenzen 4: 6). 
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Op de 

tweede 

verdieping 

is onze 

kerk 



Zo zijn onze manieren 

In de eerste plaats richten we de blik ‘naar binnen’, om 

‘erop uit te kunnen gaan’.  

We focussen allereerst op God, gaan zondags naar de 

dienst. Gemiddeld zijn we met 12 leden bij elkaar voor 

lofprijzing, gebed en verkondiging van Gods Woord. Want 

daarom zijn we kerk. De leden komen vroegtijdig om el-

kaar te ontmoeten. Er is niet een heel vaste liturgie.  

Na een welkom en gebed zingen we twintig minuten.  

Senada zoekt van te voren liederen uit en zoekt bij ver-

schillende liederen een bijbelgedeelte. Mery en Merisa 

verzorgen de schriftlezing. We zijn samen kerk. Bij ge-

brek aan een Bosnische voorganger, leest Adré zijn  

preek voor in het Bosnisch. Het gebed wordt door één 

van de dames uitgesproken. Er is altijd gebed voor Tuzla 

en voor kinderen en kleinkinderen die in het buitenland 

wonen. We vroegen een keer om te bidden voor de ge-

meentes in Nederland, die wederzijds voor hen bidden. 

Dat was een nieuw aspect. Het ontroerde ze. Met elkaar 

richten we onze blik in gebeden op God en 'naar buiten'.  

Er is een collecte. Een deel van het geld gaan we 

besteden voor 'winterhulp', voedselpakketten voor hen 

die niet rond kunnen komen zonder hulp van buitenaf. 

Voedselpakketten, 

vriendelijke 

woorden zijn onze 

‘smaakmakers’. 

Elke maand vieren 

we het 

avondmaal.  
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* Tuzla ‘zout’ betekent? Vanaf het jaar 950 hier 

zout gewonnen wordt? 

* Er drie zoutmeren zijn die jaarlijks duizenden 

toeristen aantrekken? 

* In één van de protestantse gemeentes in Tuzla 

een tekst ophangt over ‘zout zijn’? 

Het jouw missie is ‘zout' te zijn temidden van 

velen die Jezus (nog) niet kennen?  

* Je kunt bidden dat anderen ook de 'smaak' van 

het geloof in Christus te pakken krijgen? 

* Er 1 manier is om zout smakeloos te maken?  

Als je die 

manier weet, 

Adré en Marja 

het leuk vinden 

als je hen dit 

mailt? 

Over zout… Wist je dat.. 

Gebedspunten 

* Dank voor de ‘open’ en 

vriendelijke houding van de 

bewoners van Tuzla. 

* Dank voor contacten buiten 

de kerk, om het Evangelie te 

delen. 

* Dank voor onze gemeente, 

dat kerkdiensten door kunnen 

gaan. 

* Dank dat Thomas en Amy lid 

geworden zijn van onze 

gemeente en willen assisteren. 

——————————— 

* Bid voor mensen die 

werkeloos zijn (geworden) in 

de Coronatijd, die nauwelijks 

rond kunnen komen. 

* Bid voor hulp van ‘buitenaf’ 

ter verbetering van 

economische 

omstandigheden, die 

perspectief bieden aan jong 

en oud. 

* Bid dat mensen ‘hoop’ 

vinden en terug krijgen in 

zeer armoedige en 

troosteloze omstandigheden.  

* Bid dat er ook jongeren en 

gezinnen naar onze 

gemeente gaan komen. 

* Bid dat het Evangelie 

‘smaakmakend’ en ‘smaak 

verbeterend’ is in het leven 

van velen die Christus (nog 

niet) kennen.  
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Mogelijk heb je er over gehoord of gelezen. Het 

gaat over een campagne van drie organisaties 

(HGJB, IZB en GZB) om in deze Corona - tijd in te 

spelen op veranderingen in ‘gewoon kerk-zijn’. 

Doel is om de betrokkenheid van gemeenteleden 

vast te houden en samen opnieuw te doordenken 

waarom, hoe en waarvoor we ‘kerk-zijn’.  

Een uitdaging om voor onze gemeente in Tuzla 

ook eens de vragen na te lopen die in de campag-

ne aan gemeenten worden gesteld. Waarom en 

hoe zijn we hier kerk? Hoe kunnen we iedereen 

erbij houden en anderen er (opnieuw) bij betrek-

ken? Een korte reflectie op de vragen:  

- Door de zondagse eredienst houden we het 

Daarom zijn we kerk 

vuur van het Evan-

gelie gaande.  

Met tien leden die 

in deze Corona-tijd 

samen komen, 

geeft dat nauwe-

lijks praktische pro-

blemen. Het is 

meer dan ooit de kern van ‘kerk - zijn’.  

- We hebben nog een hele weg te gaan om onze 

gemeente ook te ervaren als onderdeel van Christus’ 

wereldwijde kerk.  

- Onderlinge contacten onderhouden we op dit mo-

ment alleen op terrasjes (zie blog ‘Na terasi’). Op dit 

moment is er geen koffiedrinken na de dienst…. de 

dames komen wel opvallend vroeger naar de kerk…. 

- Helaas komen er (nog) geen jongeren in onze dien-

sten. Voornamelijk oudere dames en singles, maar 

geen gezinnen. Dat is voor ons een gebedspunt.  

- We dromen voorlopig over activiteiten om ‘kerk te 

zijn voor anderen’. Mooi dat de dames van de ge-

meente wel individueel anderen helpen. Is dat niet 

waar het om gaat? Licht en zout in de wereld zijn? 

- Het vraagt verdere doordenking om als kleine protes-
tantse gemeente van ons te laten horen. Er is verlan-
gen om in woorden en daden te getuigen van Gods 
liefde en genade in Jezus Christus. 

TFC bericht (Thuisfrontcommissie) 

Het is al vaak gezegd en geschreven: Corona  zet

(te)  een streep door onze plannen: veel activitei-

ten, zoals wijkavonden en de geplande zendings-

markt  gingen niet door. Ook ons werk als TFC lag 

grotendeels stil, want bij elkaar komen was niet ver-

standig. Uiteindelijk vergaderden ook wij via 

Zoom…. In maart j.l.  kwamen Adré en Marja  on-

verwachts terug naar Nederland, in juni gingen ze 

opnieuw naar Tuzla.  Heel fijn, dat een gedeelte 

van hun huis beschikbaar was en ze daar konden 

wonen. Dat bespaarde ons als TFC veel werk. 

Het is fijn om te bemerken, dat er vanuit onze 

gemeente onverminderd meeleven is met het 

werk van Adré en Marja in Bosnië en Herzego-

vina (BiH), zowel ‘financieel’ als ‘meeleven via 

social media’. Ook het gebed neemt een be-

langrijke plaats in: via de gebedsapp bidden 

ongeveer 200 personen  voor het werk in BiH. 

De producten die door de jeugd zijn gemaakt, 

bedoeld om te verkopen op de zendingsmarkt,  

zijn op andere manieren verkocht. De opbrengst  

was bestemd voor BiH. Tijdens de startavond 

van de vrouwenverenigingen in september  kregen we 

gelegenheid om iets te vertellen over het werk van 

Adré en Marja; de opbrengst van de collecte van die 

avond was eveneens daarvoor bestemd.  

Met Adré en Marja zijn we dankbaar voor het  voor-

spoedige verloop van hun verblijf en werk in Tuzla: in 

goede gezondheid mogen ze bouwen aan de gemeen-

te in Tuzla,  een gemeente die  groeit….. We hopen en 

bidden, dat het werk zo mag voortgaan en wensen hen 

opnieuw van harte Gods zegen toe! 
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Nieuwsbrief van 

Adré en Marja Lich-

tendonk. Naast deze 

nieuwsbrief kunt u 

info over hun werk in 

Bosnië volgen via de 

website www.gzb.nl/

adreenmarjainbos-

nie, via facebook www.facebook.com/geloofinbosnie.  

U kunt zich ook inschrijven voor de ‘gebedsgroep’. 

(zie website > 

‘Meebidden’) 

 

 

Meedoen 

U kunt een gift overmaken 

naar IBAN  

NL91 INGB 0690 7624 45  

o.v.v. BA1321 / 

Lichtendonk 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

Colofon 

De link tussen Meerkerk als deelgenootgemeente 

van Adré en Marja ligt in de roots van Marja. Marja 

komt oorspronkelijk uit Meerkerk, vandaar haar 

vraag om deelgenootgemeente te zijn voor hun 

werk in Tuzla, Bosnië. De ZEC (zending en evange-

lisatiecommissie) stelt zich ten doel de gemeente 

zendingsbewust te maken. Zending is de opdracht 

van de zendende God aan een gezonden gemeen-

te. Adré en Marja kwamen als een verhoring op ons 

gebed. We hopen dat het bewustzijn geprikkeld 

wordt door de nieuwsbrieven, blogs en filmpjes van 

Bosnië te delen met de gemeente van Meerkerk. 

Daarnaast geven we een financiële ondersteuning 

door bestemming van GZB collecten,  GZB dag-

boekjes etc. Doordat er zoveel goede doelen zijn in 

de gemeente, willen we dit niet als “zoveelste” actie 

brengen. We hopen vooral door steeds te wijzen op 

nieuws uit Tuzla de betrokkenheid te krijgen onder 

de gemeenteleden. De kaartenactie en het bezoek 

vanuit onze gemeente bij de opening van de nieuwe 

kerkruimte op 1 maart 2020 geeft ook meer verbon-

denheid. Joke en Thea waren bij deze dienst aan-

wezig en hebben namens onze gemeente een col-

lectezak (daar niet te koop) gegeven. Samen met 2 

Uit Meerkerk (Deelgenootgemeente) 

gasten uit Doornspijk (tevens deelgenootgemeente) 

zongen we “Groot is Uw trouw o Heer”, wat zachtjes in 

het Bosnisch werd meegezongen. Na de dienst was er 

een buffet met smakelijke Bosnische heerlijkheden. 

Het was heel mooi om al deze nationaliteiten verbon-

den te zien in Chris-

tus. Hun uitstraling 

werkt bemoedigend 

en geeft ook een 

spiegel naar ons 

toe.  

Laten we zo ver-

bonden zijn in Hem. 

Het gaat goed met ons. Tot nu toe zijn wij, onze 

(klein) kinderen en moeders,  gezond. We kunnen 

veel aan taalstudie doen, een voordeel in deze lastige 

‘Coronatijd’. Na de kerst hopen we 5 weken naar Ne-

derland te kunnen reizen, om als, alles goed gaat, ons 

zevende kleinkind in de armen te sluiten en familie te 

ontmoeten. De laatste twee weken van januari stellen 

we ons graag beschikbaar voor 

contacten met deelgenoten-

gemeenten. Intussen 

zijn dat er 10. Hoe en 

wat en waar? 

Jullie kunnen 

daarvoor contact 

opnemen met de 

GZB.  

Iedereen hartelijk dank 

voor de vele (felicitatie) 

berichtjes via Whattsapp, kaarten en wat dies meer 

zij!!  We weten en voelen ons gedragen door jullie 

gebed. Dat bemoedigt telkens weer. Helaas komt niet 

alle post aan, maar mailverkeer gaat prima. Heel veel 

dank ook voor financiele ondersteuning! 

Persoonlijk 

Zout en smaakversterkers 

Sinds afgelopen maand hebben Amy en Thomas, een 

jong Amerikaans zendingsechtpaar, zich aangesloten 

bij onze gemeente. Thomas brengt muziek in de kerk, 

hij speelt gitaar. Verder 

gaan ze in de toekomst hel-

pen bij activiteiten. Ze bie-

den ook gratis Engelse 

spreekvaardigheid cursus-

sen aan, mooie gelegenhe-

den om contacten uit te 

breiden, het Evangelie in 

woord en daad te delen. 


