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Nog een kleine voorraad GZB-dagboekjes beschikbaar
Tienduizenden mensen gebruiken dagelijks het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’. Het dagboekje is
al generaties lang heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de
blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de
belofte van Jezus: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld!” Dat geeft troost en
hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Heeft u het dagboek voor 2021 nog niet in huis? Er is nog een kleine voorraad beschikbaar. Bestellen
kan via www.gzb.nl/dagboek 2021.
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Gods liefde delen
Kees en Esther van der Knijff willen graag in woorden en daden het Evangelie delen. In januari
worden zij door de GZB uitgezonden naar Libanon.
Kees en Esther: “Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel problemen, maar ook
een land waar de kracht van hoop zichtbaar is. Wij hopen samen met onze drie kinderen te gaan
wonen en werken in de hoofdstad Beiroet. Kees gaat aan de slag als docent theologie aan het Arab
Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en
Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther wordt
jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun
gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is.
Met woorden en daden delen we zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en
naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde.
Wil jij ons hierbij ondersteunen? Word dan ons Zendingsmaatje!”

In 2021 hoopt de GZB tenminste 2021 Zendingsmaatjes te verwelkomen. Ga naar
www.zendingsmaatje.nl en meld je vandaag nog aan. Als Zendingsmaatje ben je onderdeel van het
wereldwijde zendingswerk van de GZB en help je mee bij de verspreiding van het Evangelie.
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GZB-podcast ‘Deel je leven’
In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur.

Interviewer Reinald Molenaar spreekt met hen over hoe ze hun leven delen met de mensen om hen
heen, over de invloed van culturele verschillen en over de veelkleurigheid van de wereldkerk.
In een van de afleveringen komt Leendert Wolters aan het woord. Sinds 2013 woont hij met zijn vrouw
en twee kinderen in Praag waar zij werken als kerkplanter. Voelt hij zich inmiddels Tsjech onder de
Tsjechen of toch meer Nederlander? Een interview over Maria, goede koffie, vriendschap en geloof.
In totaal zijn er vijf afleveringen. Behalve Leendert vertellen ook Ditteke den Hartog uit Malawi, Marjan
Lindhout uit Nicaragua, Kees en Claudia Geluk uit Costa Rica en Harriëtte Smit uit Frankrijk hoe zij
hun leven en geloof delen met de mensen om hen heen.

Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven
van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren
via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!
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Een bijzonder moment in Nicaragua
Wat is het mooi om te horen dat mensen tot geloof komen en belijdenis willen doen van hun
geloof. We delen graag het verhaal van Denis en Magaly uit Nicaragua.

De laatste kerkdienst van 2020 in de gemeente van Tipitapa was een bijzondere dienst. Denis (56) &
Magaly (47) deden belijdenis van hun geloof. Beiden zijn als kind katholiek gedoopt, maar hebben
nadien de kerk vaarwel gezegd. Hun zoon Christopher (15) groeide op in een moeilijke periode in het
gezin, waarbij werkeloosheid van zijn ouders en alcoholverslaving ervoor zorgden dat er altijd een
tekort aan geld was voor eten en schoolspullen. Geen makkelijke omgeving om in op te groeien.
Christopher komt al sinds zijn kindertijd naar het onderwijsproject van de Iglesia Reformada, en werd
als tiener in 2017 ook lid van de gemeente. Voor zijn ouders was dat een bijzonder moment, zo begon
hun persoonlijke zoektocht naar God. Ze bezochten steeds regelmatiger de diensten van de lokale
Iglesia Reformada. De eenvoud en saamhorigheid in de gemeente sprak hen aan. Na eerder al een
basiscursus over de Bijbel en geloof te hebben gevolgd, besloten ze in 2020 mee te doen aan de
belijdeniscatechese. In de laatste dienst van 2020 legden ze voor God en de gemeente openbare
belijdenis af van hun geloof. De opgeheven handen van de hele gemeente zijn symbolisch hoe Denis
& Magaly opgenomen werden in de lokale geloofsgemeenschap van de Iglesia Reformada.

De GZB wil graag samen met deze kerk mensen bereiken met het bevrijdende Evangelie van Jezus
Christus en hen kansen bieden om hun leefsituatie te verbeteren. Kijk voor meer info over het werk
van de GZB in Nicaragua op www.gzb.nl/nicaragua.
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Gebruikt u de GZB-gebedsapp al?
“In Bulgarije werkt zendingswerker Foka van de Beek nauw samen met de Bulgaarse Natalia. Samen
willen ze jonge, kleine (huis)gemeenten in arme dorpen in de regio Burgas helpen groeien in
Bijbelkennis en in geloof. Wilt u danken voor deze samenwerking en bidden voor zegen op hun werk?”

Dit is een van de gebedspunten die de GZB dagelijks deelt via de gebedsapp. Door de app te
gebruiken kunt u heel concreet met het zendingswerk meeleven en voorbede doen. De app is zowel in
Google Playstore als de App Store te vinden onder de naam ‘De GZB’.
Gebed verbindt ons niet alleen met God en met elkaar, maar ook met Gods wereldwijde kerk.
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