
 

Beste gemeente, familie, vrienden en Zendingsmaatjes, 

 

In Libanon houden we altijd rekening met onverwachte omstandigheden. De benzinestations kunnen zomaar een 

paar dagen dicht zijn, dus gaan we altijd al tanken als de tank nog maar halfleeg is. Dan kunnen we tenminste even 

vooruit als er een paar dagen geen benzine te krijgen is. De leverancier van waterflessen voor drinkwater kan zo-

maar twee weken niet komen, dus hebben we een drinkwaterfilter op één kraan zodat we dat water ook kunnen drin-

ken. Maar het kan ook andersom: er komt opeens steeds minder water uit de kraan, omdat de pomp boven op het 

dak uitstaat of kapot is. Zo hadden we pas een dag geen stromend water, zelfs geen druppel. Water om te drinken 

hebben we dan wel, maar de wasmachine stopte halverwege het programma, we konden niet onze handen wassen 

en een douche zat er al helemaal niet in. Wat waren we blij toen ’s avonds het water weer langzaam begon te  stro-

men! Helaas kwam het probleem de dag erna weer terug en zaten we nog een paar dagen zonder water voor het 

definitief opgelost werd. 

 

We zijn hier inmiddels een beetje aan gewend, maar we merken dat dit soort praktisch ‘gedoe’ wel altijd veel energie 

kost. Dat hoort dus een beetje bij het leven hier: rekenen met onzekerheid, flexibel zijn als dingen opeens anders 

lopen en zorgen voor een back-up.  
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Die onzekerheid hadden we een paar weken geleden ook. We 

wilden onze vakantie deze zomer graag in Nederland door-

brengen. We hopen volgend jaar officieel verlof te hebben, 

maar we zagen er naar uit om onze familie even te ontmoeten 

en afstand te nemen van ons werk, het dagelijks leven en de 

zomerhitte. Gelukkig is Libanon niet al te ver weg en we kon-

den in Nederland op iemands huis passen tijdens hun vakan-

tie. Dus: tickets geboekt en we hadden zin om te gaan.  

 

Helaas bleek 2 weken voor onze vertrekdatum dat onze ver-

blijfsvergunningen nog niet verlengd waren (die we al weken 

ervoor aangevraagd hadden). We zijn een aantal keer naar 

het bewuste kantoor geweest en het bleef tot op de dag van 

vertrek spannend. De koffers stonden ingepakt, de handbaga-

ge was gevuld, maar in ons hoofd hielden we rekening met 

het moeten annuleren van onze vlucht. Gelukkig hadden we 3 

uur voor we naar het vliegveld moesten vertrekken de beno-

digde pasjes in onze handen. Dat was een opluchting! We 

waren heel dankbaar toen we in het vliegtuig zaten en alles 

toch door kon gaan. We kijken terug op een fijne vakantie. We 

hebben onze ouders en broers/zussen ontmoet, de kinderen 

hebben gespeeld met hun neefjes en nichtje, we hebben ge-

noten van de mooie omgeving van Amersfoort en het was ook 

fijn om een zondag in de Maranathakerk in Rotterdam te kun-

nen zijn! Heel fijn om de betrokkenheid en het meeleven zo 

van dichtbij te ervaren en ook te voelen dat we ‘erbij horen’.  
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Eenmaal weer terug in Libanon valt het dan wel weer extra op hoe uitzichtloos hier voor veel mensen de situatie is. 

Esther had hier een gesprekje over met een collega-kinderarts. Dokter Ani was ook even het land uit geweest voor 

vakantie en ze gaf aan dat ze het moeilijk vond om weer terug te zijn. “Er verbetert niets voor de mensen, ze heb-

ben te weinig geld om zelfs maar eten te kopen, de 

prijzen blijven stijgen en ik, wat kan ik doen? Zelf 

heb ik het nog niet zo slecht, maar ik word zo ver-

drietig als ik al die gezinnen om me heen zie die zo 

arm zijn.” We herkennen dat wel, dat het je soms 

moedeloos kan maken. Soms is er ook cynisme in 

de gesprekjes met collega’s. “Wat doet het er nog 

toe? Het wordt er toch niet beter op.” Het is soms 

lastig om daar goed mee om te gaan. Als collega 

luister ik en vraag ik wat hen helpt om vol te hou-

den, soms deel ik iets over hoe ik dat ervaar en 

soms ben ik stil. Want veel woorden klinken te 

goedkoop, te makkelijk. En we bidden voor onze 

collega’s, om vol te houden, om hun hoop in God te 

zoeken en te vinden, om in liefde zorg te blijven 

geven aan de kinderen die we zien.  



Op het seminarie zijn de voorbereidingen voor het nieuwe jaar in volle gang. Per 1 oktober hopen in alle program-

ma’s weer nieuwe studenten te starten. Ook dit jaar hebben veel studenten zich   aangemeld, vanuit de hele regio. 

Voor het eerst hebben we nu ook een paar studenten uit Bahrein. Kees is zelf vooral druk met het voorbereiden van 

twee masterprogramma’s die hij coördineert. De ene is een bestaande opleiding, de andere master is helemaal 

nieuw. Langzamerhand proberen we zo met elkaar verder te bouwen aan het onderwijsaanbod en te zorgen dat ook 

studenten die na hun bachelor verder willen leren die mogelijkheid hebben. Dat doen we in de hoop dat deze stu-

denten later misschien hier in Libanon of op een andere plaats zelf weer anderen toe kunnen rusten. 

 

Naast het coördineren van de beide opleidingen geeft Kees zelf de komende maanden twee grote nieuwe vakken 

(gelukkig allebei nog in het Engels). Aan ABTS is dat een vak over de geschiedenis van de theologie, waarbij we 

vooral nadenken over hoe men in andere tijden de Bijbel gelezen en geïnterpreteerd heeft en wat dat voor ons van-

daag betekent. Daarnaast kwam er een uitnodiging van een Nederlandse collega (Wilbert van Saane) om aan de 

NEST, een ander seminarie in Beiroet, een cursus introductie in de dogmatiek te geven. Mooi om zo ergens anders 

bij te kunnen dragen en mogelijk naar de toekomst ook meer samenwerking te laten ontstaan.  

Kort na onze terugkomst in Libanon is Kees twee dagen op pad geweest met de tienerclub van onze kerk. Er was 

tijd om met elkaar leuke dingen te doen, om het kampvuur te zitten en te sporten. Maar daarnaast was er vooral ook 

ruimte voor verdieping en gesprek. In Libanon is niet echt sprake van een (voor)leescultuur, waardoor de Bijbelken-

nis van kinderen en jongeren vaak beperkt is. Tijdens het kamp deelde onze predikant iets over zijn eigen leven en 

het belang van het volgen van Jezus en Kees dacht met de tieners na over de praktijk van het christelijke leven. Wat 

betekent het te groeien in geloof, hoe kun je dieper wortelen in Gods genade in Jezus en hoe ziet dat eruit in de 

praktijk van elke dag? Het waren uitputtende dagen, maar toch mooi hoe je tussen alle activiteiten door soms even 

momenten hebt waarop de jongeren laten zien wat hen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken.  
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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 Hordijk 172 

3079 DK 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 de-

len om met ons mee te bidden en te danken. Zo kunt u/jij heel con-

creet 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.  

Op het moment van schrijven is ook hier de schoolvakantie bijna ten einde. Hannah en Nathan zijn bijna drie maan-

den vrij geweest. Voor de kinderen (en ons) is het goed dat de school weer bijna begint. We hopen dat ze het weer 

goed naar hun zin zullen hebben en op kunnen trekken met leeftijdsgenoten. Mede namens de kinderen willen we 

ook degenen bedanken die de afgelopen tijd van zich hebben laten horen met een kaartje. Elke keer is het toch een 

leuk moment als er met de post iets voor ons binnenkomt uit Rotterdam of een van onze deelgenotengemeenten. 

Bedankt!  
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