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Een tijdje terug deelde een zendeling in Turkije 
een mooie gedachte. Hij vertelde over de grote 
kerken en imposante gebouwen uit de oudheid. 
Deze gebouwen waren afhankelijk van menselijke 
kettingen van soms wel meer dan 50 kilometer 
lang, bestaande uit tienduizenden mensen, om de 
stenen van de steengroeven naar bouwplaatsen 
te vervoeren. Een gebouw bouwen kon je niet in je 
eentje: elke schakel was belangrijk.

Met zending is het niet anders. Hoewel 

de zendelingen in het buitenland 

belangrijk zijn, kunnen zij het werk niet 

doen zonder menselijke kettingen van 

gebed, giften en betrokkenheid. De 

menselijke kettingen die dienen om 

het Evangelie bij de minst bereikte 

gebieden te verkondigen, strekken 

zich uit over de hele wereld. Zending 
doen we samen.

Steeds wanneer we de zendelingen 

spreken, vertellen ze hoe dankbaar 

ze zijn voor jullie betrokkenheid. Zo 

vertelde een zendeling, die in de 

startblokken staat om uitgezonden 

te worden, dat haar kerk haar 

enorm bemoedigd heeft: ze ontving 

opbouwende woorden, krachtige 

gebeden en financiële middelen. 

Ook vertelde een zendeling, die na 

jaren trouwe dienst afzwaait, hoe 

dankbaar ze is voor de trouwe gevers 

en bidders.

Het geeft mij en mijn collega’s hoop 
en moed om te zien op welke manier 

God de lange menselijke ketting van 

betrokkenen inzet om Zijn Koninkrijk 

te bouwen. Samen zetten we de 

schouders er onder. Elke schakel in de 

ketting is essentieel voor zendingswerk. 

Bedankt dat je betrokken bent bij 

zending, op welke manier dan ook. 

Jouw inzet is belangrijk. Want zending 
doen we samen.

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending
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HEDI STOND NA 12 JAAR OP 
UIT DE ROLSTOEL EN WERD 
OPNIEUW ZENDELING

Rondrijden in een 
scootmobiel
Met veel verlangens en passie 
werd Hedi in de jaren ’90 zende-
ling in Mali. Door een infectiez-
iekte moest ze helaas vroegtijdig 
stoppen met zendingswerk. Ze 
werd ernstig ziek en lag 12 jaar 
lang op bed, ze reed rond in een 
scootmobiel en kon niet zonder 

pijn lopen. Ze was moe en ervoer 
veel ellende.

Roeping loslaten
Veel mensen hebben voor Hedi 
gebeden, maar ze genas niet. 
Haar sterke zendingsverlangen 
en roeping voor Mali moest ze 
na jarenlang bidden en wachten 
loslaten. Ze gaf haar verlangens 

terug aan Jezus en ervaarde rust. 
Toch begon haar roeping voor 
Mali opnieuw te borrelen waarop 
ze de oudsten van haar gemeente 
vroeg om voor haar te bidden. 

Genezen door gebed
Terwijl de oudsten voor Hedi 
baden voelde ze koude golven in 
haar benen. De oudsten gingen 
naar huis en Hedi ging naar het 
strand. Haar scootmobiel zette 

Velen van jullie kennen Hedi Vijge als ‘Heleen 
Veen’. De afgelopen 9 jaar was Hedi namelijk 
zendeling in Mali, wat een gevaarlijk gebied is. Ze 
opereerde onder een pseudoniem en we konden 
haar gezicht niet op foto’s laten zien. Nu neemt ze 
afscheid en gaat ze met pensioen. Haar verhaal is 
bijzonder. En is een indrukwekkend getuigenis van 
onze grote God.

Het is namelijk niet “mijn” 
werk: het is Gods werk.’

ze aan de rand van het strand 
neer en voorzichtig begon ze te 
lopen. De pijn was weg en ze kon 
weer lopen, zelfs in het mulle zand 
voelde ze geen pijn. Ze liep het 
hele strand af, op en neer, lovend 
en prijzend, want ze besefte dat 
het Jezus was die haar genezen 
had.

Nooit alleen
Na een sollicitatieprocedure werd 
Hedi opnieuw aangenomen als 
zendeling en vertrok ze naar Mali 
waar ze nog eens 9 jaar lang 
werkte. Met veel dankbaarheid 
beschrijft Hedi dat ze zich nooit 
alleen heeft gevoeld. God is haar 
grootste steun geweest, maar 
zeker ook de mensen om haar 
heen. Zo vertelt ze aan de tele-
foon hoe ze een Rotterdamse 
oude vrouw ontmoette die elke 
dag voor haar bad. ‘Op haar 
piano stonden foto’s van heel veel 
zendelingen. Ze wist onze namen, 

in welke landen we werkten en 
elke dag bad ze voor ons.’

Samen zendingswerk
Jarenlang hebben meerdere ge-
meenten Hedi ondersteund, voor 
haar gegeven en gebeden. ‘Van 
vrienden en kennissen verwacht je 
het misschien dat ze helpen, maar 
het meest wonderlijke vind ik nog 
de mensen en gemeenten die 
mij nauwelijks kenden en toch zo 
trouw zijn geweest. Het is door de 
vele gebeden en bemoedigingen 
dat ik het werk in Mali heb kunnen 
doen. Dat heeft mij in de loop der 
jaren steeds weer diep geraakt.’

Gods werk
‘Het was bijzonder om te horen 
dat mensen voor mij baden en 
aan mij dachten. Alleen door God 
en het gebed van mensen heb ik 
dit prachtige werk in Mali mogen 
doen. Het is namelijk niet “mijn” 
werk: het is Gods werk.’
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volwassen Senoufo mannen in hun 
eigen taal uit de Bijbel lazen. Of de 
bibliotheek van de theologische 
hogeschool in Boma (Congo), die 
Cecilia na vijf jaar inspanning in 
veel betere staat achter kon laten.

En wat was het állermoeilijkste?
Moeilijk is in ieder geval te weten 
waar je goed aan doet als je 
het evangelie wil doorgeven in 
een andere cultuur. Hoe ‘landt’ 
je boodschap? Dat is niet altijd 
voor de hand liggend. Leven en 
werken op de grens van twee 
culturen hebben we niet altijd 
gemakkelijk gevonden.
Die spanning mat af.

Zendingswerk is teamwork: hoe 
hebben jullie dat ervaren?
Er zijn talloze mensen betrokken 
geweest met financiële steun en 
gebed. De trouw daarin maakt 
indruk. Zij hebben het werk mogeli-
jk gemaakt. Sommigen hebben 
het wel 35 jaar volgehouden! Zo 
hoorden we pas nog dat iemand 
die we nauwelijks kennen, jaren-
lang voor ons heeft gebeden.
Heel bijzonder!
Een zendingswerker is ook maar 
een mens. En hartelijkheid, 
meeleven en belangstelling doen 
je altijd goed. Toen we onze te 

vroeg 
geboren tweeling verloren, 
hebben we veel oprecht meelev-
en gehad. Dat heb je op zo’n 
moment echt nodig. Maar het 
was er ook.

Wat willen jullie meegeven aan de 
lezers van de Pionier? 
Een zendingswerker heeft het 
meeste aan ondersteuners die 
trouw zijn in gaven en gebed. Het 
klinkt misschien niet hip, maar als je 
iets wil opbouwen, zijn het de kleine 
druppels die de emmer vullen. 
Dank aan zovelen die via CAMA 
Zending een druppel willen zijn!

RENÉ EN CECILIA 
STOPPEN NA 35 JAAR

ZENDINGSWERK 

Dat is een hele lijst René en 
Cecilia! We zijn dankbaar voor 
jullie jarenlange trouwe inzet! 
Hoe hebben jullie 35 jaar zending 
ervaren?
Ha, 35 jaar is te veel ineens! Miss-
chien is de meest indringende 
ervaring dat je leert in te zien dat 
je het van Gods genade moet 
hebben.

Wat was het állermooiste wat jullie 
hebben meegemaakt op het ze-
ndingsveld?
Het ‘allermooiste’, dat weten we 
niet, maar we hebben in de jaren 
‘90 een opbloei van de kerk in 

Sikasso (Mali) meegemaakt. Een 
uitbarsting van elan en groei. Dat 
is mooi om mee te maken. En 
onlangs hoorden we van twee 
gemeentes die wij mochten 
helpen stichten in de tijd dat we 
in het dorp Klela woonden. Beide 
waren in onze tijd kasplantjes, 
maar ze bestaan nog steeds en 
groeien.  En ook: de leesklassen 
van Cecilia, waar 

René en Cecilia Holvast zijn in 1986 uitgezonden naar Mali. In 35 jaar tijd 
zijn ze van onschatbare waarde geweest voor de minst bereikte volken 
in meerdere Afrikaanse landen. Niet alleen waren ze zendeling in Mali, 
ook werden ze uitgezonden naar Congo, werkten ze daar op de theol-
ogische hogeschool van Boma, was René directeur van de Bijbelschool 
in Veenendaal, werkte hij 2 jaar lang op het kantoor van CAMA Zending 
en is Cecilia decennialang betrokken geweest bij Bijbelvertaalwerk. 
Deze zomer hebben ze besloten met pensioen te gaan.
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Nog steeds hebben miljoenen mensen wereldwijd niet de kans gekregen 
om Jezus te leren kennen zoals Hij is. Om ook deze volken te kunnen 

bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus zijn de komende jaren 
nog eens tientallen extra zendelingen nodig. U kunt helpen om ook bij de 
minst bereikte volken het evangelie te brengen, bijvoorbeeld door CAMA 

Zending op te nemen in uw testament. 

Persoonlijk gesprek
Soms is het helpend om uw vragen in een persoonlijk gesprek kwijt te kunnen. Wij 
komen – geheel vrijblijvend – graag bij u langs om meer te vertellen over het werk 

van CAMA Zending en over de mogelijkheden om na te laten.

Dankzij nalatenschappen kan het wereldwijde 
zendingswerk verder worden uitgebouwd. Uw 

nalatenschap kan het verschil maken voor 
mensen die Jezus nog niet kennen.

Boudewijn van Schoonhoven.

www.camazending.nl/nalatenschap

Plan een koffiegesprek om door te praten

https://www.erwintenham.nl
https://www.camazending.nl/nalatenschap
https://camazending.nl/koffie-afspraak/

