
Kees en Esther van der Knijff  

 

Vertel eens wat over jezelf… 

Wij zijn Kees en Esther van der Knijff en we zijn samen met onze kinderen Hannah (7), Nathan (4) en 

Timon (2) door de GZB uitgezonden naar Libanon. Daar hopen we als theoloog en arts een bijdrage te 

mogen leveren aan het werk in Gods Koninkrijk. 

 

Wat voor werk doen jullie precies in Libanon? 

Esther werkt als arts in een kliniek in één van de armste wijken van Beiroet. Daar wordt medische zorg 

geboden aan degenen voor wie de gewone zorg veel te duur is. Esther richt zich met name op 

(preventieve) zorg voor kinderen en jonge gezinnen. 

Kees is als theologisch docent verbonden aan een seminarie (predikantenopleiding) waar jonge 

predikanten worden opgeleid voor het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

 

Hoe zijn de eerste maanden in Libanon verlopen? 

Als we terugkijken tot maart dan mogen we vooral dankbaar zijn voor alles wat we hier al op hebben 

kunnen bouwen. Maar het zijn ook hectische maanden geweest, want Libanon is een land dat 

momenteel van crisis in crisis rolt. In het dagelijks leven ondervinden we daarvan wel de gevolgen. 

 

Kees, wat zijn je eerste indrukken bij het seminarie? 

Ik ben terechtgekomen in een team van bevlogen docenten die hart hebben voor de kerk in deze regio. 

Dat is prachtig. De studenten zijn vaak al betrokken bij het werk in de kerk maar zoeken een stuk 

verdieping om hun gemeente te kunnen leiden. Ze zijn dus vrijwel allemaal gemotiveerd en gedreven. 

Inmiddels heb ik een eerste cursus gegeven, dat was mooi om te doen. 

 

En in de kliniek, Esther? 

Ik ga nu een paar maanden een dag in de week naar de kliniek, sinds kort twee dagen. Eerst heb ik 

vooral meegekeken met de lokale kinderartsen, maar inmiddels draai ik zelf spreekuur, met een 

student naast me die vertaalt.  

 

Hoe gaat het met de taalstudie? 

Vier dagen in de week hebben we allebei een uur taalles. En dat is hard nodig, want Arabisch is geen 

eenvoudige taal. Meer en meer beginnen we dingen te volgen van gesprekken om ons heen, dus we 

houden de moed erin. 

 

En de kinderen, hoe is het voor hen? 

Dat gaat eigenlijk beter dan we gehoopt hadden. Natuurlijk zijn er momenten dat ze Nederland missen, 

maar ze lijken hier ook hun plek wel te vinden. Het heeft geholpen dat ze de eerste maanden veel bij 

ons waren, omdat de scholen door corona pas recent weer opengingen. En het tempo waarmee 

kinderen talen leren, daar kunnen wij alleen maar jaloers naar kijken. 

 

Jullie noemden de crisis, wat merken jullie daar concreet van? 



Dat merk je op allerlei manieren. Het meest concreet nog wel dat we in de zomer soms urenlang in de 

rij moesten staan voor een halve tank benzine. Door de brandstoftekorten is ook het 

elektriciteitsnetwerk instabiel: in de zomer hadden we zo’n 9-10 uur per dag geen elektriciteit in huis. 

Dat betekent soms wel even aanpassen, maar daar raak je verrassend snel aan gewend. Zolang het 

niet onveilig is, zijn dit vooral ongemakken. 

 

Wat willen jullie onze gemeente meegeven? 

Pas hier in Libanon zijn we gaan beseffen hoe ongelooflijk rijk en bevoorrecht we in Nederland zijn. 

We mogen, ook in de kerk, best eens wat meer nadenken welke verantwoordelijkheden dat met zich 

meebrengt. 

 

Nog belangrijker: God is aan het werk! Niet altijd zichtbaar, maar in een tijd van crisis soms juist wel. 

De manier waarop de kerk hier liefde en hoop mag bieden aan vluchtelingen opent veel deuren voor 

het Evangelie… 

 

 

 


