
Lieve familie, vrienden en andere lezers, 
“We willen naar Australië emigreren, of Canada, of misschien Nederland? Ja, eigenlijk willen 
we helemaal niet weg, hoor. We houden van Libanon, maar er is hier gewoon geen leven meer.” 
Ja, wat zeg je dan? Elke dag verslechtert de economische situatie in Libanon. Libanezen zijn 
ongelofelijk veerkrachtig, maar op een gegeven moment lukt het niet meer en beginnen de 
mensen de moed te verliezen. Na de heftige revolutieperiode eind 2019 begon 2020 hoopvol. 
De economie stond er slecht voor, maar er was een nieuwe regering die z’n best ging doen. 
Toen brak Corona uit. Angst, onzekerheid en paniek sloegen toe. De volledige lockdown 
gedurende ongeveer 3 maanden was de genadeslag. 50% van de bevolking leeft nu onder de 
armoedegrens en zo’n 30% van die groep leeft in ernstige armoede. De groepen mannen die 
zittend op de stoeprand wachten op een klusje, zijn een stuk groter dan voorheen. En het 
aantal mensen dat de vuilniscontainers doorzoekt, is duidelijk toegenomen.
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Is het werkelijk zo hopeloos? 
Ja, ik kan de situatie niet rooskleuriger beschrijven. Ik kan het 
lijden om me heen niet negeren. De vele vrouwelijke migranten-
werkers die zonder legale papieren en zonder geld op straat 
gedumpt worden door hun werkgevers, terwijl hun ambassade 
niks doet om hen te beschermen. De patiënten die hun urgente 
medicijnen niet meer kunnen betalen. De demonstranten die 
roepen: “Het is beter om Corona te riskeren, dan thuis van honger 
te sterven.” De Libanese pond die elke dag dramatisch in waarde 
daalt. De banken die nauwelijks geld uitkeren aan hun klanten… 

… maar … 
De rest van de ruimte wil ik vullen met verhalen van Gods werk. 
Want de situatie geeft enorm veel mogelijkheden en opent veel 
deuren. Bijvoorbeeld: 
- Tijdens de lockdown was er regelmatig contact met de ouders 

en kinderen van peuteropvang GROW. Hierdoor wisten ze zich 
gezien en niet vergeten. Daarnaast konden we een aantal keer 
voedselbonnen, kleding en gekookte maaltijden verstrekken. We 
hoorden dat andere peuteropvangen alleen maar om geld 
bleven vragen, maar totaal geen persoonlijke aandacht aan 
ouders en kinderen tijdens de lockdown gaven. Zo mochten we 
de praktische en dienende liefde van God op een prachtige 
manier laten zien. 

- Als team volgden we tijdens de lockdown elke week online 
trainingen. De focus was een meer kindgerichte benadering 
waardoor kinderen actief betrokken worden en zich op een 
natuurlijke, vrijere manier ontwikkelen. Nu, na de lockdown, 
zijn we weer fulltime open. Echter, we hebben een beperkt 
aantal kinderen, per 1 juli max. 50% van het oorspronkelijke 
aantal. Dit zorgt ervoor dat de begeleidsters veel 1-op-1 
aandacht aan de kinderen kunnen geven en hun nieuw geleerde 
vaardigheden kunnen oefenen. 

- De eerste dag dat we weer open waren, was iedereen nerveus. 
Daarom begonnen we met een kort gebed waarin we de dag in 
Gods handen legden en baden om Zijn bescherming. Ik stelde 
voor om dat voortaan elke dag te doen en sindsdien bidden we 
samen als team vlak voordat we opengaan. Soms wachten er al 
ouders en kinderen tot ze naar binnen kunnen. Zo kunnen we 
ook op deze manier een getuigenis verspreiden dat onze hulp 
alleen van God komt en dat we Hem in alles nodig hebben. 
Hoewel we een christelijke opvang zijn, zijn dit soort gebruiken 
niet vanzelfsprekend. Ik ben daarom blij met deze verandering, 
evenals de korte overdenkingen die we nu ruim een jaar tijdens 
onze teamvergaderingen doen. 

Heerlijk is het, dat we nu weer 
regelmatig de natuur in kunnen 
gaan tijdens wandelingen en 
familiebezoeken. Libanon is en 
blijft een adembenemend land. 

Vanwege de stijgende prijzen 
wordt elk vrij stukje grond 
benut om eigen groenten te 
verbouwen. De buren zijn op 
hun balkon een groentetuintje 
begonnen. 

Onlangs was er geen brood 
meer. Rijen, rijen mensen bij de 
bakker waar nog wèl brood is 
en anders rest niets anders, dan 
elke bakkerij langsgaan om nog 
ergens iets te bemachtigen.
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(Vervolg van vorige pagina) 
- Sinds lange tijd wilde ik bij GROW een bibliotheek 

voor de kinderen starten. Ik kocht nieuwe boekjes 
om daarmee te laten zien dat de kinderen 
waardevol zijn en het beste en mooiste verdienen. 
In veel gezinnen is er geen geld voor extra dingen 
zoals speelgoed en boekjes, ook al zouden ouders 
dit soms echt wel voor hun kind willen. De 
bibliotheek is dan een mooie oplossing. Daarnaast 
hoop ik dat het zorgt voor quality time voor ouders 
en kinderen. Vlak voor de lockdown hadden we een 
video met uitleg en voorlees-tips opgenomen die we 
vorige week gepubliceerd hebben. Afgelopen week 
zijn we open gegaan en er zijn al verschillende 
boekjes uitgeleend. Ik ben heel benieuwd hoe dit 
zich verder gaat ontwikkelen. 

- De kerk waar ik bij aangesloten ben, Resurrection 
Church Beirut, weet zich geroepen om van 
betekenis te zijn in de hele Arabisch sprekende 
wereld. Daarom vindt een deel van hun activiteiten 
online plaats. Tijdens de lockdown heeft dit een 
enorme vlucht genomen. Er is hard gewerkt om een 
online kerkgemeenschap vorm te geven, inclusief 
discipelschapsgroepen (life groups), zodat er 
voortdurend follow-up kan plaatsvinden voor 
nieuwe gelovigen. 

- Omdat het land in een diepe crisis zit, is onze 
dominee, Hikmat Kashouh, met een nieuwe 
prekenserie begonnen met als onderwerp ‘relaties’. 
Om veranderingen in de samenleving te bewerken, 
moeten we beginnen in onze persoonlijke relaties. 
Gezonde huwelijken en gezinsrelaties, gefundeerd 
op het woord van God, brengen een nieuwe 
generatie voort die aan God is toegewijd en 
daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen. 
Omdat we nu zowel online als fysiek kerk houden, 
zijn de preken online te vinden met Engelse 
ondertiteling voor alle Engelssprekende gemeente-
leden. (De diensten zijn te vinden op YouTube en Facebook 
onder ‘Resurrection Church Beirut’.)

Danken  
✓ Dank voor de gezegende en veilige 

lockdown periode. 
✓ Dank dat we de relaties met families van 

GROW konden onderhouden tijdens de 
lockdown en dat we nu weer fulltime 
open zijn. 

Bidden 
✓ Bid voor Libanon! Bid dat we als natie 

terugkeren naar God. Partijdigheid, 
machtsmisbruik en corruptie zijn aan de 
orde van de dag. Zonder Hem gaat het 
land echt ten onder, maar met Hem zal er 
vrede en voorspoed zijn. 

✓ Bid voor de regering van Libanon. Voor 
wijsheid en het vermogen om de 
immense problemen aan te pakken. 

✓ Bid voor verdere ontwikkeling van het 
team bij GROW dat we steeds meer leren 
zien hoe God kinderen heeft geschapen, 
waardoor we tegemoet kunnen komen 
aan hun individuele behoeften. 

✓ Bid voor stafleden die niet echt 
gemotiveerd zijn en die ook nog geen 
echte volgelingen van Jezus zijn, dat ze 
hun hart zullen openen voor de helende 
verandering van Gods Geest.

Het is pijnlijk en hartbrekend om de realiteit om me 
heen onder ogen te zien. Tegelijk mag het met mij 
persoonlijk echt goed gaan. Ik ben dankbaar voor 
elke dag, ben gelukkig en gezegend met Wassim en 
sta nu extra stil bij de vele zegeningen. 
De laatste tijd denk ik veel na over racisme en 
discriminatie. Het is niet alleen actueel in de VS, 
maar ook hier. Veel van onze ouders en kinderen 
hebben er dagelijks mee te maken. In onze 
bijbelstudiegroep hebben we het er ook regelmatig 
over: Wat betekent het concreet om op te staan 
tegen onrecht? Wat vraagt God daarin van ons? De 
Bijbel benoemt het onderwerp vaak. Daarom heb ik 
besloten om me persoonlijk meer te verdiepen in het 
onderwerp ‘Bijbelse gerechtigheid’. 
Ik wens jullie een mooie zomer toe. Hartelijke 
groeten, dank voor al het meeleven en de vele 
gebeden. In Christus verbonden, Heleen
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Colofon 
Dit is de nieuwsbrief van Heleen van den Berg. In januari 2017 is zij uitgezonden naar Libanon door de 
Hervormde Gemeente van Montfoort en de GZB. Meer informatie: www.gzb.nl/hoopvoorvluchtelingen

Gift geven? 
NL91 INGB 0690 7624 45 
t.n.v. GZB,  
o.v.v.TFC Hoop voor 
vluchtelingen 

Contact TFC 
Edit Bolk 
p/a Baljuwstraat 1 
3417 SB Montfoort 
heleentfc@gmail.com  

Postadres 
Heleen van den Berg 
PO BOX 90-535 
Beirut 
Lebanon

UIT DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC) 
Het is een onrustige tijd en er is veel gaande. We willen u daarom als TFC hartelijk bedanken voor 
al uw trouwe meeleven gedurende Heleens uitzending. Keer op keer ontvangen we de donaties 
die nodig zijn om haar werk mogelijk te maken. Niet alleen via de GZB, maar ook vanuit collecten 
en via de diaconale rekening van haar uitzendende gemeente Montfoort. We voelen ons hierdoor 
enorm geholpen en gesteund in onze gezamenlijke missie om Heleen uit te kunnen zenden. 
Tijdens de uitzenddienst werd er gezegd: “God zal er voor zorgen.” En dat ervaren we echt zo. 
Onverdiend, toch gezegend! Zending doen we samen, als gemeenten en overige achterban. 
Nogmaals hartelijk dank en Gods zegen toegewenst!
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