
Beste gemeente, familie en vrienden, 

 

Nu we een paar maanden in Libanon wonen, begint het dagelijks leven steeds meer te wennen. Onze dagen vullen zich 

vooral met veel taalstudie en de zorg voor de kinderen, waarbij we elkaar afwisselen.  

 

Kees heeft elke ochtend een uur één-op-één Arabische les en daarna doet hij zijn huiswerk. Esther heeft elke middag 

Arabische les en daarna is het ook huiswerktijd en Hannah heeft 3 keer per week een uur Engelse les. Verder doen we 

thuis met haar wat Nederlands schoolwerk. Een paar weken geleden zijn de scholen hier weer overgegaan op fysiek 

onderwijs, na meer dan een jaar online onderwijs. Inmiddels is het schooljaar hier afgelopen, voor de resterende weken 

was het niet meer de moeite voor Hannah om nog met een klas mee te gaan draaien. Vanaf september hopen Hannah 

en Nathan 5 dagen in de week naar de internationale school te gaan. Hannah is hard bezig om Engels te leren en dat 

gaat goed. Ze leest al boekjes in het Engels en spreekt steeds meer in goede zinnen. Dat is fijn, want dan kan ze instro-

men in grade 2 (vergelijkbaar met groep 4 in Nederland). Nathan gaat voor het eerst naar school en zal het Engels spe-

lenderwijs wel oppakken. Timon speelt vooral heerlijk en pikt her en der een Engels woordje op.  

 

Ons Arabisch gaat vooruit, maar het is wel doorzetten. We zijn nu vooral bezig met heel veel werkwoorden en werk-

woordsvormen leren en dat is niet altijd zo inspirerend… Gelukkig weten we waarom we het doen en het is fijn om te 

merken dat je iets meer gaat begrijpen van het Arabisch wat je om je heen hoort. 

 

Kees doet mee met de wekelijkse vergaderingen met zijn collega’s van ABTS en Esther gaat de komende maanden 

één ochtend per week meekijken in de kliniek, om zo langzaam ingewerkt te worden.  
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Dagelijks leven: de supermarkt 

We boffen met een supermarkt vlakbij, op zo’n 200 meter afstand. Het is een goede supermarkt en we waren in het 

begin echt verrast dat we hier zoveel bekende producten kunnen kopen. Op veel plekken in de wereld kun je wel Nutel-

la of aardbeienjam kopen, maar we hadden er niet op gerekend dat we hier zelfs plakjes Gouda-kaas en hagelslag kon-

den krijgen. Oké, het is geen echte hagelslag, meer van die dunne ‘sprinkles’ die je als taartversiering gebruikt, maar 

voor ons voldoet het prima. Stroopwafels, lekkere drop en rookworst zijn hier niet te vinden, maar dat hadden we ook 

niet verwacht. Dan hebben we tenminste iets om van te genieten als we eens met verlof zijn in Nederland!  

 

Er is hier een goede versafdeling, met veel groente en fruit. We eten nu veel meer wat het seizoen schaft. Het is nu de 

tijd van veel vers fruit (heerlijke aardbeien, perziken, abrikozen, pruimen, kersen), we zijn wel benieuwd wat er in de 

wintermaanden is. In Nederland zag je alleen de prachtig gevormde groenten en fruit liggen, denk aan: alle cherrytoma-

ten zijn precies even groot. Hier liggen de kneusjes en de kromkommers ook gewoon in het schap. Prima, ze smaken 

net zo goed! 

 

De eerste keren keken ze een beetje gek op toen ik met mijn herbruikbare zakjes voor groente en fruit aankwam. Ik ben 

niet echt een voorloper op ‘duurzaam-leven-gebied’ maar ik probeer een klein steentje bij te dragen door plastic te ver-

mijden dat niet nodig is. En hier wordt echt alles in van die dunne plastic zakjes gestopt. De eerste keren wilden ze mijn 

bananen-in-katoenen-zakje alsnog in een plastic tasje stoppen, maar inmiddels weten ze het. Afgelopen week was 

Kees een keer boodschappen wezen doen. Toen ik de keer erna bij de kassa stond, zei de jongen: “Ik heb je man ge-

sproken. Door die grappige zakjes wist ik dat het jouw man moest zijn!” Haha, we vallen wel op blijkbaar!  

De laatste weken zijn er steeds meer kerken die weer opengaan voor fysieke bijeenkomsten. We hebben bij een aantal 

(vooral Engelstalige) gemeenten een dienst meegemaakt en het was heel bemoedigend om samen te luisteren naar het 

Evangelie en te zingen tot eer van God. Die verbondenheid en gemeenschap hadden we de afgelopen maanden, met 

online-diensten, wel echt gemist. Kees heeft bij één van deze gemeenten ook een keer gepreekt als gastpredikant. Hij 

werd meteen gevraagd om het Heilig Avondmaal te bedienen. Mooi om dit te kunnen doen en zo de kerk hier te dienen. 

We zijn zelf nog zoekende naar een vaste gemeente, we hebben wat meer tijd nodig om een definitieve keuze daarover 

te maken.  
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Hoe gaat het op het seminarie? 

Gebedsgroep 

Omdat deze nieuwsbrief maar 4x per jaar verschijnt, vinden we het fijn om op regelmatigere basis met u en jullie ge-

bedspunten te delen. We maken hiervoor een Whatsapp-groep aan. In deze groep delen wij dan punten om met ons 

mee te bidden en te danken. Zo kunt u/jij heel concreet betrokken zijn bij het werk in Libanon, door niet alleen mee te 

leven maar ook mee te bidden! En gebed is hard nodig, God werkt door het gebed, dat geloven we! 

 

Wilt u/jij zich aanmelden voor deze Whatsapp-groep? Stuur dan een mailtje naar tft.vanderknijff@gmail.com en ons 

TFT (Thuisfrontteam) zorgt dat u wordt toegevoegd.  

Het collegejaar is hier (bijna) afgelopen. De studenten hebben alleen maar online lessen gevolgd. Kees was bij de di-

ploma-uitreiking. Ondanks de beperkingen van het afgelopen jaar hebben de studenten veel geleerd. Een Syrische stu-

dente die een cursus volgt bij ABTS, vertelde in de nieuwsbrief van het seminarie:  

 

“Mijn man (die ook studeert aan ABTS) en ik dienen 

God in onze lokale kerk, waar we hulp verlenen aan 

gezinnen door hen te bezoeken, voedselpakketten 

uit te delen en voor hen te bidden. We zijn beiden 

niet als christen opgegroeid. We willen theologie 

studeren om het geloof dieper te begrijpen en het 

Evangelie te kunnen delen. Bij ABTS heb ik geleerd 

om nog meer lief te hebben en te vergeven en mijn 

verlangen om meer over Christus te weten is alleen 

maar gegroeid. Mijn bediening in onze kerk leert mij 

om God te dienen zonder iets terug te verwachten. Ik 

hoop dat mensen Jezus in mij zien.” 

 

 

 

 

 

Het is bemoedigend om te horen hoe de studenten 

getuigen van Gods werk, in hen en door hen heen.  

In september 2021 hoopt Kees zijn eerste lessen te 

gaan geven aan het seminarie. Iets om naar uit te 

zien! Dit is nog wel in het Engels, in het Arabisch 

lesgeven is nog wat te hoog gegrepen. Maar het is 

wel de bedoeling dat hij de komende jaren steeds 

meer ook in het Arabisch zal gaan lesgeven.  
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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 

p/a West-Varkenoordseweg 235a 

3074HV Rotterdam 

Email: tft.vanderknijff@gmail.com 

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 
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GZB 

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: 

• Bid voor Libanon, nu de economische crisis aanhoudt en steeds meer mensen zwaar treft. Bid om herstel van 

het land. 

• Er zijn op het moment brandstoftekorten, wat problemen geeft op de weg, maar ook met elektriciteit en de wa-

tervoorziening. Bid mee om structurele oplossingen hiervoor. 

• Dank dat het met ons als gezin goed gaat, dat we gezond zijn en de kinderen het hier goed naar hun zin heb-

ben. Bid ook om energie en doorzettingsvermogen voor de taalstudie. 

• Dank ook dat de covid-situatie in Libanon op dit moment stabiel is en de besmettingen flink gedaald zijn.  

Bidden & danken 

Een hartelijke groet uit Libanon, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 


