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Beste gemeente, familie en vrienden,
We kijken terug op een jaar dat voor iedereen ‘anders dan anders’ was. Naast alle veranderingen en (on) mogelijkheden die te maken hebben met het coronavirus was het een jaar waarin het voor ons ook ‘anders’ was
omdat wij ons voorbereid hebben op onze uitzending naar Libanon. We willen in deze nieuwsbrief terugblikken
op de laatste maanden en vooruitkijken naar de komende tijd. Fijn dat u en jij meeleest!

Voorbereidingstraject
In september zijn we in dienst gekomen bij de GZB om het voorbereidingstraject voor zendingswerkers
te volgen. Dat kon nu niet op kantoor, dus we hebben veel samen
achter de laptop gezeten voor cursussen en trainingen. We leerden
over missiologie (leer van de zending) en diaconaat, over communiceren en samenwerken in een andere cultuur, maar we hebben het
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ook gehad over hoe we de kinderen
goed kunnen begeleiden in deze
grote verandering en hoe we zelf
met stress en cultuurveranderingen
om kunnen gaan. We hebben een
veiligheidstraining gevolgd en hebben nagedacht hoe we ons eigen
geestelijk leven in Libanon ook kunnen blijven voeden. Kees heeft nog
een (digitale) cursus van een week
gevolgd over ‘theologie in een islam

-context’. Daarnaast waren er veel
praktische dingen te regelen, zoals
paspoorten voor de kinderen, vaccinaties, de verkoop van ons huis en
spullen, een internationaal rijbewijs,
het uitzoeken van een school voor
de kinderen, etc. Te veel om op te
noemen, we zijn blij dat we inmiddels door een aardig deel van onze
takenlijst heen zijn!

Uitzenddienst en vertrek
De uitzenddienst is gepland, we
hopen op D.V. 17 januari 2021 uitgezonden te worden vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. In de
dienst kunnen maar weinig mensen
aanwezig zijn, maar we vinden het
fijn om te weten dat er veel mensen
de dienst digitaal zullen meebeleven en ook echt betrokken zijn op
onze uitzending. Dat merken we op
allerlei manieren: aan kaartjes,

mailtjes, appjes en mensen die la- bleem zijn. We hopen dat Libanon
ten weten dat ze voor ons bidden. geen inreisbeperkingen instelt. Wel
zullen we een of meerdere coronaHeel fijn!
testen moeten doen en mogelijk
Vier dagen later, op 21 januari, hoeen periode in quarantaine na aanpen we dan met z’n vijven op het komst. Deze regels veranderen
vliegtuig te stappen. Tot nu toe lijkt echter zo vaak, dat we die kort voor
onze vlucht gewoon te vertrekken
vertrek nog eens goed moeten been we hopen dat dat zo blijft. Het is studeren. We hebben begrepen dat
geen vakantiereis en we komen ook
in Libanon de enige vaste regel is
niet terug in Nederland, dus Neder- dat elke regel elke maand kan verland uit komen zal niet zo’n pro-

Hoe is de situatie in Libanon?
Het leven van veel mensen in Libanon is het afgelopen jaar ontzettend
zwaar geworden. Er is een zware
economische crisis, de coronapandemie trekt ook daar haar sporen
(de besmettingscijfers stijgen de
laatste tijd weer, maar zijn nooit
realistisch omdat veel mensen niet
het geld hebben om zich te laten
testen) en de explosie in augustus
2020 heeft daar nog eens een zware klap aan toegevoegd. Er leven
veel mensen in armoede en daar
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komen er dagelijks bij. De Libanese
munteenheid is in een jaar tijd zo’n
6-7 keer minder waard geworden.
Dus ook de mensen die een aardig
inkomen hadden en wat spaargeld
op de bank, zijn nu ineens arm. Er
zijn schattingen dat 70-80% van de
mensen onder de armoedegrens
leeft. Mensen zijn wanhopig en zien
soms geen toekomst meer in Libanon. Er komen steeds meer berichten van Libanezen die het land verlaten in de hoop op een betere toe-

Boulevard Beiroet

komst elders. Triest, want juist die
jonge mensen met een goede opleiding zijn nodig om het land weer op
te bouwen. Wat wel heel hoopvol is,
is hoe de kerken en christenen zich
inzetten voor mensen in nood. Voor
vluchtelingen, voor mensen die hun
huis kwijtgeraakt zijn door de explosie, voor mensen in armoede. God
werkt in Libanon! En wij hopen daar
een klein steentje aan te mogen
bijdragen.

Hoe gaat het verder in Libanon?
Als we aankomen, kunnen we de
eerste tijd wonen in een gastenverblijf van het seminarie waar Kees
zal gaan werken. Onze eerste prioriteit is dan het zoeken van een appartement in de wijk van Beiroet
waar ook het seminarie staat. We
hebben hier wel vanuit Nederland al
naar gekeken, maar het is moeilijk
om vanaf een afstand en met een
paar foto’s in te schatten of een woning geschikt is voor ons. Ligt het
niet aan een erg drukke weg? Hoe
gehorig is de woning? Zijn er wel
echt het aantal slaapkamers in huis
wat men belooft? Mensen daar geven aan dat het echter wel moet
lukken om dat op korte termijn te
regelen. Zeker nu we komende
maanden misschien nog veel thuis
moeten zijn, is het belangrijk om

een huis te hebben waar we ons
allemaal
thuis
gaan
voelen.
Hannah (6 jaar) is aangemeld voor
de internationale school en we hopen dat ze daar snel zal kunnen
beginnen. Op dit moment zijn de
lessen daar echter ook grotendeels
online, dus het is even afwachten
hoe snel ze daadwerkelijk naar
school toe kan om ook wat vriendjes en vriendinnetjes te gaan maken.
Zelf gaan we de eerste maanden
vooral gebruiken om taalstudie te
doen. We moeten allebei Arabisch
leren en we gaan daarom aan een
taalschool les volgen en dat zoveel
mogelijk in het dagelijks leven in de
praktijk brengen. Naast de taalstudie zullen we onze tijd en energie
nodig hebben om daar als gezin te

settelen, onze weg te vinden in het
dagelijks leven, wat relaties en
vriendschappen op te bouwen en
een kerkelijke gemeente te zoeken.
En natuurlijk de zorg voor ons gezin, dat staat voorop. Nathan en
Timon (3 en 1 jaar) blijven de eerste tijd nog thuis, tot ze goed gewend zijn en we een prettige en
vertrouwde plek gevonden hebben
voor opvang als wij allebei werken.
We verwachten pas na de zomer
aan het werk te gaan op het seminarie en in de kliniek, omdat het
belangrijk is om die eerste tijd zoveel mogelijk energie te steken in
het leren van de taal. Dat is een
investering die zich later terugbetaalt.

Uitzicht vanaf ABTS

Contact
We hopen u en jullie regelmatig op
de hoogte te houden. Dat doen we
circa 4x per jaar door deze nieuwsbrief en we schrijven op regelmatige basis een korter verhaal (blog)
of we plaatsen een video (vlog) op
onze website. U kunt u aanmelden
op onze website www.gzb.nl/
lichtvoorlibanon (onder ‘Blijf op de
hoogte’) om een melding in uw mail
te krijgen als we een nieuwe blog
hebben geschreven. Verder delen
we berichtjes via social media

(Instagram, Facebook, Twitter), dus
ook daar kunt u ons volgen.
We vinden het leuk om af en toe
wat van u te horen. Dus aarzel niet
om ons eens een berichtje te sturen
of een vraag te stellen. Verder is
het gebed voor ons heel belangrijk.
We zien het als cruciaal voor onze
missie in Libanon dat deze gedragen wordt door uw en jouw gebed.
Bid u mee? We hopen regelmatig
gebedspunten en dankpunten met
u te delen.
Hartelijke groet,

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon

Colofon

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

.

Kees en Esther van der Knijff in januari 2021 uitgezonden te worden vanuit de
Maranathakerk in Rotterdam in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Contact: keesvanderknijff@gmail.com/esthervanderknijff@gmail.com
TFT Kees & Esther van der Knijff
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De uitzending vindt plaats via de GZB.
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