
Lieve familie, vrienden en andere lezers, 
“De Heere is opgestaan, ja Hij is werkelijk opgestaan!” Met deze woorden begroeten Arabische 
christenen elkaar tijdens Pasen. In deze donkere tijd hebben deze woorden extra kracht. Want 
het betekent dat de dood niet het laatste woord heeft, dat Jezus Overwinnaar is en dat wij in 
Hem meer dan overwinnaars zijn. Deze woorden geven hoop en kracht om elke dag de 
duisternis weer tegemoet te treden, wetend dat Licht en Leven sterker zijn. “Want Hij Die in u 
is, is groter dan hij die in de wereld is.” (1 Johannes 4:4) 
We gaan hier in Libanon door een ongelofelijk heftige tijd heen. En het ziet er niet naar uit dat 
het snel beter zal worden. De tragische verhalen stapelen zich op en vaak is het lastig om 
hoopvol te blijven. Maar Gods Woord spreekt krachtiger dan ooit en ik merk dagelijks dat het 
leven en hoop geeft. Het is ook enorm bemoedigend dat deze omstandigheden God niet in de 
weg staan om Zijn plan te voltooien.
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De verpleeg-
kundige van 
GROW deelt 
voedselbonnen 
uit.

Hard werken aan een 
moederdagcadeautje.

Op moederdag zetten we de moeders speciaal in 
het zonnetje om hen liefde te geven en te 
bemoedigen in hun vaak moeilijke leven.

Opperste concentratie en lol tijdens de dag op GROW. Elk kind heeft een verhaal en het is 
een unieke kans voor hen om zo ongedwongen te kunnen leren en ontdekken.

Cyclamen, de eerste 
lentebloeiers in Libanon.
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Gods werk gaat door 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over Annie die God steeds 
dieper leert kennen. Toen ze onlangs door een moeilijke periode 
ging, vertelde ze me dat ze ontdekte dat alleen het woord van God 
haar er doorheen kon helpen. Annie is een diepe denker. Ze vertelt 
vaak dat ze dacht dat ze God al wel voldoende kende en dat ze 
Hem niet echt nodig had voordat ze Hem écht kende. Maar wat 
gaat er nu een nieuwe wereld voor haar open en geeft ze aan dat 
ze Hem voorheen eigenlijk helemaal niet kende. 
Annie is al langere tijd deel van mijn huisgroep. Vorige maand 
vroeg ze gebed, omdat ze graag haar studievrienden ook bekend 
wil maken met de Heere Jezus. Maar zij hebben verschillende 
(religieuze) achtergronden en het is niet altijd gemakkelijk om het 
Evangelie duidelijk aan hen uit te leggen. Gelukkig ging er juist 
een nieuwe huisgroep elders van start die zich echt specifiek richt 
op evangelisatie en discipelschap. Deze nieuwe groep is een 
verhoring op onze gebeden, omdat Annie daar nu ook naartoe 
gaat. Toen ik haar na de eerste bijeenkomst sprak, straalde ze van 
enthousiasme en hoop dat ze haar broer en vriendenkring nu ook 
zal kunnen bereiken met het Evangelie. 

Huisgroepen behoren bij de kernsamenkomsten in onze gemeente. 
In een groeiende gemeente is het niet mogelijk om met iedereen 
diep contact te houden, daarom hebben we de gemeente 
opgedeeld in huisgroepen die veel contact met elkaar hebben, 
waar de bijbel bestudeerd wordt, gebeden wordt voor elkaars 
noden en pastorale zorg plaatsvindt. De leiders van deze 
huisgroepen worden toegerust door de predikanten van de 
gemeente. 

Een bijkomend gevolg van het samenkomen bij elkaar thuis is, dat 
ook de rest van de familie erbij betrokken wordt. Veel mensen 
hebben in de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor de familie van mijn 
vriendin Nour gebeden. In de afgelopen maanden heeft God 
krachtig in haar zus Hala gewerkt. Ze leest de Bijbel, stelt vragen, 
maakt deel uit van meerdere huisgroepen en spreekt vrijmoedig 
over het Evangelie met haar moeder. Onlangs vertelde Hala: “Ja, ik 
wil de Heere Jezus volgen en gedoopt worden.” En hoe bijzonder: 
haar moeder heeft er nu geen problemen mee (terwijl ze dat bij 
Nour wel had), omdat ze de grote verandering in Hala’s leven 
heeft gezien, haar nieuwe vrienden regelmatig ziet in de huisgroep 
bij hen thuis en zich ook door hen geaccepteerd voelt. We blijven 
bidden dat God krachtig door zal werken in dit gezin en dat ze 
allemaal de vrede en nieuw leven met God zullen vinden.

Elke dag dank ik God voor Zijn 
wonderlijke leiding in ons 
leven. Door mooie en moeilijke 
momenten heen ervaren we dat 
Hij ons draagt. 

Een vriendin uit Nederland 
kwam op bezoek en bracht 
cadeautjes voor mijn verjaardag 
en lekkers uit Nederland mee. 

De afgelopen maanden waren 
soms best pittig. Meer dan ooit 
heb ik de kracht van Gods 
Woord ervaren waarmee we de 
leugens van de duivel kunnen 
neerslaan. Ik sla mijn ogen op 
naar de bergen, vanwaar mijn 
hulp komen zal. Mijn hulp is van 
de HEERE, Die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 
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In en uit lockdown 
Iedereen heeft te maken met de gevolgen van 
corona. Het gaat niemand voorbij. Libanon begon 
eind 2020 weer een klein beetje open te gaan. 
Helaas was het aantal besmettingen na de 
jaarwisseling zo heftig toegenomen, dat het land 
weer compleet op slot werd gegooid in een 24/7 
lockdown, die uiteindelijk twee maanden duurde. 
Dat was een pittige tegenvaller en soms echt heel 
zwaar. Ook GROW was tijdens deze maanden 
opnieuw gesloten, maar sinds begin maart zijn we 
weer open en mogen we inmiddels weer 50% van 
het totaal aantal kinderen verwelkomen. Daar zijn 
we dankbaar voor. Het is goed om te zien dat we 
ondanks deze moeilijke tijd nog steeds met 
kinderen en families verbonden zijn en hen ook 
kunnen ondersteunen met voedselbonnen en op 
andere praktische manieren. 

Libanon 
Libanon wordt geteisterd door vele crisissen en 
het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn 
zal verbeteren. Toch blijven we hoop houden, 
omdat we geloven in God de almachtige Schepper 
die het onmogelijke mogelijk maakt. Juist Pasen 
laat dat zo duidelijk zien. De dood overwonnen 
en de macht van het kwaad gebroken. 
Op tweede paasdag maakten we een wandeling in 
de bergen en toen we bovenop een bergtop 
aangekomen waren, zagen we daar een groep 
jonge mensen. We hoorden dat ze spraken over 
de Bijbel en niet lang daarna stonden ze op en 
begonnen ze te bidden voor Libanon, de leiders 
en de bevolking. We baden in ons hart met hen 
mee en daarna maakten we kennis met hen en 
waren wederzijds bemoedigd om broers en 
zussen in het geloof te ontmoeten. 

Danken  
✓ Dank dat Gods Woord levend en krachtig 

is en dagelijks nieuwe moed geeft. 
✓ Dank dat we op GROW weer 50% van de 

kinderen mogen ontvangen en ook hun 
families kunnen blijven ondersteunen. 

✓ Dank en bid voor het Gods werk in de 
harten van Annie en Hala. 

Bidden 
✓ Bid voor de huisgroepen in de gemeente. 

Bid voor zoekers in onze vriendenkring, 
dat ze open zullen staan om ook zo’n 
groep te bezoeken en op een laag-
drempelige manier kennismaken met het 
Evangelie. 

✓ Bid voor Intisar en haar gezin, dat God 
hen troost en dat ze nieuw leven mogen 
vinden in Hem. 

✓ Bid voor Mohammad dat we, ondanks de 
afstand, een getuige voor hem kunnen 
zijn. 

✓ Bid voor Libanon dat zonder leiders die 
God dienen, ten onder gaat. 

✓ Bid voor de duizenden mensen onder de 
armoedegrens die niet rond kunnen 
komen. Bid dat wij instrumenten in Gods 
handen zijn om hun nood te verlichten.

Persoonlijk 
Onlangs overleed Wassims zwager aan de gevolgen 
van corona. Dat was intens verdrietig. Er is een lege 
plek gevallen en we missen hem. In deze tijd staan 
we dicht om zijn vrouw, Intisar, en haar kinderen 
heen en wijzen we hen voortdurend op de hoop die 
er is in God. Er is veel gebrokenheid in hun gezin en 
alleen Jezus kan genezing en vernieuwing brengen. 
Met een neef van Wassim, Mohammad, hebben we 
goed contact en het lijkt dat hij niet afwijzend 
tegenover het Evangelie staat. Hij woont best ver 
weg, dus we kunnen hem niet vaak zien, maar Gods 
Geest is niet gebonden door afstand. Dat is een 
grote bemoediging! 
Hartelijke groeten en 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) 
Er is heel wat veranderd in de TFC. Een aantal TFC-leden heeft afscheid genomen en evenzoveel 
nieuwe leden zijn lid geworden van de TFC. Hieronder stellen zij zich kort voor. We zijn enorm 
dankbaar voor de inzet en toewijding van de TFC-leden die afscheid hebben genomen. Soms wel 
acht jaar lang! In een gezamenlijke ZOOM-bijeenkomst (zie foto) heeft het afscheid en welkom 
plaatsgevonden. Dank jullie wel voor jullie gebeden, ideeën, energie en inspanning, Wilma, Sjaak, 
Arie&Berthilde en Mascha! Gods zegen toegewenst voor de toekomst.

Ik ben Aleid van Mourik - 
van den Berg. Sinds ik 
getrouwd ben, woon ik in 
kaas- en kaarsenstad Gouda. 
Ik mag de TFC versterken op 
h e t g e b i e d v a n P R & 
communicatie.

Wij zijn Marcel & Nelleke van den End uit 
Montfoort. We hebben 3 mooie dochters. 
Sinds februari maken wij deel uit van de 
TFC. Marcel als gebedscoördinator en 
Nelleke als actiecoördinator. We zien uit 
naar een mooie samenwerking, vurige 
gebeden en mooie acties voor het werk 
van Heleen in Libanon.

Wij zijn Marinus en Petra 
Müller uit Linschoten, en 
onze taak zal hoofdzakelijk 
bestaan uit fondsenwerving.

Wilma

Sjaak

Berthilde & Arie 

Mascha

Nelleke & Marcel
Marinus & Petra

Aleid

Edit Wim & Anja

Wim is nog steeds voorzitter en zijn vrouw Anja de 
vertrouwenspersoon. Edit is de secretaresse en we 
zijn Mascha dankbaar dat ze ons voorlopig nog blijft 
assisteren met penningmeesterstaken.
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