
D.V. zondag 17 januari 2021
De kerkenraad van de hervormde wijkgemeente Maranathakerk van de Protes-
tantse Gemeente Rotterdam-Zuid en het bestuur van de GZB nodigen u en jou 
van harte uit voor het digitaal meebeleven met de kerkdienst waarin Kees van der 
Knijff wordt bevestigd tot predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en 
Kees en Esther van der Knijff samen met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon 
worden uitgezonden naar Libanon. In deze dienst vragen we hierover Gods zegen.

Kees weet zich geroepen om docent te worden aan het Arab Baptist Theological 
Seminary en Esther om jeugdarts te worden aan het Howard Karagheusian 
Primary Healthcare Center, beide in Beiroet.

De uitzending vindt plaats op zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur in de Maranatha-
kerk in Rotterdam-Zuid. In deze dienst zal ds. P.J. Visser uit Rotterdam-Zuid voor-
gaan. De uitzending namens de GZB wordt verricht door ds. W.C. Polinder, lid van 
de raad van toezicht.

 Namens de kerkenraad van de Maranathakerk,
 F.W. Troost, scriba

 Namens de GZB,
 ir. M. van den Boogaart, directeur

Kees en Esther van der Knijff naar Libanon

   Uitnodiging
uitzenddienst



Gegevens voor de uitzenddienst 
• Klik op de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/7-Hervormde-gemeente-Rotter-

dam-Zuid-Wijkgemeente-Maranathakerk/

Onze missie
Zending en diaconaat in het Midden-Oosten
Libanon is een klein, maar prachtig land. Een land met veel 
problemen, maar ook een land waar de kracht van hoop 
zichtbaar is. Wij hopen te gaan wonen en werken in de 
hoofdstad Beiroet. Kees zal aan de slag gaan als docent 
theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan 
dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische 
wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de 
kwetsbare kerk te dienen. Esther zal gaan werken als jeugdarts/
kinderarts in het Howard Karagheusian Primary Healthcare 
Center, een gezondheidskliniek in een arme wijk van Beiroet, 
waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de 
gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is.

Met woorden en daden delen we zo het Evangelie: geloven kan 
niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien 
vertelt iets van Gods liefde.
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