
Beste gemeente, familie en vrienden, 

 

Het is voorjaar en we genieten van de zon die ons huis weer opwarmt! De winter (eind januari tot half maart) was 

koud, de koudste winter in 20 jaar in Libanon las ik ergens. De buitentemperatuur was voor ons niet zo’n probleem, 

die bleef boven het vriespunt. Het grootste verschil met Nederland is dat we ons huis hier moeilijk warm krijgen en 

warm houden. De huizen zijn veel meer gebouwd op de lange warme zomer, er is geen centrale verwarming en de 

huizen zijn slecht geïsoleerd. Daardoor was het in huis geregeld tussen de 15 en 16 graden en zaten we in onze jas 

en met een sjaal om taalstudie te doen. Tegelijkertijd moesten we ook vaak denken aan vluchtelingen in tentenkam-

pen, helemaal zonder verwarming en geen droog bed om te slapen. Dan voelden we ons weer erg bevoorrecht. We 

genieten nu dus nog meer van het heerlijke voorjaarszonnetje!  

 

 

Esther heeft de afgelopen maanden wat onderzoeken in het ziekenhuis gehad vanwege gewichtsverlies en buik-

klachten. Dat gaf wel wat onzekerheid en zorgen. We zijn dankbaar voor het meeleven en gebed wat we in deze 

periode ervaren hebben. Inmiddels is het duidelijk dat ze coeliakie heeft ontwikkeld, een auto-immuunziekte met 

overgevoeligheid voor gluten. Gluten zitten onder andere in tarwe en andere graansoorten. Esther houdt nu een glu-

tenvrij dieet aan en dat lijkt wel verbetering te geven. We zijn dankbaar dat er geen andere ernstige ziekten gevon-

den zijn! Tegelijkertijd is het een flinke omschakeling qua eetgewoonten en in Libanon is het ook wat meer een 

zoektocht naar geschikte glutenvrije producten. Gelukkig is er nog genoeg over wat glutenvrij is en vindt Esther het 

leuk om zelf dingen te bakken. Dus staat er nu regelmatig brood van rijstmeel en amandelmeel in de oven of een 

bananenbrood met glutenvrije havermout.  
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Op het werk gaat het goed. Kees is bezig met het uitwerken en 

opzetten van een nieuw masterprogramma aan het seminarie, 

waarover straks meer. Hij begeleidt een scriptie en doet onder-

zoek. Esther werkt twee dagen in de week in de kliniek en 

merkt dat het weer drukker wordt op de kinderafdeling. Dat 

klinkt vreemd, want je zou denken dat er in de winter meer 

kinderen ziek zijn en het dan dus druk is. Maar we merken dui-

delijk dat als het regent of erg koud is, de mensen minder snel 

naar de kliniek komen. Een verklaring is dat veel mensen lo-

pend naar de kliniek moeten komen, bij gebrek aan een auto 

of aan brandstof voor hun auto. En als het regent zijn mensen 

dus eerder geneigd om hun bezoekje uit te stellen of er hele-

maal vanaf te zien. Dus die vaccinaties halen, dat doen men-

sen liever bij mooi weer. Mensen zijn hier gewend om snel 

naar de dokter te gaan, bij elk hoestje of een dag koorts raad-

plegen ze graag even de dokter. Maar als het heel slecht weer 

is, zullen ze het toch een dag langer aan kijken. En gelukkig 

gaan de meeste kinderziekten vanzelf over, dus dat scheelt in 

het aantal patiënten.   

 

Naast ons werk steken we allebei nog flink wat uren in de taalstudie. We spreken inmiddels een mondje Arabisch en 

begrijpen steeds meer als we in gesprek zijn met mensen. In de kerk volgen we de preek een beetje en Esther doet 

regelmatig consulten in het Arabisch, als er geen vertaler beschikbaar is. Maar Arabisch is een moeilijke taal en we 

vinden het zinvol om daar nu in te investeren. Daarom hebben we nog steeds 4 keer per week een taalles. 

 

Hoe ziet zo’n taalles er uit? We hebben één-op-één les, ieder 

met onze eigen docent en dat doen we altijd online. De laatste 

weken hebben we allebei veel geoefend met luistervaardig-

heid. We kiezen  dan een podcast (geluidsopname, bijvoor-

beeld een interview) in het Arabisch. Vóór de taalles proberen 

we die podcast vast één keer helemaal te luisteren. Soms kun 

je dan al wat begrijpen, vaak blijft het nog een mysterieuze brij 

van deels bekende en grotendeels onbekende woorden.  

Tijdens de taalles gaan we dan de podcast opnieuw beluiste-

ren, waarbij we na elke paar woorden de podcast pauzeren en 

vertalen wat we horen. Alle nieuwe woorden en uitdrukkingen 

schrijft onze taaldocent voor ons uit in de chat, zodat we het 

kunnen overnemen in ons huiswerkschrift.  Dat is hard werken: 

luisteren, vertalen, vertaling bijstellen, nieuwe woorden op-

schrijven en dan weer verder luisteren. Als er veel onbekende 

woorden inzitten, doe je gerust een hele taalles (45 minuten) 

over 3-5 minuten van een podcast. Na de taalles gaan we aan 

de slag met ons huiswerk. We oefenen op de nieuwe woorden, 

schrijven ze op in een zinnetje om ze in de juiste context te 

leren gebruiken of luisteren de podcast nog een keer om te 

kijken of we nu alles kunnen begrijpen. En de volgende dag 

kruipen we weer een paar minuten verder door de podcast 

heen. Op die manier oefenen we onze luistervaardigheid en 

leren we veel nieuwe woorden en uitdrukkingen.  
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Hannah en Nathan spreken op school vooral Engels. Dat gaat hen allebei prima af. Hannah kan zich heel goed ver-

staanbaar maken en leest zonder moeite boeken in het Engels. Nathan heeft het ook snel opgepikt en vindt het erg 

leuk om Engels te praten. Daarnaast hebben ze Arabisch en Frans als vak. Ze kennen inmiddels heel wat losse 

woorden, Hannah begint een beetje te lezen in het Arabisch en Nathan zingt regelmatig Franse liedjes (die wij dan 

weer niet zo goed verstaan omdat ons Frans niet best is… ). Maar echt een gesprekje in het Arabisch of Frans, dat 

valt hen nog niet mee en dat geeft ook niets.  

 

Thuis spreken we Nederlands met elkaar. In de eerste maanden school merkten we dat de kinderen de neiging had-

den om thuis ook Engels te gaan praten. Inmiddels kunnen ze het makkelijker uit elkaar houden en spreken ze thuis 

gewoon Nederlands. We vinden het belangrijk dat ze hun moedertaal vloeiend blijven spreken. Daarnaast doet Han-

nah ook Nederlands huiswerk (taal en spelling) om dat bij te houden en we zijn heel blij met een online bibliotheek 

waarin we Nederlandse e-books kunnen downloaden voor Hannah. Timon leert op het kinderdagverblijf ook wat En-

gels en kent steeds meer Engelse zinnetjes. Als de jongens samen spelen, horen we regelmatig: “I am the police, I 

catch you and put you in jail!”  

We schreven het hierboven al: aan het seminarie wordt een nieuwe masteropleiding opgezet. Op dit moment kun-

nen studenten een ‘certificaat’ theologie halen (een éénjarige opleiding) of een complete bachelor. De masteroplei-

ding is daarin een volgende stap. De droom is uiteindelijk om naast de toerusting voor predikanten ook een aantal 

studenten op te leiden die in de toekomst zelf ergens in de regio kunnen doceren aan een theologische opleiding. 

Echt een langetermijnproject dus. Kees coördineert de opzet van de opleiding en zal na de zomer ook de leider van 

dit programma worden. Op dit moment benaderen we oud-studenten van het seminarie om te kijken wie er interesse 

hebben om door te studeren. De bedoeling is dat voor studenten uit het Midden-Oosten het grootste deel van de 

opleiding door het seminarie betaald zal worden om de drempel zo laag mogelijk te maken. Als docenten zijn we 

druk bezig met het voorbereiden van verschillende vakken en het nadenken over de vormgeving van de master. De 

vraag is daarbij steeds weer: hoe leiden we studenten op die in de toekomst op een vruchtbare manier de kerk in 

deze regio kunnen dienen en welke bagage moeten we ze daarvoor meegeven? Bid u mee om wijsheid daarbij?  
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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 

 

Voor financiële ondersteuning 

Kees & Esther vd Knijff: 

 

Zendingscommissie GZB Herv. 

Wijkgemeente Maranathakerk  

NL77 INGB 0002 6912 57 

o.v.v. 

Fam. Van der Knijff. 

 

 

GZB 

Een hartelijke groet uit Libanon, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 

We hebben een Whatsapp-groep waarin we regelmatig punten delen 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! 

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/jij wordt toegevoegd.  

mailto:tft.vanderknijff@gmail.com

