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Toen we de verloskamer binnenkwamen, zagen
we een baby, alleen onder de verwarmingslamp,
zwart. De tante van de baby zat er somber naast.
We snelden toe en mijn vrouw Liza deed alles wat
ze wist om te proberen de baby, die een uur eerder
was geboren, te redden. Echter het was
duidelijk dat de baby het niet zou redden.

Leven

“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn
voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij en
zei: “Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de
laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,
en Ik heb de sleutels van de dood en het
dodenrijk.” (Openbaring 1: 17-18)
Een lied zegt: Jezus kwam ons
leven te geven. Door de zonde
zijn we dood, maar door het
volbrachte werk van Jezus is
leven mogelijk. Door het geloof
in Jezus worden we verzoend
met de Vader en ontvangen we
eeuwig leven. Jezus is waarlijk
de vorst van Vrede en Leven. Dit
fantastische nieuws is wat ons
drijft. Ieder volk, ieder mens
moet het horen. Vandaar al die
inspanning. Dank U Here Jezus,
voor uw komst naar de aarde.
Nu Jaap Oosterhuis op 1 januari
2020 het directeurschap van mij
overneemt, wil ik al onze lezers,
bidders, donateurs, werkers, al
de collega’s in de zending van
harte bedanken voor de goede
en fijne samenwerking al die
jaren. Allen ook fijne feestdaBellen: +31 (0)228 592020 |

gen toegewenst. Zelf verdwijn
ik nu naar de achtergrond, en
ga door als bestuursvoorzitter
van stichting AWZ. U allen wens
ik Gods rijke zegen toe in het
voortgaan met het brengen van
het evangelie van Jezus Christus aan de onbereikten. Hem zij
alle dank en eer!
Jacob Westland

Zuurstof had de hersenen al
meer dan een uur niet bereikt
en afgezien van een heel zwakke
hartslag, was er geen teken van
leven. De vroedvrouwen, bekend
met de dood, hadden hun hart
al verhard voor deze kleine (een
van de privileges van slechts één
keer per week het ziekenhuisje
bezoeken is dat wij onze harten
“zacht” kunnen houden, iets wat
zij niet kunnen doen gezien de
omstandigheden).
We hielpen de tante met het
kleden van de baby, we knuffelden haar en moedigden de
tante aan dit ook te doen. We
legden onze handen op de baby
en baden voor haar. We vertelden de tante: “We hebben voor
je baby gebeden, maar afgezien
van een wonder, moet u weten
dat het er niet goed uit ziet voor
haar.” Daarna begeleidden we
hen naar de Intensive Care Unit
voor pasgeborenen (een ander
gebouw, buiten in de kou, 5
trappen omhoog).
De ICU-arts, die verantwoordelijk is voor meer dan 40 baby’s,
met op zijn best 6 zuurstofmachines en geen andere apparatuur (dus moet ook hij zijn hart
verharden) rolde met zijn ogen
en vroeg waarom we zelfs de
moeite hadden genomen om de
baby naar hem toe te brengen.
“Er is nog steeds een hartslag”,
vertelden we hem. We baden
opnieuw voor de baby en keer-
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den somber terug naar ons werk
in de verloskamer.
Een uur later zei Liza tegen mij:
“Ik ga naar de ICU om te kijken
wat er is gebeurd.” Ik probeerde haar tegen te houden, “Liz,
alsjeblieft niet”. Het zal je hart
pijn doen, maar de Geest had
het duidelijk op haar hart gelegd
en dus was ze vastbesloten om
te gaan, ondanks mijn pogingen
om haar te overtuigen niet te
gaan. Even later kwam Liza de
verloskamer ingestormd, “Alsjeblieft, je moet meekomen naar
de ICU, want ik weet niet zeker of
ik wel met dezelfde tante praat.”
Ik ging met haar mee, terug naar
de ICU, en ja hoor, de tante was
er nog steeds. Alleen zat ze nu
naast een prachtig roze baby! Ik
kon mijn ogen niet geloven! Ik
keek naar de baby, en ja hoor,
het was dezelfde baby. Het enige
verschil was dat de Vader haar
had aangeraakt en haar leven
had gegeven! Ik vroeg de arts:
“wat is er gebeurd?” Hij haalde
zijn schouders op. “Het is een
wonder! Dit is alleen door Gods
hand!”, riep ik uit. Hij lachte blij
en zei: “Ja! Alleen door God!”
Loof Hem! Wat een vreugde om
zo’n leven hier te zien veranderen! We weten niet wat Hij in
petto heeft voor deze kleine of
haar familie, maar we vertrouwen erop dat Hij die deze kleine
uit de dood tot leven heeft
gewekt een goed plan heeft!
www.pioneersnederland.org

Er zijn zoveel bemoedigende verhalen van het
zendingsveld, maar gelet op de veiligheid kunnen we
lang niet alles publiekelijk met u delen. Onderstaand
toch wel zo’n verhaal dat we ontvingen van een van
onze zendingswerkers. Hij en zijn vrouw werken in de
mediabediening.

Parel van grote waarde
met een collega van het media-nazorgteam.
Zo was er een man in Jemen die veel invloed
had, maar alles kwijtraakte nadat hij tot
Die schrok zo erg van alle ellende die deze
geloof kwam. Er was meermaals op hem
man mee maakte na zijn bekering, dat hij
geschoten en hij belandde in het ziekenhuis
hem (tegen beter weten in) aanmoedigde
met drie kogels in zijn been. Twee operaom zo spoedig mogelijk te vertrekken uit
ties met gebrekkige apparatuur maakte
zijn land. Deze man was zeer vermogend,
het eigenlijk alleen maar erger. Gelukkig
want hij had enkele grote succesvolle
konden collega’s van ons
maatschappijen in zijn land
wat geld bij elkaar sprokke(het grootste land van het
len en hij werd ‘bedolven’
Midden-Oosten, dat wordt
“...en nu wil
onder gebed. We zagen een
gezien als beschermheer van
hij alleen
filmpje van vóór zijn derde
het islamitisch geloof).
nog maar dat
operatie, waarin hij er nogal
De boze rechters in zijn
iedereen Jezus
depressief uitzag en toen
land dreigden, dat hij alles
leert kennen!”
zagen we het filmpje van nà
zou verliezen, als hij niet
de derde operatie, die wél
het christelijk geloof zou
succesvol was. In het filmpje,
afzweren en vergiffenis zou vragen voor zijn
na de operatie, straalde hij van oor tot oor
afvalligheid. Dit deed hij niet, want hij kon
en hij loopt inmiddels weer rond. Hij woont
Jezus niet zijn rug toe keren… Jezus, zijn
op het dak van een flat in een tentje, maar
redder! Dus werden al zijn bedrijven hem
hij is blij en hij zegt steeds “dank u Heer…
ontnomen en recentelijk ook zijn vrouw en
dank u Jezus…voor mijn been en voor mijn
kinderen. Kun je nagaan wat een leed!
(eeuwig) leven!”
Een andere man was ook (door Gods genade) via een van de websites van de organisatie tot geloof gekomen en kwam in contact

Tegelijkertijd werd hij veroordeeld tot 600
zweepslagen, verdeeld in series van 50 (anders overleef je het namelijk niet). Onze colle-

ga van het nazorgwerk liet ons met tranen in
zijn ogen foto’s zien van de rug van deze broeder in de Heer. Mijn vrouw kon er eigenlijk niet
eens naar kijken. Op zo’n moment besef je
dan weer hoe groot de prijs is die veel mensen
in Noord-Afrika en het Midden-Oosten ervoor
betalen om Jezus te volgen, maar ook hoezeer de Hemel als realiteit en de nabijheid van
de Heer intens wordt beleefd door diegenen
die zo intensief vervolgd worden.
Deze man werd zelfs onderworpen aan medische tests, omdat hij vrijwel niet reageerde terwijl hij gefolterd werd. De politie en de
beulen dachten dat hij wellicht verdovende
middelen kreeg toegediend, maar hij vertelde zelf dat de Heer het dragelijk maakte
voor hem. Wat een bijzonder getuigenis!
Terwijl hij wacht op de volgende serie
zweepslagen en rechtszaken tegen hem, zet
hij zich in om Jezus naam groot te maken
in zijn land. Onze collega smeekte hem
om toch voorzichtig(er) te zijn, maar deze
broeder zei dat Jezus alles voor hem is... De
angst afgeworpen… en nu wil hij alleen nog
maar dat iedereen Jezus leert kennen!

Pioneers Nederland heeft samen met nog 13 zendingsorganisaties het
verlangen om alle onbereikte volken, de minst bereikten, te vertellen
over Jezus. Drie miljard mensen op aarde hebben nog nooit van Jezus
hebben gehoord. Dat is 40% van de wereldbevolking! Zij kunnen niet
kiezen voor Jezus. Dat raakt ons. Daarom werken we samen om hen te
bereiken. No Choice is een campagne die bewustwording creëert onder
christenen in Nederland en hen motiveert om bij te dragen: bid, deel, ga.
Doelstelling

Samenwerking

Met deze campagne willen we het verhaal van de onbereikte volken, de minst
bereikten, vertellen aan alle christenen
in Nederland. In de campagne willen we
bewustwording creëren. Daarom is de campagne laagdrempelig, persoonlijk, online
en offline. Onder de naam No Choice is zij
oktober 2019 van start gegaan. Specifiek
richten we ons op betrokken christenen. We
haken aan op de persoonlijke wens om je
geloof te delen. Wie bereik jij?

In No Choice werken de volgende organisaties samen: 3xM, CAMA Zending, Frontiers,
GlobalRize, Interserve, MissieNederland,
OMF Nederland, Pioneers Nederland, Stichting Gave, TWR, WEC Nederland, Wycliffe,
Jesus.net

Onbereikte volken,
de minst bereikten
Onder onbereikte volken, de minst bereikten, verstaan we alle volken die door de
plek waar ze leven of de cultuur waarin ze
leven niet in aanraking komen met christenen. Je vindt hen in onherbergzame gebieden, of in een land waar zending verboden
is, maar ook in westerse miljoenensteden.
Zelfs in Nederland zijn er culturen die zo
gesloten zijn dat het evangelie van Jezus
aan hen nog nooit is verteld.

No Choice is een crossmediale campagne.
Online is de basis, omdat hiermee een
groot bereik wordt gegenereerd. Offline
willen we dit verhaal versterken. We willen
het verhaal van de minst bereikten vooral
vertellen met persoonlijke verhalen. Zij
krijgen zo een gezicht. Daarbij geeft dit
ons de kans om de diversiteit in deze
groep te laten zien. De kernwoorden zijn:
laagdrempelig, persoonlijk geloof. En
samen! Samen met alle organisaties, en
samen met jou.

Bid, deel ga
Bijdragen kan door te bidden. Op de
website vind je algemene gebedspunten
voor de campagne en alle organisaties die

deze campagne dragen. Daarnaast vind je
persoonlijke gebedspunten bij elk verhaal:
voor hem of haar, zijn of haar familie en
voor de organisaties die specifiek in dat
gebied aan het werk zijn.
Online trekken we de aandacht met
content die aantrekkelijk is om te delen én
die leidt naar een online platform. Op de
website vind je persoonlijke verhalen en
meer informatie over de campagne en de
organisaties daarachter.
Daarnaast willen we je uitnodigen om jezelf
in te zetten met de vraag: ‘Wat ga jij doen?’
Op de pagina ‘ga’ vind je alle organisaties
achter de campagne.

Meedoen
Samenwerken staat centraal bij No Choice,
het liefst samen met alle christenen in
Nederland. We gebruiken daarom alle mogelijkheden om online en offline het verhaal
van de minst bereikten te kunnen vertellen:
publiciteit via kerken, christelijke media,
events en natuurlijk de eigen middelen van
de deelnemende organisaties.
Wil jij met ons meedoen? We hebben namelijk jouw hulp nodig. Bid voor ons werk en
deel de verhalen online. Je vindt ze op onze
facebook, insta en www.no-choice.nl.
Wat ga jij doen?

Het AWZ-stichtingsbestuur is blij en dankbaar met de
komst van Jaap Oosterhuis, als nieuwe directeur Pioneers
Nederland. Wij zien in hem de geschikte persoon om
Pioneers Nederland verder op te bouwen en goed op
de Nederlandse kaart van zendingsorganisaties voor de
onbereikte volken te plaatsen. Het stichtingsbestuur bidt
Jaap en zijn vrouw Betsy Gods zegen toe in het volbrengen
van deze taak. De samenwerking met Pioneers Europa maakt
het mogelijk dat Jaap zijn taak in deeltijd uitvoert.
Jacob Westland, AWZ-bestuursvoorzitter

Even voorstellen: mijn naam is Jaap Oosterhuis, ik
ben getrouwd met Betsy en samen zijn we gezegend
met twee kinderen, een dochter en een zoon, en
een schoondochter. Per 1 januari 2020 mag ik
mij de nieuwe directeur van Pioneers Nederland
(zendingskantoor voor Nederland van stichting AWZ)
noemen, als opvolger van Jacob Westland, die sinds
2016 als interim-directeur fungeert.

Nieuwe directeur
Pioneers Nederland

Stichting AWZ kennen wij al heel lang en dragen wij een warm hart
toe. God leidde ons echter 30 jaar geleden naar een andere zendingsorganisatie, New Tribes Mission (huidige naam Ethnos360). We
hebben in totaal 9 jaar leidinggegeven aan en lesgegeven op een
school voor zendelingskinderen, eerst in Ivoorkust en later in Papoea Nieuw-Guinea. Sinds 2008 zijn we terug in Nederland en ben ik
werkzaam als docent biologie op een middelbare school in Alkmaar
en als oudste in de Westfriese Evangelie Gemeente in Grootebroek.
De opdracht om het evangelie te brengen tot aan de uiteinden der
aarde heeft mij nooit losgelaten. Maar we wisten, door verschillende
omstandigheden, dat onze taak niet meer buiten Nederland zou zijn.
Maar als God een deur sluit, opent hij elders een venster. Ik zie het als
een voorrecht, maar ook als een uitdaging, om hen te dienen die wel

naar de onbereikte volken kunnen en willen gaan. Net als in een gemeente hebben we in een zendingsorganisatie als Pioneers Nederland
elkaar nodig om gehoorzaam te zijn aan de Grote Opdracht van onze
Heer, namelijk om alle volken tot zijn discipelen te maken: in gebed,
in geven, in gaan. Ik zal in mijn bediening als directeur van Pioneers
Nederland nauw samenwerken met de directeur van Pioneers Europe
(zendingskantoor voor Europa van stichting AWZ), Mike Wagner.
Tenslotte wil ik via deze weg Jacob Westland van harte bedanken
voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen drie jaar. Ik ben blij dat ik
nog geregeld gebruik kan maken van zijn advies en expertise.
Jaap Oosterhuis
E-mail: jaap@pioneersnederland.org

Colofon

Pioneers Nederland Nieuws is een uitgave
van stichting AWZ.
Stichting AWZ (Arabische Wereld Zending
Nederland) is de wettelijke entiteit van twee
zendingskantoren: Pioneers Nederland
en Pioneers Europe. Stichting AWZ is
verbonden met Pioneers International,

Pioneers Nederland

Bankrekening

Postbus 57, 1619 ZH Andijk
Tel. 0228-592020 of 06-52321763
info@pioneersnederland.org

IBAN: NL49INGB0008207860
ten name van stichting AWZ
BIC: INGBNL2A

een interkerkelijke internationale
geloofszending, die wereldwijd het
evangelie brengt aan de onbereikte volken.

Pioneers Nederland verzorgt voor stichting
AWZ de zendingskantooractiviteiten in
Nederland. Op onze
websites kunt u
zich hierover verder
informeren.

Stichting AWZ heeft tevens een bijzondere
focus op de Arabische wereld. Stichting
AWZ is een ANBI instelling en lid van
MissieNederland.
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