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K Bijna 100 jaar geleden vertelde A.B. Simpson, 
de oprichter van CAMA, een prachtig 
verhaal. Hij vertelde over Richard Cecil, 
een Engelse hoveling die zijn dochter een 
belangrijke les over toewijding wilde leren.

Hij liet het jonge meisje op zijn knie 

zitten en vroeg haar: ‘Houd je 
van mij?’ ‘Maar natuurlijk papa’ 

reageerde zijn dochter. ‘Houd 

je zo veel van mij dat je jouw 

geliefde glazen kettinkje nu af wilt 

doen en het in het water durft te 

gooien?’

Haar kleine hartje bonsde hart. Ze 

twijfelde, begon te huilen en kroop 

dichter tegen haar vader aan. 

Richard omhelsde zijn dochter 

terwijl ze het kettinkje in het water 

liet zakken en losliet. ‘Nu kan ik 
zien dat je echt van mij houdt’, 
zei hij.

Een paar dagen later was het 

kleine meisje jarig. Haar vader had 

gaf haar een klein doosje. Met 

daarin een kostbare parelketting, 
die duizendmaal meer waard was 

dan het glazen kettinkje. Met veel 

trots deed zijn dochter het kettinkje 

om. Ze keek haar vader aan met 

dankbaarheid en met veel emotie 

zei ze ‘Oh papa. Vergeef mij. Ik 

snapte het niet. Maar nu wel.’

Dit is de toewijding die God 

liefheeft. De offers die zendelingen 

brengen zijn echte investeringen. 

Maar ondanks alles blijven zij. Ze 

blijven toegewijd, zaaien en offers 

brengen. Hoe moeilijk dit soms 

ook is. 

Ooit zullen deze offers oneindig 

veel opleveren. Er zal een dag 

komen dat Hij ons diamanten 

geeft voor tranen, goud voor 

verdriet en tienduizend procent 

rente op alles wat we hebben 

neergelegd voor Zijn naam. 

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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Er zal een dag komen 
dat Hij ons diamanten 

geeft voor tranen, 
goud voor verdriet en 
tienduizend procent 

rente op alles wat we 
hebben neergelegd 

voor Zijn naam.
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Geëvacueerd
Al verschillende malen ben ik samen 
met andere christenen geëvacueerd 
uit onze standplaats, vanwege onvei-
ligheid in de regio. Ik zag teamleden 
vertrekken en mijn bediening veran-
deren. Er zijn momenten van stress en 
grote veranderingen. Steeds weer zijn 
er momenten van bezinning En vraag 
ik mij af of ik wel moet blijven.

‘Safe rooms’
Ik kan jullie vertellen dat dit ingewikkeld 
is. Heel ingewikkeld. Elke verandering 
is ingewikkeld en vraagt om een eigen 

overweging. We volgden de laatste 
tijd verplichte veiligheidstrainingen en 
onze huizen zijn nu uitgerust met vele 
sloten, ijzeren deuren en ‘safe-rooms’.

Hier in West-Afrika zijn er veel uitdagingen. In de laatste acht jaren is er veel 
gebeurd waar ik geen controle op heb. We zagen de regio waarin ik woon en 
werk ernstig veranderen. Van vrede naar grote onrust. Er is een staatsgreep 
gepleegd, politieke onrust is aan de orde van de dag, oprukkend militant extre-
misme komt steeds meer voor, etnische confl icten lijken normaal te worden, we 
krijgen steeds meer last van het klimaat. En nu het Coronavirus. Maar ondanks 
alles blijf ik. 

HELEEN VEEN*

ONDANKS VERVOLGING 
EN ONRUST BLIJFT

HELEEN VEEN ZENDELING  

Onze huizen
zijn nu uitgerust 
met vele sloten, 
ijzeren deuren
en safe-rooms.

West-Afrika
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Ik ben geroepen
Toen ik jaren geleden koos om zen-
deling te worden en mijn roeping te 
volgen was er vrede en rust. Ik werd 
uitgezonden naar een land met prach-
tige en gastvrije, vriendelijke mensen. 
Een roeping is mooi. Echt. Ik ervaar het 
verlangen om de Heer te volgen in de 
weg die Hij wijst. Een prachtige weg 
met vele mooie vergezichten. Maar 
ook met diepe dalen.

Psalm 23
David schreef er al over in Psalm 23. 
Ook in zijn tijd waren er al diepe dalen. 
Ook deze Godsman had vragen. Maar 
één ding wist Hij zeker: uiteindelijk 
kom ik goed uit, bij de groene weide, 
het rustige water en mijn tafel zal vol 
zijn. Vol van het goede wat Hij heeft 
voorbereid. En ook ik houd mij daar 
aan vast.

Open handen
Dit leven hier, wat ik nu leid, is niet voor 
iedereen. Je moet voor jezelf goed 
weten dat God jou roept om in bijzon-
dere omstandigheden te dienen. Zen-
delingen zijn geen avonturiers, maar 
mensen die willen dienen. Vaak zonder 
te begrijpen waar de weg naartoe gaat. 
Meer en meer leer ik volgen met open 
handen, omhoog kijkend naar Hem die 
zoveel liefde heeft voor de mens. 

Daarom blijf ik
Tijdens de crisis is de Heer niet gestopt 
om mensen te willen bereiken met het 
Goede Nieuws van de verlossing en 
bevrijding die Jezus geeft. De liefde en 
bevrijding die ik zelf ervaren heb, die 
wil ik doorgeven. Daarom blijf ik.

Dat is de moeite waard
Er zijn nog zovelen in de regio die nooit 
van Hem gehoord hebben. Zij hebben 
geen kans om te leren volgen op het 
pad van de Heer. Zij kunnen niet bij 
de groene weide en het rustige water 
uitkomen en geen vol gedekte tafel 
vinden. En dat is de moeite waard om 
te blijven. Ondanks het gevaar. De 
weide, dat water en die tafel wil ik zo 
graag delen met anderen!

Uiteindelijk kom ik goed uit, bij de groene 
weide, het rustige water en mijn tafel zal 
vol zijn. Vol van het goede wat Hij heeft 

voorbereid. En ook ik houd mij daar aan vast.

*Pseudoniem
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Israël is geen zendingsland zoals 
andere landen. Het volk kent de verha-
len over de schepping, over Abraham, 
Jona en Jeremia. Maar… ook zij 
moeten weten Wie tot hun échte 
Vrede dient. En dat het de Schriften zijn 
die van Jezus getuigen.

In ons dagelijks werk om te getuigen 
ervaren we veel tegenstand en vijand-
schap. Het heeft te maken met onze 
‘christelijke geschiedenis’. In naam van 
Christus, kruis en kerk zijn er in het verle-
den veel Joden vermoord. Het woord 
‘zending’ is daarom ook een héél 
beladen term. Omdat men dan vaak 
denkt aan gedwongen bekeringen uit 
het verleden.

Een andere reden is, dat een gekruisig-
de Christus voor de Joden nog steeds 
een dwaasheid is (1Cor.2:23). En met 
name het rabbinaat probeert alles wat 
met Jezus te maken heeft verdacht te 
maken, en te bestrijden. In ons geval 
leidde dit tot grote demonstraties 
voor ons huis (zie foto), bespugingen, 
‘stenigingen’, vervloekingen, ingegooi-
de ramen en leugencampagnes in de 
lokale krant.

Ondanks dat zijn we op onze post ge-
bleven. Niet omdat wij zo fl ink zijn. In de 
eerste plaats is het de liefde van Chris-
tus die ons dringt. Daarnaast mochten 
we ons vasthouden aan onze roeping! 
Want…..Hij Die roept is getrouw!

In 2008 werden wij uitgezonden naar Israël. En dat ging (letterlijk) niet zonder slag 
of stoot. We weten ons geroepen om in Zijn voetstappen dienstbaar te zijn aan het 
Joodse volk. Via hen is de Zaligmaker van de wereld geboren. En het is Jezus Die 
een liefde in ons hart heeft gelegd voor dit volk. Wij verlangen ernaar om juist aan 
hen van Die Verlosser, hun Messias Yeshua, te vertellen. 

BESPUUGD EN VERVOLGD IN ISRAËL

Israël Albert en Esther Knoester
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Een periode van strijd volgde. We 
moesten afscheid nemen van dierba-
ren in Nederland. Ook leerden we een 
heel andere cultuur en taal kennen. 
In plaats van regelmatige inkomsten 
moesten we gaan leven van onder-
steuning. 

Nu we ruim 3,5 jaar in Indonesië 
wonen kunnen we een tussenbalans 
opmaken. Was het dit waard om 
Nederland te verlaten?  Om te gaan 
wonen ver van kinderen, familie en 
vrienden en ons veilige bestaan op te 
geven?

Het wonen in Indonesië blijft een offer. 
De hitte verlamt, je bent en blijft een 
buitenlander en het is moeilijk om te 
accepteren dat we de kleinkinderen 
niet van dichtbij zien opgroeien. Maar 
alles overziend zijn de afgelopen jaren 
bijzonder tot zegen geweest. 

We hebben mogen zien hoe God 
werkt in een gebied waar een paar 
jaar geleden geen christen welkom 
was of durfde te komen. We hebben 
gezien hoe God mensen geneest door 
gebed. Er zijn veel contacten ontstaan. 
Er zijn intussen christelijke studenten die 
lesgeven op een Islam-school in dit 
gebied. 

Maar wellicht het allerbelangrijkste: 
door de manier waarop wij dit gebied 
in zijn gegaan ziet de kerk in Indonesië 
dat het mogelijk is om het Evangelie te 
brengen op plekken waar het nog niet 
is verteld.

Wij zijn gegaan. En dit alles is het 100 % 
waard!

Ongeveer vier jaar geleden besloten we ons dagelijks bestaan in het bedrijfsle-
ven te beëindigen en te vertrekken naar elders in deze wereld. Ons vertrek uit 
Nederland ging niet zonder slag of stoot. Vlak voor we het besluit namen werden 
we opa en oma. Peter had een goedlopend bedrijf en Anne-Marie een mooie 
baan in de kraamzorg. Toch ervoeren we dat God ons riep om uit te gaan.

ONDANKS
ALLES ZIJN
WE GEGAAN!

Indonesië Peter en Anne-Marie Dekker
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Gebed is één van de krachtigste wapens die christenen van God ontvangen hebben. 
Gebed is onmisbaar voor CAMA Zending. En daarmee ben jij onmisbaar voor

CAMA Zending. Wil jij met ons meebidden? 

10.02 uur gebed
Op het kantoor van CAMA Zending 

Bidden we minstens één dag per week 
om 10.02 uur dat Jezus nieuwe werkers 
uitzendt naar de minst bereikte volken. 
Bid jij mee? Zet dan je wekker op 10.02 

uur en bid voor nieuwe werkers.

Gebedskalender
Scan de QR-code of ga naar

www.camazending.nl/bidden/. 
Schrijf je daar in voor de gebedskalender

en ontvang elke maand persoonlijke
gebedsberichten van zendelingen.

BID TOT DE HEER
VAN DE OOGST

DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR ER ZIJN WEINIG ARBEIDERS. BID DAAROM 
TOT DE HEER VAN DE OOGST DAT HIJ ARBEIDERS IN ZIJN OOGST UITZENDT.

Lukas 10:2


