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“EN HIJ ZEIDE TOT HEN: ¨DE OOGST IS WEL GROOT 
MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG, BIDT DAAROM DE 
HEER VAN DE OOGST DAT HIJ ARBEIDERS UITZENDE IN 
ZIJN OOGST.” (LUCAS 10:12)

Hoe weet je nu welke baan je moet kiezen, 
welke school je moet volgen, welke partner 
je 'moet' trouwen? Wat vindt God het 
beste voor je leven? Deze vraag kan je 
verlammen in het maken van keuzes en in 
het ondernemen van nieuwe dingen in je 
leven. ”Hoe weet ik nou wat Gods wil voor 
mijn leven is?”
Soms is het zo simpel als het volgen van 
de verlangens van je hart, want de bijbel 
zegt:

Psalm 37:4 'Zoek je geluk bij de Heer dan 
zal Hij je geven wat je hart verlangt.'

Je kunt dit lezen als: 'Hij wil me geven wat 
IK verlang', maar ook, 'Hij wil in mij geven 
het verlangen van Zijn hart'.
Want in Phillipenzen 2:13 staat: 'Want het 
is God die het willen en het handelen bij u 
teweegbrengt zodat het HEM behaagt.'

Zoals velen van mij weten is het mijn 
verlangen om het volgende gedeelte van 
mijn leven in dienst van de Heer te stellen. 
Mijn belangstelling gaat speciaal uit naar 
de armste en minst bereikte bevolkings-
groepen op aarde.
Inmiddels ben ik al een aantal jaren, met 
nog een aantal mensen, betrokken bij het 
ondersteunen en plannen van een projekt 
in India. Dit projekt loopt goed en blijft 
doorgaan. Ik ben daar niet zelf nodig. We 
geloven dat de Heer hier een werk is 
begonnen wat Hij zal voleindigen.

Na een lange zoektocht met de Here Jezus samen om Zijn wil voor mijn leven te 
vinden, zijn er deuren opengegaan waar ik geloof dat ik nu doorheen mag 
stappen. 
Op korte termijn is er een deur voor mij opengegaan om bij Doctors for Life te 
gaan werken. Daarnaast lijkt er een deur open te gaan om, in een later stadium, 
voor de Medische Zending Suriname te gaan werken. 
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De eerste stap is dus om betrokken te raken bij 
het werk van Doctors for Life.  
Doctors for Life is een instantie die naar 
rampgebieden gaat om mensen in nood 
medische zorg te verlenen. 
Er is aan mij gevraagd om voor 3 maanden in 
Mozambique te komen helpen in de plaats 
Závora. Daar is in de afgelopen jaren een 
medisch kliniekje gerealiseerd door de 
inspanning en visie van een echtpaar uit 
Friesland (Hessel en Iety van der Sluis uit 
Opende) samen met een Nederlandse arts, Dr 
Paul. Deze arts heeft zijn eigen praktijk in 
Nederland opgegeven om zich te kunnen 
inzetten voor de medische en geestelijk zorg 
van de inheemse bevolking in Mozambique.
Op de website www.stichtingkliniekzavora.nl 
(link De Stichting, oprichting) is meer informatie 
over dit project te vinden. In de tijd dat ik daar 
ben zal ik Dr Paul bijstaan in het kliniekje als 
medisch verzorgende. Naast het verzorgende 
zal ook evangelisatie en Bijbels onderwijs bij 
onze taken horen.  

De stichting gaat er vanuit dat iedere medewerker zijn eigen sponsors heeft.
Het is mijn gebed dat God mensen geeft die bereid zijn te investeren in wat ik mag doen in 
Závora en de plaatsen die daarna zullen volgen.
Als u samen met mij meeleeft met de arme bevolking in de wereld en mensen die in 
rampgebieden proberen te overleven, dan wil ik u vragen om samen met mij het mogelijk te 
maken dat deze mensen geholpen worden. Deze giften worden dus gebruikt zodat ik het 
werk bij Doctors for life kan gaan doen. Als u mee wilt doen, zou het heel fijn zijn als u mij 
daarover zou mailen.
Ook kunt u uw emailadres doorgeven zodat ik een lijst kan maken van mensen die op de 
hoogte gehouden willen worden van mijn belevenissen. 
Het is ook heel welkom als u af en toe voor mij en het werk in het kliniekje zou willen bidden 
in de tijd dat ik weg ben. 

Ik zal Nederland verlaten op 20 februari en terugkeren op 29 mei 2013. De afgelopen 
weken heb ik heel wat contacten gehad met Doctors for Life en ze zijn erg blij met me, en 
ik zie er heel erg naar uit mij in te kunnen zetten samen met hen. 

http://www.stichtingkliniekzavora.nl/

