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Beste gemeente, vrienden en familie,

Projecten in Congo

Wĳ zĳn ondertussen alweer ruim twee maanden in
Nederland. De laatste twee maanden in Congo zĳn heel
intensief geweest met het afronden van de verschillende
projecten en het afscheid nemen van de kerk, onze
vrienden en collega’s. Het is een hele overgang om dan
ineens in ons huis in Barendrecht te zitten.

Twee weken voor ons vertrek naar Nederland, vond
eindelĳk de training voor de Pygmee evangelisten plaats in
Lolwa. We waren met 30 personen een hele week samen
voor de Community Health Evangelism training, een
training waarbĳ leken worden getraind in lokaal
ontwikkelingswerk en evangelisatie. In de training worden
handvatten geboden hoe je als christen een middel tot
verandering kan zĳn in levens van mensen en hun
gemeenschappen. Niet door ‘goed te doen’ voor de
pygmeeën, maar door met ze te leven, te werken en te
praten. Om, als discipelen van Jezus, Shalom te brengen
in de breedste zin van het woord: vrede in relaties (met
God, jezelf en anderen), heelheid in gezondheid,
levensonderhoud en werk. Het was mooi om te zien hoe
positief de deelnemers over deze training waren. Het doel
was om zo vanuit 30 lokale gemeenten deze evangelisten
naar een specifiek pygmee kamp uit te zenden. Echter nog
geen week na deze training kwamen ADF rebellen in de
regio van Lolwa, waarbĳ meerdere mensen werden
vermoord, waaronder pastor Timoteo, een zeer betrokken
deelnemer van de training. Ook de hele bevolking van
Lolwa en de regio eromheen moest vluchten en het
ziekenhuis in Lowla is op dit moment gesloten. En zo
evacueerde de familie Godeschalk op de dag van ons
vertrek naar het huis waar wĳ net waren vertrokken. Het is
ontzettend triest om te zien dat zelfs de relatief veilige
regio van Lolwa nu ook zo onveilig is geworden. Dat er
zoveel mensen ontheemd zĳn en steeds weer mensen
omkomen door zinloos geweld. Ook het project onder de
pygmeeën staat hierdoor op pauze, maar we hopen dat we
hier over enige tĳd toch weer een herstart mee kunnen
maken.

De kinderen waren gelukkig al snel tevreden met het
wonen in Nederland. Voor ons gevoel zĳn ze ook
opgelucht om nu eindelĳk een ‘eigen huis’ te hebben. Ze
zĳn op hun school goed begeleid en genieten van het
contact met hun klasgenootjes. In de buurt rond ons huis
zĳn allerlei speeltuintjes waar ze met hun fiets of step naar
toe kunnen racen. We zĳn dankbaar dat het zo goed met
ze gaat.

Een Nederlands huis

(De tekst gaat op de achterzĳde verder)

- voor een goede transitie.
Dat wĳ weer zullen wennen
aan het wonen en werken in
Nederland en alles goed
kunnen verwerken.

- Bid voor vrede in Itendey
en dat het ziekenhuis na al
lange tĳd weer open kan
gaan! Bid ook dat het werk
onder de pygmeeën weer
door zal kunnen gaan.

- voor de mensen en de kerk
in Lowla, die nu ook hebben
moeten vluchten. Bid voor de
Communauté Emmanuel en
alle vluchtelingen in de regio.

Pygmee evangelisten aan einde van de training

Bidt u mee voor…

- dat we goed zĳn
aangekomen in Nederland,
een fijn huis hebben en het
goed gaat met de kinderen.

- dat we de mogelĳkheid
hadden om de verschillende
projecten voor ons vertrek af
te ronden en over te dragen.

- voor de mooie en goede
training in Lolwa voor de
pygmee evangelisten. Dank
voor de goede sfeer een
goede samenwerking
onderling.

Dankt u mee voor…

Gebedslegger

We zĳn zelf druk geweest met ‘settelen’ in ons huis en
ondertussen zĳn de meeste praktische zaken (van de
Nederlandse bureaucratie!) geregeld. In juni was onze
voorlichtingsperiode en de terugkomdienst. Nu dit voorbĳ
is, beginnen we voor ons gevoel langzamerhand te
beseffen dat we nu in Nederland wonen. Als mensen ons
vragen of we al geland zĳn, geven we ook aan dat we daar
nu net pas mee beginnen. We merken dat we veel dingen
moeten verwerken (vanuit zowel Congo als Nederland) en
dat dit proces niet in enkele maanden voorbĳ zal zĳn. We
zĳn blĳ dat we allebei al een nieuwe baan hebben: Joanne
gaat in het Ĳsselland ziekenhuis werken, waar ze
waarschĳnlĳk na enkele maanden de opleiding tot
verloskundearts kan volgen. Willem hoopt in september
met de huisartsenopleiding te beginnen in de regio van
Rotterdam.

Afscheid
Het is bemoedigend om te horen en te zien dat het
zondagsschoolwerk goed wordt doorgezet vanuit het
kerkelĳk bureau in Bunia. Boeken worden door de kerk zelf
geprint en geplastificeerd en in elk district worden door
getrainde pastors trainingen gegeven, waarna de boeken
verspreid worden. Het was bĳ onze laatste training in
februari mooi om te zien hoe enthousiast mensen zĳn over
deze methode en dit materiaal. We bidden dat dit tot zegen
mag zĳn voor de duizenden kinderen die de
zondagsscholen van de Communauté Emmanuel
bezoeken.

We hebben niet alleen afscheid genomen van Congo,
maar ook van u als onze achterban van het werk wat we in
Congo mochten doen. We willen u in deze laatste
nieuwsbrief nogmaals hartelĳk danken voor al uw
meeleven, gebed en financiële ondersteuning die dit werk
mogelĳk hebben gemaakt. We hopen dat het voor u geen
volledig afscheid van Congo betekent, want de mensen in
Congo en onze broeders en zusters van de Communauté
Emmanuel hebben het ontzettend zwaar en hebben ons
ook gezegd om u te vragen hen niet te vergeten in hun
lĳden. Via gzb.nl/congo kunt u op de hoogte blĳven van het
werk dat namens de GZB doorgaat in Congo.

De zondagschoolboeken zĳn af!

Afscheid van collega's Itendey

Ook de medische trainingen bĳ de medische coördinatie in
Bunia worden vervolgd. Om de maand komt personeel van
zo’n 25 medisch structuren samen. Vorige maand werd er
bĳvoorbeeld door een Congolese chirurg een training
gegeven over buikoperaties, waardoor de lokale artsen
konden leren hoe ze dat het beste kunnen doen en zo
betere zorg kunnen verlenen in de afgelegen gebieden
waar ze werken. De GZB blĳft dit werk de komende jaren
gelukkig ondersteunen.

Op 19 juni was onze officiële terugkomdienst in
Sommelsdĳk. We werden bemoedigd door de woorden uit
Filippenzen 4 (zie kader). In al de afgelopen jaren heeft
God elke keer voor ons voorzien. Alles wat we nodig
hadden, heeft Hĳ gegeven. En ook in Nederland zal Hĳ
voor ons voorzien. Ook in Congo voorziet Hĳ en in al het
lĳden en alle gebrokenheid bouwt Hĳ Zĳn koninkrĳk. Kom,
Heer Jezus!

Ziekenhuis Itendey
Ook afgelopen weken hebben we regelmatig contact
gehad met enkele collega’s uit het ziekenhuis Itendey. De
situatie is nog steeds erg instabiel. Enkele
verpleegkundigen hebben een klein gezondheidskliniekje
gestart in de bar van het dorp. Ook heeft de lokale
bevolking enkele weken geleden het gras en het
oprukkende oerwoud in en om het ziekenhuis weer gekapt,
zodat het ziekenhuis weer geopend zou kunnen worden.
Tegelĳkertĳd hoorden we dat er ook weer gevechten waren
en de mensen opnieuw in het bos moesten schuilen. We
hopen en bidden dat er stabiliteit komt in Itendey zodat het
ziekenhuis weer echt open kan en alle werkers weer terug
kunnen keren naar hun huis.

'mijn God zal u,
overeenkomstig Zijn rijkdom,
voorzien van alles wat u nodig hebt,
in heerlijkheid,door Christus Jezus'
- Filippenzen 4:19 -
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Afscheid Itendey
vanuit het vliegtuig

Colofon
Willem en Joanne zĳn in oktober 2014 vanuit de Hervormde gemeente van Sommelsdĳk en de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid
uitgezonden naar Congo DRC met ondersteuning van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Contact: willemenjoannefolmer@gmail.com l Website: www.gzb.nl/congo l Facebook: willemenjoannefolmer
Voor meer informatie kunt u terecht bĳ het thuisfrontteam:
TFT Willem en Joanne l Merel 14 l 3245 TS l SOMMELSDĲK l TFTFolmer@gmail.com
IBAN: NL76RABO0341631426 t.n.v. Zendingscommissie Sommelsdĳk
Contactgegevens GZB: E-mail: info@gzb.nl l Website: www.gzb.nl
Wilt u zich aanmelden voor de gebedsbrief die 4 a 6 keer per jaar verschĳnt, stuur dan een email naar TFTFolmer@gmail.com

