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Hoop voor vluchtelingen
Heleen van den Berg in Libanon

Lieve familie, vrienden en andere lezers,
Onlangs stuurde een vriendin een spraakbericht waarin haar kinderen zingen: ‘k Heb Jezus
nodig, heel mijn leven. ‘k Heb Hem nodig, dag aan dag. Hoe wáár is dat! Ik hou van mijn leven.
Elke dag. Maar juist in deze jaren in het buitenland, heb ik deze les meer en meer geleerd: dat
ik zonder Jezus werkelijk niks ben, dat ik zonder Hem niks kan en dat ik zonder Hem geen
enkele hoop heb. Nooit liet Hij me in de steek. Integendeel, Hij heeft keer op keer boven
verwachting laten merken dat degenen die op Hem vertrouwen, niet beschaamd worden. In
deze verwarrende maanden van revolutie, economische crisis, politieke onzekerheid en nu ook
nog corona-zorgen, laat de Heere God meer dan ooit zien dat Hij mijn God is, dat Hij een
goede Vader is en dat Hij voor me zorgt. Wat een gezegend leven mag ik leven! Ik hoef niet in
paniek te raken, geen angst te hebben en niet bezorgd te zijn.
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Op mijn verjaardag wilde ik
mijn collega’s een glimlach
bezorgen en daarom kocht ik in
de ochtend 20 hartvormige
donuts. Normaal gesproken
brengt de jarige géén taart mee
hier, maar dit was een welkome
uitzondering.

Samen met een Zwitserse
vriendin ging ik er in Februari
even een paar dagen tussenuit
n a a r d e b e r g e n . Wa t e e n
schoonheid en rust!

Zegeningen tellen, dat is wat ik
dagelijks doe. En er is zoveel:
zoom-meetings, Bijbel, boeken,
prachtige uitzichten, planten &
bloemen, spelletjes, zonneschijn
en zoveel meer.

Hoe Corona ons raakt
En het ís een verwarrende tijd! Ik ben dankbaar, gelukkig en
opgewekt. Maar de verwarring is er niet minder om. We leven bij
de dag, want morgen kan alles anders zijn. En het gekke is, dat je
daar ook weer een soort aan gewend raakt. Het kost wel veel
energie. En het is lastiger om doelgericht te leven.
Op het moment van schrijven is peuteropvang GROW al
anderhalve maand gesloten, kunnen we niet meer naar de kerk,
en zitten alle grenzen en het vliegveld dicht.
De overheid verlengt de totale lockdown elke keer en de politie
houdt in de gaten of iedereen zich aan de thuis-blijf-regels houdt.
Ik ben positief verrast dat men zich er daadwerkelijk behoorlijk
aan houdt. Het begint echter wel lang te duren en dit heeft vooral
grote impact op de economie. Die stond er al slecht voor en de
corona-crisis heeft het alleen maar erger gemaakt. Zo’n 70-75%
van de Libanese bevolking heeft hulp nodig om te kunnen
overleven. De nieuwe regering probeert het land op orde te
krijgen, maar er zijn crises op alle fronten dus het is echt een hele
ingewikkelde klus. Corona is voor veel mensen de laatste druppel
en de hoop die er nog was, lijkt langzaam uit te doven.
Maar wat een geweldige boodschap heeft de kerk! Juist in deze
tijd van Pasen wordt dat meer dan duidelijk: dood, lijden,
wanhoop, faillissementen, angst en onzekerheid hebben níét het
laatste woord. Jezus heeft overwonnen. Hij leeft en is onze Koning.
Daar zetten we als kerk dan ook op in: Er is HOOP. En die hoop
verspreiden we allereerst in onze eigen kerkgemeenschap. We
proberen online met iedereen contact te onderhouden en om te
zien naar de eenzamen. Omdat ik een “Life Group Leider” ben, heb
ik regelmatig contact met iedereen in mijn Life Group (huisgroep)
om te zien hoe het met hen gaat. Daarnaast proberen we onze
wekelijkse bijeenkomsten online te doen via Zoom (een
programma waarbij je kunt videobellen met een groep). De online
kerkdiensten worden nu vooraf opgenomen en in het Engels
ondertiteld zodat de hele gemeente het kan volgen. Ook is er een
online platform gelanceerd tijdens de kerkdienst voor vragen en
gebedspunten. Zo proberen we als kerk een familie voor elkaar te
zijn.
Met het team van peuteropvang GROW investeren we in
professionele ontwikkeling door wekelijks trainingen en
vergaderingen via Zoom te doen. We hebben supermarktbonnen
gekregen voor de ouders om boodschappen te doen. Veel van hen
hebben nu geen werk meer. Ook onderhouden we contact met hen
om te kijken of ze andere hulp nodig hebben en we geven hen
ideeën hoe ze de tijd met hun kinderen zo effectief mogelijk in
kunnen vullen.
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Dagelijks leven in lockdown
Op dit moment verblijf ik bij een Libanese
familie waardoor ik niet alleen ben. Ik denk aan
m’n vriendinnen die hier alleen wonen en geen
familie in de buurt hebben. Die hebben het vaak
best moeilijk. Soms piep ik er tussenuit en ga ik
even bij ze langs… De eerste weken was het
lastig om structuur te vinden. Regelmatig
voelde ik me nutteloos of schuldig dat ik niet
genoeg deed. Ik kom er steeds meer achter dat
veel anderen hetzelfde ervaren en dat het dus
een normaal gevoel is. Vlak voor Pasen had ik
een doorbraak. In de morgen was ik stil voor
God en luisterde ik naar een video die me
aanspoorde om alle vragen en onzekerheden in
de handen van God te leggen en mijn eigen
handen voor Hem te openen. Er viel een last
van me af en nu kan ik echt investeren in
anderen, naar hen luisteren en voor hen bidden.
De meeste tijd ben ik in huis, heb ik online
vergaderingen, onderhoudt ik contact met de
Life Group, lees ik boeken, kook ik lekker eten,
hou ik het nieuws in de gaten en breng ik tijd
door met mijn nieuwe familie.
Ja, een nieuwe familie, want… Totaal
onverwacht kwam ik een Libanese man tegen
in de kerk met de naam Wassim. Een vriendin
introduceerde ons aan elkaar. Ik had geen idee
wat er ging gebeuren, maar God wel. Want al
snel bleek dat deze man de verhoring van een
gebed was dat ik maanden geleden had
opgeschreven en voor Wassim gold hetzelfde.
Nooit, nooit was in mijn gedachten opgekomen
dat ik een relatie met een buitenlander (en dan
nog wel een Libanees) zou krijgen. Nu tijdens
de quarantaine verblijf ik bij zijn familie en
brengen we heel veel tijd met elkaar door. We
leren elkaar daardoor heel snel kennen en het
is prachtig om samen de Bijbel te lezen, te
bidden en Gods wil voor de toekomst te
zoeken. Gods timing maakt me dankbaar en
vult me met hoop. Hij heeft alles in handen en
leidt ons leven op Zijn eigen unieke manier.

Danken
✓ Dank voor Wassim en voor de zegen die hij
is voor mij en voor zijn familie en dat ik in
deze tijd niet alleen hoef te wonen.
✓ Dank voor goede gezondheid, veiligheid,
technologie en energie.

Bidden
✓ Bid voor bekering van Libanon. Bid dat we
als land terugkeren naar God. 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 grote
problemen aan te pakken.
✓ Bid om bescherming en gezondheid voor de
kinderen en ouders van GROW en ook dat
we binnenkort weer open gaan.
✓ Bid voor de kerk, de predikant en het
leiderschapsteam en de keuzes die ze
maken met teruglopende inkomsten en
toenemende nood. Bid dat de gemeente een
licht en baken van hoop zal zijn voor de
hele gemeenschap.
✓ Bid voor Miriam over wie ik in de vorige
nieuwsbrief schreef. Zij woont inmiddels op
zichzelf, maar het is niet makkelijk voor
haar.
✓ Bid voor Wassim en mij als we elkaar steeds
beter leren kennen met alle ervaringen die
een relatie tussen twee mensen uit
verschillende culturen met zich mee brengt.
Bid dat Gods naam verheerlijkt zal worden
door ons heen.
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FOTO OVERZICHT

Nour nam me mee uit eten op mijn
verjaardag

Verstillend uitzicht
tijdens een wandeling
in de sneeuw.

Door de lockdown is de luchtvervuiling boven
Beiroet verdwenen.

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
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