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Volgens de islamitische traditie is tijdens de maand
Ramadan de Koran geopenbaard aan de profeet
Mohammed. Moslims herdenken deze belangrijke
gebeurtenis door tijdens de ramadan iedere dag
van zonsopgang tot zonsondergang te vasten.

Ramadan

Opstandingskracht
“En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en
zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het uiterste der aarde tot het
uiterste des hemels.” (Marcus 13: 27)
Wat een bemoediging. Ze zullen
er straks allemaal zijn: uit alle
volk, stam, natie en taal. Bij het
zendingsbevel van Hemelvaart:
het evangelie brengen tot aan
het uiterste der aarde, kun je
gemakkelijk overweldigd raken.
Nog miljarden mensen, nog
duizenden onbereikte volken
te gaan. Overweldigd door
alle zwakheid en tegenstand.
Echter de Here zelf is erbij. “Zie
Ik ben met u al de dagen tot aan
de voleinding der wereld.” Wij
behoeven slechts te volgen in
gehoorzaamheid. Opstandingskracht zorgt voor meer dan we
bidden of beseffen.
Zending is een ketting met vele
schakels. Dankbaar zijn we voor
het positieve saldo waarmee
we 2018 afsloten. Half juni vindt
u op de website ons Jaarverslag. Binnen stichting AWZ maken we gebruik van elkaars mo-

gelijkheden. Zendingskantoor
Pioneers Nederland gebruikt
de middelen van zendingskantoor Pioneers Europe en
andersom. Door deze synergie
maken veel meer zendelingen
zich nu klaar voor uitzending,
is nu veel betere membercare
beschikbaar op het veld, staan
er diverse advertenties uit op
onze websites en Onmission.nl.
Jacob Westland

Ramadan wordt bepaald door
de islamitische maankalender.
Ten opzichte van onze westerse
tijdrekening verschuift de
ramadan daardoor elk jaar 11
dagen en verschilt de periode
per land afhankelijk van de
waarneming van de maan. In
2019 duurt in Nederland de
ramadan van 5 mei tot 4 juni.

In die tijd kreeg hij een heel
unieke droom: een visioen van
een Bijbel en een kruis. Hij ging
naar zijn imam om te vragen
wat de bedoeling ervan was,
maar kreeg de opdracht om het
gewoon te vergeten. Hij moest
bidden en zich bekeren, want
dit was een visioen van Satan,
werd hem gezegd.

Vasten tijdens ramadan is een
van de vijf pijlers (verplichtingen)
waarop de islam stoelt. ‘Sawn’ is
het Arabische woord voor ‘vasten’ en betekent letterlijk ‘zich
onthouden’. In de context van
ramadan betekent het niet alleen
zich onthouden van voedsel of
drinken, maar ook van slechte
daden, zelfbeheersing oefenen,
lichaam en ziel reinigen, God
aanbidden. Door het doen van
goede daden tracht een moslim
de hemel verdienen. Zo zijn moslims tijdens ramadan meer dan
gewoonlijk bezig met geloofszaken en gebed. Als christenen
kunnen we daarop inspelen door
vriendschapsbetoon, gebed
en spreken over het evangelie.
Jezus heeft de hemel al voor ons
verdiend en is sterker dan welke
islamitische traditie.

Korte tijd later droomde hij
opnieuw: nu hield een demon
zijn been vast en werd hij door
angst overweldigd. Toen kwam
Jezus en berispte de demon,
waarop die vluchtte en hem
losliet. Nogmaals ging Nabil
met de droom naar de imam.
Hij vroeg zich af hoe hij over
een demon kon dromen, omdat
volgens de traditie ze opgesloten zouden zijn met ramadan.

Nabil komt uit een zeer vrome
moslimfamilie. Zoals de meeste
anderen was hij aan het vasten
en bidden tijdens ramadan.
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Toen Nabil bijna hetzelfde
antwoord ontving als de eerste
keer, begon hij het vertrouwen
in de islam te verliezen en ving
hij aan de Bijbel te lezen. Zo las
hij het vers waar bij Jezus doop
in de Jordaan een stem uit de
hemel zei: “Dit is mijn geliefde
Zoon in wie Ik mijn welbehagen
heb.” Nabil was verbaasd, want
dit waren de exacte woorden die
hij in zijn droom gehoord had.
Sindsdien blijft Nabil de Bijbel
lezen en stelt hij goede vragen.
Bid alstublieft voor Nabil.
www.pioneersnederland.org

Wat wil God mij door
deze situatie zeggen?
Al ruim zeventien jaar werkt de 45-jarige Hannah in een Arabisch land in
het Midden-Oosten. We interviewden Hannah over haar werk onder de
Bedoeïenen. Ze praat onafgebroken en het ene verhaal volgt het andere op.
Je hebt een aparte hobby;
loslopende katten vangen
Ik woon vrij geïsoleerd, ver van de steden
en vang straatkatten op. Mensen hebben de
katten om muizen te vangen, maar op een
gegeven moment zijn er teveel en dan worden ze op straat gezet of in een ander dorp
gedropt. De nestjes met kittens liggen soms
op onze stoep. Als ik naar de stad ga, neem
ik ze mee om ze bij een asiel achter te laten
Het mooie van de kattenhobby is dat ik veel
mensen ontmoet en daarmee mijzelf en
mijn geloof kan delen, bijvoorbeeld door te
praten over de zorg voor de schepping en de
verantwoording die we hebben. Mijn werk is
dus niet vanachter een bureau, vaak ren ik
door de woestijn en dat schept een andere
band met mensen.

Je werkt op een kliniek, maar
onlangs werd de medische post
gesloten. Hoe ga je daarmee om?
Pasgeleden is de kliniek gesloten. Van mijn
collega, een arts, werd plotseling zijn visum
ingetrokken en hij is van wezenlijk belang

Dat de kliniek ineens stopte was nogal abrupt,
heftig en verre van leuk. Ik moest de spullen
van de kliniek inpakken én mijn persoonlijke
spullen. Naast mijn werk was ik ook mijn huis
en vrienden kwijt. Dat is hard. Echter God is
soeverein. Uiteindelijk is het Zijn plan en ik
ben daar onderdeel van. Vaak ga je Zijn plan
pas achteraf begrijpen. Doordat je al jaren
ervaring hebt, ga je steeds meer ervaren: ‘Het
zal Zijn bedoeling wel hebben.’ Veel dingen
gaan anders dan je vooraf bedenkt.
Momenteel heb ik een eigen kamer ergens,
zodat ik rust heb en dingen van de afgelopen periode kan verwerken. Ik heb meer tijd
om (Bijbel) te lezen, te wandelen en inspiratie op te doen voor een nieuwe visie, want ik
houd van de Arabische bevolking. Daarnaast
zoek ik nieuwe medewerkers en zorg ik voor
Mo, mijn “pleegzoon.”

voor de voortgang van de kliniek. Hij moest
het land verlaten. Zelf leef ik al jaren met het
idee dat mijn visum opeens kan worden ingetrokken en ook ik moet gaan. Het is altijd
spannend als na een buitenlandse periode
ik weer het land mag in komen. Uiteindelijk
is bijna het hele medische team vertrokken
vanwege niet-verlengde visa, maar is mijn
visum wonderlijk genoeg wél verlengd. Dat
betekent dat ik mag blijven. Ik vraag mezelf
af: ‘Wat wil God mij hiermee zeggen?’.

Je visum is verlengd terwijl de
rest zijn visa niet kreeg. Wat
denk je dat God je zegt?
Ik stel mezelf vaak die vraag: ‘Wat wil God
door deze situatie aan mij zeggen?’ Als ik
met vrienden de situatie bespreek, een
preek luister of een lied zing, dan kom ik al
snel tot de conclusie: Bedoeïenen zijn nog
onbereikt. En er is heel veel goodwill van
de lokale bevolking, die vragen of ik terug
kom. Kom alsjeblieft naar ons toe, help

ons. Dus ik denk ik dat God zegt dat ik terug
moet gaan om verder te gaan waar ik gebleven was. Zo proberen we nu een nieuw
ziekenhuisteam op te zetten (kijk voor de
vacatures op onze website of onmission.
nl). Als God deuren sluit, opent Hij vaak ook
weer nieuwe. Dat is echt bijzonder.

Hoe ben je zelf veranderd in de
afgelopen jaren?

Voel je je wel eens onveilig?

Over het algemeen voel ik me veilig. Maar
veiligheid is ook relatief. Er kan altijd iets
Mijn woonsituatie heeft eraan bijgedragen
gebeuren, zeker als je met het uitvoeren van
dat ik dichter bij God ben gaat leven. Elke dag
Gods wil bezig bent. Satan
‘wandel’ ik aan Zijn hand.
zit niet stil. Mijn Nederlandse
Hij helpt mij door de gekste
vrienden denken dat het hier
dingen heen. Bijvoorbeeld
“Veiligheid zit in
vaak gevaarlijk is, maar in
toen
ik
mijn
‘pleegzoon’
Hoe schijn jij je lichtje in een
de aanwezigheid
Utrecht was onlangs ook een
Mohammed
vond.
Een
paar
duistere omgeving?
van God, niet in
aanslag. Verkeer is een veel
dagen ervoor dacht ik dat
Er is hoop! Wij hebben Jezus en zijn voorde afwezigheid
groter gevaar dan terrorisik nooit voor een kind zou
beeld heeft vele levens al veranderd in de
van gevaar”
me. Over het algemeen wil
(kunnen) zorgen en toen
geschiedenis.
de overheid voorkomen dat
vond ik hem en mocht voor
buitenlanders iets overkomt,
Eens kwam een jonge vrouw bij de kliniek
hem gaan zorgen. Door het
omdat buitenlanders voor inkomsten zorvoor een ingreep. In een persoonlijk gesprek
(pleeg)moederschap heb ik geleerd om te
gen via het toerisme.
vertelde ze dat ze de enige ware God wilde
sterven aan mijzelf. Heb ik meer geduld en
leren kennen. Hoewel haar vader streng
doorzettingsvermogen gekregen zodat ik
Toch probeer ik altijd op mijn ‘qui vive’ te
gelovig is (met lange baard) heb ik een serie
24/7 voor hem kan zorgen, terwijl ik dat niet
zijn. Ik heb een veiligheidstraining gevolgd
Bijbelstudies kunnen doen. Simpelweg
voor mogelijk had gehouden.
inclusief nagespeelde kidnap-scene. In
door haar vader te vragen of zijn dochter mij
de werkomgeving hebben we camera’s
Wat zou je willen zeggen tegen
taallessen mocht geven. De lessen waren
hangen, verschillende sloten op de deur
aanstaande zendelingen?
Bijbelverhalen die we samen vertaalden.
en andere veiligheidsmaatregelen. Ik vind
Denk goed na voordat je zo’n stap maakt.
het wel eens jammer omdat al die veiligMijn werkplek is een verwijzing naar het
Ga met een organisatie weg en niet op
heidsmaatregelen ook een bepaalde kloof
christelijk geloof. Dat weten de mensen
eigen houtje. Word bij voorkeur niet alleen
tussen ons en de lokale bevolking veroorook in de omgeving. Vooral
uitgezonden via een kerk, die
zaken. Met Pasen en Kerst krijgen we poliKerst en Pasen zijn aanleiheeft minder expertise en
tiebewaking. Het promoten van activiteiten
dingen om het verhaal van
mankracht dan een zendings“Als God je echt
doen we mondeling.
Jezus te delen. Het kerstorganisatie. Als voorbereiding
iets vraagt geeft
verhaal heeft een makkeis een Bijbelschool of langere
Tot slot, wat is je wens voor de
hij ook de kracht
lijker ingang omdat er ook
zendingstraining volgen bebevolking?
een verhaal is rondom de
om het mogelijk
langrijk, omdat het je karakter
Mijn wens voor de Bedoeïenen is dat er een
geboorte van Mohammed.
te maken”
en geloof vormt. Je karakter
beweging ontstaat van Jezus-volgers. Dat
is belangrijker dan vaardigheAls buitenlander roep je
de families vanuit hun eigen cultuur, vanuit
den. Het gaat er niet om dat
ook vaak vragen over je
hun tenten en huizen Hem gaan volgen. Dat
je heel hoog opgeleid bent. We hebben juist
af. Waarom ben je hier? Waarom ben je
die groep zich als een olievlek verspreidt tot
mensen nodig die de verzorging in kunnen
niet getrouwd? Jij gelooft anders, hoe zit
een beweging die niet te stoppen is. En dat
of kinder- en tienerwerk gaan doen, en voordat? Er zijn altijd wel openingen om iets te
gemeenschappen ten positieve veranderen.
al ook mensen die in de technische dienst of
delen. Bijvoorbeeld door kleurplaten mee te
Er is nog een hoop werk te verzetten.
in tuinbouw kunnen werken.
nemen voor de kinderen.

Aan de Middellandse zeekust van Noord-Afrika, ingeklemd tussen
Algerije en Libië, ligt de republiek Tunesië. Bergen en landbouw in het
noorden met de Sahara woestijn in het zuiden. Het aantal inwoners
telt ongeveer 11,5 miljoen mensen, hoofdzakelijk soennitische moslim
Arabieren. De hoofdstad is Tunis. Arabisch is de officiële taal. Frans
wordt veel gebruikt maar neemt af, terwijl het Engels toeneemt.

Tunesië
In de eerste eeuwen van onze jaartelling
bloeide hier Carthago, een bakermat van
de Vroege Kerk, met bisschoppen als
Tertullianus en Cyprinanus. Augustinus
studeerde er. Afscheidingen, ketterijen,
en een islamitische invasie in de 7e eeuw
zorgden ervoor dat het christendom uiteindelijk verdween. Tussen 1881 en 1956 was
Tunesië een protectoraat van
Frankrijk. Alhoewel islam de
“De opkomst van
staatsgodsdienst is, is het
tegenwoordig een van de
Islamitische milimeest seculiere staten in de
ties resulteert in
Arabische wereld.
een toename van
In 2011 begon hier de “Aravervolging van
bische Lente”. De Tunesiërs
christenen”
lieten zien dat autocraten
vreedzaam konden worden
afgezet. Een uniek voorbeeld van een licht
seculiere democratie die zich ontworstelde
aan politieke islamisten zonder een staatsgreep te plegen. Velen echter wantrouwen
de nieuwe overheid.

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,

zij zoeken naar alternatieve wegen. Relatief
veel Tunesiërs verlieten het land om met IS
mee te vechten in Syrië en Irak.
De Tunesische bevolking bestaat uit 14
volken (people groups), waarvan 12 onbereikt met het evangelie. Ruim 99% van
de bevolking is moslim, minder dan een
0,5% is christen. De bijna 25000 christenen
zijn overwegend buitenlanders (zwarte
Afrikanen). Geschat wordt dat er slechts 700
lokale christenen zijn. Buitenlandse christenen in het land hebben redelijk veel vrijheid
om hun geloof te beleven, maar openlijk
evangeliseren is verboden. Christenen met
een moslimachtergrond hebben het zwaar.
Zij worden vervolgd in het bijzonder door
hun eigen familieleden en de gemeenschap
waarin zij wonen.

De zwakke economie, drijvend op toerisme,
kreeg in 2015 een enorme klap door twee
terroristische aanslagen op vakantiegangers. Hotels hebben moeten sluiten en de
lokale bevolking is bang dat de toeristen
nooit meer terug zullen komen. Bijna 40%
van de jeugd onder 24 jaar zit zonder werk
en toekomst. Het gevoel van zelfwaarde
onder de jongeren is daardoor erg laag en

Op de ranglijst van Open Doors staat
Tunesië momenteel op de 37ste plaats.
Echter de opkomst van Islamitische
milities resulteert in een toename van
vervolging van christenen. Daarom
kiezen veel Tunesische christenen met
een moslimachtergrond ervoor om hun
geloof niet te delen. Slechts éénderde
van hen komt regelmatig samen. Vandaag
de dag zijn er veel zoekers, elke nieuwe
gelovige representeert wel 20 of meer
belangstellenden. Maar velen zien op tegen
de vervolging en de benodigde volharding.
Bid alstublieft voor hen.

Pioneers Nederland

Bankrekening

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