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Nieuwsbrief  van Kees & Esther van der Knijff 

Beste gemeente, familie en vrienden, 

 

Onze eerste nieuwsbrief uit Libanon! Fijn om hier nu te zijn en u mee te kunnen nemen in onze eerste ervaringen.   

Na een bemoedigende uitzenddienst op 17 januari konden we helaas niet meteen vertrekken vanwege een heel 

strikte lockdown in Libanon. We hebben een aantal weken in een zendingshuis in Bodegraven gewoond, want ons 

eigen huis was al verkocht en leeggemaakt. Gelukkig kregen we eind februari bericht dat we bijna konden vertrekken 

en op 3 maart stapten we op Schiphol op het vliegtuig. De reis ging voorspoedig en ’s avonds laat arriveerden we op 

de luchthaven van Beiroet, Libanon.  

 

Op zoek naar een huis 

We verbleven de eerste weken in een gastenverblijf van ABTS, de theologische opleiding waar Kees gaat werken. 

Onze eerste doelen waren het vinden van een eigen huis en een auto. Dat is allebei gelukt. Het huurappartement 

dat we gevonden hebben staat op een vrij rustig plekje (veel gebouwen staan langs drukke wegen) en er zit zelfs 

een klein stukje tuin bij.  

 

De meeste mensen wonen hier in een appartement, rijtjeshuizen bestaan hier niet. Het zijn gebouwen met zo’n 5-6 

woonlagen, hoewel er in het centrum ook wel hogere flats staan. Wij willen graag in de buurt van ABTS wonen. Het 

verkeer in Beiroet is erg druk en chaotisch, dus het is verstandig om de afstand tot je werk zo  klein mogelijk te 

houden. De internationale school voor de  kinderen staat in dezelfde wijk. Deze wijk heet Mansourieh en is een 

buitenwijk van Beiroet, iets hoger tegen de bergen aan. Je hebt vanuit deze wijk dan ook prachtig uitzicht over de 

stad, richting de zee.  

Op het moment van schrijven hebben we de meeste spullen kunnen kopen die we nodig hebben voor in huis. Ook 

water, gas, elektriciteit en internet zijn geregeld. Dat gaat hier allemaal wat anders dan in Nederland. Voor het in-

ternet bijvoorbeeld bel je degene die ‘de baas’ is over de internetkabel in de wijk. Die komt dan, klimt in de hoge 

elektriciteitspaal die naast het gebouw staat, verbindt een nieuw draadje met de internetkabel en boort een gat in 

de buitenmuur om het draadje naar binnen te leiden. Even nog de kabel met een paar tie-wraps vastmaken aan de 

gevel zodat het goed vast zit en klaar. Het is buiten overal een wirwar van draden. Gelukkig krijgen we bij al het 

geregel veel hulp en advies van lokale mensen. 
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Onze zeecontainer met wat spullen uit Nederland is inmiddels ook gearriveerd en het zal fijn zijn om weer een echt 

‘thuis’ te hebben, na meerdere verhuizingen in een paar maanden. De kinderen zijn blij met hun speelgoed en fiets-

jes die uit de container kwamen. Ook is het fijn om weer wat meer kleding te hebben dan de paar setjes die in de 

koffers pasten.  Als u dit leest, zijn we waarschijnlijk net verhuisd. 

We krijgen van meerdere mensen de vraag: hebben jullie ook al een kerkelijke gemeente gevonden? Dat is best 

lastig in deze tijd. Er zijn veel verschillende gemeenten in de stad. De docenten van ABTS, het seminarie waar 

Kees gaat werken, zijn bij verschillende gemeenten aangesloten. De meeste kerken zijn hier volledig online door de 

corona-beperkingen. We hebben dus een aantal keer een dienst meegekeken, maar het is moeilijk om digitaal echt 

een indruk te krijgen van de gemeente. Daarnaast is het nog de vraag of we ons willen aansluiten bij een Engelstali-

ge of Arabischtalige gemeente. We zijn hier nog niet uit en nemen rustig de tijd om bij verschillende gemeenten 

mee te luisteren. Regelmatig kijken we nog een dienst mee in de Maranathakerk. Het is fijn om op die manier ook 

de verbondenheid met onze thuisgemeente te ervaren!  
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Taalles: Arabisch en Engels 

Kerk 

Naast het zoeken van een huis en alle regeldingen die daarbij kwamen kijken, zijn we gestart met taalles. Elke dag 

hebben we allebei een uur Arabische les met onze eigen taaldocent. We hadden in Nederland al een start gemaakt 

met een online programma, maar het is fijn om dat nu met een docent te doen, die je uitspraak corrigeert en al onze 

vragen kan beantwoorden. Elke avond zitten we dus netjes aan ons huiswerk: woorden schrijven, grammatica oefe-

nen, rijtjes stampen. Een intensief proces, het leren van zo’n nieuwe taal! 

De kinderen zijn ook bezig met taalles, maar dan met Engels. De internationale school waar ze naar toe hopen te 

gaan, heeft Engels als voertaal. We spreken in huis regelmatig Engels, we oefenen met zinnetjes en Hannah leest al 

Engelse boekjes. Nathan vindt het erg leuk om te laten horen dat hij kan tellen in het Engels en de kleuren ook al 

weet. En zelfs Timon pakt het snel op: zodra we op straat iemand tegenkomen, roept hij ‘morning’ of ‘bye bye’! 

 

De lessen van de school is hier nu nog volledig online en het is niet duidelijk wanneer de kinderen weer fysiek naar 

school kunnen komen. Wel hebben we afgesproken dat Hannah gaat starten met drie keer per week een uur Engel-

se les met één van de juffen op school. Zij gaat haar klaarstomen zodat ze na de zomervakantie voldoende Engels 

begrijpt en spreekt om in grade 2 (groep 4) mee te draaien. Tot die tijd doen we thuis gewoon nog Nederlands 

schoolwerk, om het lezen en rekenen bij te houden.  

Gelukkig gaat het met de kinderen goed. Het is voor hen natuurlijk een hele overgang maar ze hebben het hier goed 

naar hun zin en hebben zich snel aangepast. Het is fijn dat ze een paar Amerikaanse vriendjes in de buurt hebben 

gevonden, waar ze regelmatig mee buiten spelen. En dat helpt ook weer om Engels te oefenen.  
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’’Wanneer gaan jullie aan het werk?’’ 

Zoals u kunt lezen, zijn we hier volop ons leven aan het opbouwen. Dit kost best wat tijd en energie. Het gaat goed 

met ons, maar we hebben ook wel momenten waarop we erg moe zijn. Door alle nieuwe indrukken, door alle ver-

schillende dingen die onze aandacht vragen, naast de zorg voor de kinderen die de hele dag thuis zijn. We nemen 

de komende maanden de tijd om hier onze plek te vinden en te investeren in de taalstudie. Kees doet wel wekelijks 

mee met de stafvergaderingen van ABTS en pakt vast wat kleine taakjes op, maar verder zijn we nog niet ‘aan het 

werk’. De taalstudie is nu onze eerste prioriteit. 

Bid- & dankpunten 

 

We zijn blij met al het meeleven en gebed. Dat bemoedigt ons! God werkt door het gebed en we geven u graag een 

aantal gebedspunten en dankpunten om met ons mee te bidden en danken: 

• Dank dat we vrij snel een geschikt huis hebben gevonden  

• Dank dat het met de kinderen goed gaat en ze het tot nu toe goed naar hun zin hebben  

• Bid om inzicht en rust voor de taalstudie, zodat we het Arabisch steeds beter gaan begrijpen en spreken en in 

ons werk kunnen gebruiken 

• Bid om energie en nieuwe kracht in deze intensieve tijd 

• Bid voor Libanon, nu er al meer dan een jaar een zware economische crisis is en steeds meer mensen in 

zware armoede leven.  

Een hartelijke groet uit Libanon, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 

Colofon 

Kees en Esther van der Knijff zijn uitgezonden naar Libanon, 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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