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Op weg naar Bosnië
“Een boek zit in de tas, ligt op
tafel en staat in de boekenkast”.
Een boek kan dus ‘zitten’,
‘liggen’ en ‘staan’? In Nederland
kan dat kennelijk, maar in Bosnië kan een boek alleen ergens
‘zijn’. Zo moeilijk als Nederlands
voor een Bosniak is, zo moeilijk
is Bosnisch voor een Nederlander. Met vallen en opstaan leren
we deze Slavische taal. We zijn
benieuwd of we straks al wat
kennismakingsgesprekjes kunnen voeren.
Het begon allemaal in de zomer
van 2017. Na opname van onze
(schoon) ouders in een verpleeghuis kwam er ruimte in ons
leven voor iets nieuws. Het verlangen om God te dienen in Zijn
wereldwijde kerk dook weer op.
Een benoeming als zendingsarbeider in Bosnië sloot aan bij de
drive, die Adré al voor dit land
had in de periode dat hij werk-

zaam was voor Stichting Hulp
Oost Europa. Adré krijgt nu als
taak mee te werken aan gemeenteopbouw, bemoediging
en verbinding van de kleine protestantse gemeenten in Bosnië.
Marja wil zich inzetten voor diaconale taken. We geloven dat er
perspectief is voor Bosnië. We
geloven dat de kerken kunnen
groeien door het geloof in Jezus
te delen. Hem is gegeven alle
macht in hemel en op aarde!

Ons vertrek staat gepland op 11
juni. Gewoon met onze auto volgeladen richting Vareš, een
klein stadje 60 km vanaf Sarajevo. Daar is een gemeubileerd
appartementje beschikbaar voor
de eerste weken. Van daaruit
gaan we een huis zoeken in
Tuzla, waar we definitief denken
te gaan wonen.

Afscheid komt nu heel dichtbij.
Afscheid van beide hoogbejaarde moeders, (klein) kinderen,
vrienden, bekenden en onze
gemeente. Het afscheid valt ons
zwaar en doet pijn. Maar door
alles heen zijn we verwonderd
en dankbaar hoe de HEERE
allerlei puzzelstukjes in elkaar
heeft geschoven. Hij geeft telkens moed om volgende stappen te zetten.
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Meebidden
Gebed staat centraal bij de uitzending naar Bosnië. Wij geloven dat gebed kracht heeft. God
is een God van wonderen en Hij
luistert naar zijn volgelingen. Wij
geloven in een biddende gemeenschap om ons heen en dat
het van belang is om deze biddende achterban te vergroten.
Het is goed dat veel mensen
meebidden. Het gebed vergroot
de band tussen (deelgenoten)
gemeenten en onze broeders en
zusters in Bosnië. We vinden
het fijn als u voor ons bidt, maar
vragen ook uitdrukkelijk gebed
voor de kleine gemeenten in
Bosnië.
Om het meebidden te stimuleren
dragen we op drie verschillende
manieren gebedspunten aan:
1. Door verspreiding van
nieuwsbrieven, waarin gebeds-

punten staan.
2. Blogs op de website en in
kerkbodes willen wij afsluiten
met 1 gebedspunt.
3. Een appgroep waarin door de
TFC wekelijks 1 gebedspunt geplaatst wordt. Je kunt je aanmel-

Meeleven en meedoen
Allereerst iedereen heel hartelijk
bedankt voor het warme meeleven met ons in de afgelopen
maanden. Dat heeft ons erg
goed gedaan.
We willen jullie ook laten delen
in de ervaringen die wij straks in
Bosnië zullen opdoen. Dat is
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een uitdaging, gezien de grote
verschillen en de afstanden die
er zijn. Middels een nieuwsbrief,
de website en facebook gaan we
de gemeente en allen die zich
betrokken weten op Bosnië, proberen zo goed mogelijk te informeren. We gaan verhalen vertellen over belevenissen en ge-

den via het mailadres:
gebedsgroepbosnie@gmail.com .
Je kunt ook een bericht sturen
met ‘gebedsgroep Bosnië’ naar
0622886355.

Zie, Ik heb voor uw ogen een
geopende deur gegeven en
niemand kan die sluiten,
want u hebt weinig kracht
en toch hebt u Mijn Woord in
acht genomen en Mijn Naam
niet verloochend.
(Openb. 3: 8)

beurtenissen. Mail ons reacties,
stel ons gerust vragen. Ook kinderen mogen vragen stellen!
We stellen het erg op prijs wanneer u zich aanmeldt voor een
nieuwsbrief. We vinden het ook
geweldig als jullie meedoen
door een financiële bijdrage te
geven voor ons werk voor de
kerk in Bosnië.
Hiernaast staat een antwoordkaart die u ingevuld (in een envelop) op de post kunt doen.
Het aanmelden kan ook via de
website www.gzb.nl/
adreenmarjainbosnie.
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TFC (Thuisfrontcommissie) Adré en Marja
Zending is de roeping van de gemeente en geen particulier initiatief. Zendingswerk is een Bijbelse
opdracht voor de christelijke gemeente en daarom ook een taak
die vanuit de gemeente wordt gedaan. Voor ons werk in Bosnië is
een betrokken Thuisfrontcommissie (TFC) onmisbaar. Onze TFC
is een schakel tussen ons als
zendingsarbeiders en de uitzendende hervormde gemeente van Putten. Zij stimuleert
onze achterban om met gebed,
meeleven en financiële steun
bij het zendingswerk in Bosnië
betrokken te zijn. Tegelijkertijd
helpt de TFC om ons werk zo
goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en denkt en
bidt met ons mee! Zo krijgt
zending in de gemeente een

gezicht. De TFC leden hebben
al veel werk achter de schermen verzet. Dankbaar voor deze ondersteuning stellen we
graag aan u voor: (van links
naar rechts):
Michael van ’t Veld (voorzitter)
Willy van Bemmel (secretaris/
communicatie)

Reinier Polinder (penningmeester,
afvaardiging kerkenraad)
Henry v.d. Broek (fondsenwerving)
Dicky Liefting (afvaardiging zendingscommissie)
Klaas Jan Wallet
(gebedscoördinatie)
Neline Lindeboom (communicatie)

U kunt onderstaand antwoordstrook ook opsturen in een envelop naar het adres op de achterkant

Tfc, Adré/Marja
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Colofon
Nieuwsbrief van Adré
en Marja Lichtendonk.
Naast deze nieuwsbrief kunt 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 ‘gebedsapp’.

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

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

Gebedspunten
Bid voor de kerken in Bosnië. De gemeenten zijn
vaak klein, maar hebben wel het verlangen om het
Evangelie te delen.
Bid voor hoop en volharding, ook als gemeenteleden
wegtrekken naar West-Europa voor een betere toe-

komst.
Bid voor verzoening tussen bevolkingsgroepen op de
Balkan. De oorlog ligt vers in het geheugen en speelt
nog een grote rol. De Bijbelse boodschap overstijgt
etnische verschillen en wil diepe wonden genezen.

