
De kinderen kunnen nog steeds onbezonnen genieten bij GROW, ondanks de vele crises.
Ik vond een kookboek met heerlijke Libanese basisrecepten. En toen we nog benzine hadden, ging 
ik regelmatig met vriendinnen een dag wandelen in de bergen. Nu is dat helaas een stuk lastiger.

Lieve familie, vrienden en andere lezers, 
Ik luisterde een lied waarin Kari Jobe zingt over de behoefte aan vrede, rust, vreugde, hoop en 
liefde. Wie verlangt daar niet naar? Al lijkt het soms verder weg dan ooit. Het trof me dat het 
lied begon met een uitnodiging: ‘Kom, allen die moe en gebroken zijn, kom naar de tafel van 
de Heere. Leg je lasten neer.’ Dat ervaren we dagelijks meer dan ooit, dat we alleen dáár onze 
lasten neer kunnen leggen, en dat alleen Híj voorziet in al onze behoeften. De noden zijn intens 
en groeien elke dag. Urenlange wachtrijen voor een paar liter benzine. Essentiële medicijnen 
die nauwelijks meer op voorraad zijn. Torenhoge rekeningen voor boodschappen. Ziekenhuizen 
die alleen nog op generators draaien, maar niet genoeg brandstof meer hebben. Enzovoorts, 
enzovoorts. En temidden van deze heftige storm, ervaren we tóch dat God voorziet en ons 
draagt. Wij kunnen het einde van de storm niet zien, maar Hij is erbij en dat ervaren we elke 
dag. “Ik zal de vermoeiden rust en de bedroefden blijdschap geven.” (Jeremia 31:25)
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GROW 
Temidden van alle tragiek, gebrokenheid en onzekerheid mogen 
we dagelijks blijven doorgaan om de mensen in de gemeenschap 
een hart onder de riem te steken, praktisch te helpen en hoop te 
bieden. Dit ziet er op verschillende manieren uit. 
Bij peuteropvang GROW is het aantal kinderen nu rond de 45. Dit 
betekent 45 families met wie we dagelijks contact hebben. De 
kinderen zijn enorm kwetsbaar, juist in deze tijd. Er zijn veel 
mogelijkheden om de liefde van God praktisch te laten zien. 
Doordat we nu op 50% van ons maximum aantal kinderen zitten, 
kunnen we extra investeren in de ontwikkeling van de kinderen 
die komen. Veel kinderen hebben te maken met (emotionele) 
verwaarlozing of achterstanden en door de extra aandacht zien we 
dat ze soms een flinke ontwikkeling doormaken. 

Eén zo’n kind is Anthonie. Zijn zusje kwam in het verleden ook bij 
ons, dus we kennen de familie. Als kindje van ruim 1,5 was hij 
heel passief en niet geïnteresseerd in het meeste speelgoed. Hij 
huilde veel en communiceerde nauwelijks. Hij bekeek alles alsof 
hij het voor de eerste keer zag. Met bijna 1-op-1 hulp van zijn juf 
leert hij nu nieuwe vaardigheden. Hij kan nu een klein poosje in de 
kring zitten, en geniet van verschillende soorten speelgoed. We 
hebben ook met de ouders gesproken, die aangaven dat hij thuis 
alleen maar voor de tv zit en dat ze verder niets met hem doen. Nu 
gaan we een proces van ouderbegeleiding aan, waarin we hen tips 
geven hoe ze thuis actief met Anthonie dingen kunnen doen en 
hem zodoende kunnen helpen in zijn ontwikkeling. In plaats van 
hem naar huis te sturen of de familie aan hun lot over te laten, 
zien we het als onze roeping om hen de best mogelijke zorg te 
geven. Vaak sluiten we oudergesprekken af met gebed waarin we 
de ontelbare zorgen terugleggen in Gods vaderhanden. 

We zijn ook dankbaar dat we elke maand voedselbonnen aan de 
families uit kunnen delen die hen helpen bij het kopen van 
gezonde voeding voor hun kinderen. Naast de huidige 45 
gezinnen, helpen we ook zo’n 20 gezinnen van kinderen die 
voorheen op GROW zaten. Er groeit steeds meer vertrouwen in de 
gemeenschap. Soms komen er ouders om andere soorten hulp 
vragen dan de registratie van hun kind, bijv. als ze te maken 
hebben met huiselijk geweld. We hebben besloten voor iedereen de 
tijd te nemen, te luisteren naar hun verhaal en daarna te zien hoe 
we hen het beste kunnen helpen. Op zulke momenten missen we 
wel heel erg onze maatschappelijk werkster die onlangs vertrok 
naar een andere baan.

We weten niet wat de toekomst 
brengt , maar wel wie de 
toekomst in Zijn handen houdt. 
Dat geeft heel veel rust in deze 
onrustige en moeilijke tijd. 

Bloemen zijn heel duur hier, 
omdat ze veelal geïmporteerd 
worden (o.a. uit Nederland). 
Maar pas vond ik een zaakje 
waar ze bloemen aan het eind 
van de week met 50% korting 
verkopen. Dat was een leuke 
ontdekking! 

Heel dankbaar waren we dat 
mijn ouders op bezoek konden 
komen om zodoende Wassim en 
zijn familie beter te leren 
kennen. Het was een mooie en 
waardevolle tijd met elkaar met 
veel gesprekken en overvloedig 
Libanees eten.
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Revive 
In mei stuurde ik een gebedsverzoek om te 
bidden voor een twee weken lang jongeren event 
dat plaatsvond onmiddellijk na Pinksteren, met de 
naam Revive. God heeft krachtig gewerkt 
gedurende die twee weken. Er werd een derde 
week aangeplakt en daar is nu een wekelijkse 
jongerenavond uit voortgekomen. Elke donderdag 
komen de jongeren bij elkaar om te zingen, een 
boodschap uit de Bijbel te horen, te bidden en te 
eten. In Libanon geen bijeenkomsten zonder 
maaltijd. Het is bijzonder om de geboorte van 
zo’n nieuw concept hier mee te maken en de 
geestelijke honger van jongeren te zien. Het 
jongerenteam is zich er ook van bewust dat zij dit 
niet alleen kunnen doen. Daarom worden er ook 
meteen nieuwe, bekwame jongeren toegerust die 
het organiserend team kunnen versterken. 

Huisgroep 
Om uiteenlopende redenen hebben verschillende 
van de buitenlandse meiden de huisgroep 
verlaten. Ik blijf nog wel pastoraal bij hen 
betrokken. Deze situatie geeft mogelijkheden om 
nu meer gericht te zijn op Libanese meiden. Op 
dit moment zijn we een klein groepje. Pasgeleden 
kon maar één van hen komen, dus het was 
gemakkelijk voor mij om het dan maar af te 
blazen. Maar ik vertelde haar: “Kom toch maar, de 
Heere Jezus zegt immers dat waar twee of drie in 
Zijn Naam bijeen zijn, dat Hij daar ook is.” Toen 
ze kwam, zei ze: “Dank je wel, dat je me alsnog 
uitnodigde en tijd met me door wilde brengen en 
niet koos om gewoon lekker een vrije avond te 
hebben.” Dat raakte me, want ik had wel even 
met die gedachte gespeeld. Nu voelde ze zich 
gezien en geliefd. We spraken over het belang van 
regelmatig bijbel lezen. En ik hielp met het 
downloaden van een app in het Arabisch, zodat 
ze de Bijbel en ook overdenkingen kan lezen en 
meer gedisciplineerd hierin kan worden. Ik bid 
dat het levende woord van God diep zal 
doorwerken in haar leven.

Danken  
✓ Voor de wekelijkse jongerenavonden in 

de gemeente en de geestelijke honger 
onder jongeren. 

✓ Dank dat het goed met ons gaat, dat we 
gezond zijn en dat God dichtbij ons is. 

Bidden 
✓ Bid voor een nieuwe maatschappelijk 

werkster die ons team bij GROW kan 
komen versterken. 

✓ Bid voor de begeleiding van nieuwe 
gelovigen in de gemeente. Zij hebben 
zoveel te leren in hun nieuwe leven. 

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

✓ Een schokkend rapport van Unicef heeft 
duidelijk gemaakt dat o.a. 77% van de 
gezinnen in Libanon niet genoeg te eten 
heeft. En 15% van de gezinnen hebben 
hun kinderen van school gehaald. De 
crisis zal daardoor ook in de volgende 
generatie(s) doorwerken… Bid voor hen. 

✓ Bid voor de huisgroep en voor nieuwe 
meiden die met ons mee mogen gaan 
doen.

Persoonlijk 
Ik zie altijd een beetje tegen de zomer op 

vanwege de hitte. Ik heb dan veel minder 

energie. Maar ik word telkens weer 

bemoedigd door de vele beloften die er in de 

Bijbel zijn voor de zwakken en hen die weinig 

kracht hebben. Mijn kracht ligt niet in 

mijzelf, maar in Christus alleen. Hij is mijn 

Rots, mijn Houvast en mijn Sterkte. Hij is zo 

ongelofelijk trouw. Dank voor jullie trouwe 

meeleven en gebeden. Dat is altijd weer 

bemoedigend. 
Heb een gezegende en veilige zomer. Hopelijk 

is het ook een tijd van rust en reflectie. 

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) 
We kijken terug op een mooi voorjaar. Wat waren er veel activiteiten! De autowasdag was een 
groot succes. Veel mensen konden weer met een glimmende auto naar huis. Hartelijk dank aan 
allen die hier hun steentje hebben bijgedragen. Daarna de interactieve avond. Die was mooi en 
verliep vloeiend qua techniek. Live in gesprek met Heleen alsof ze bij ons was. Fijn dat er zoveel 
mensen meekeken via Zoom en Youtube. Zo hebben we weer een goed beeld van de situatie van 
Heleen in Libanon, waardoor we ook beter weten waar we voor kunnen bidden. Ook de 
bloemenactie rondom Pinksteren van de GZB "Houd het vuur brandend" was een succes. We 
willen de jongeren van de JV en de leiding hartelijk danken voor hun inzet. En natuurlijk de 
kopers van de bloemen: hartelijk dank hiervoor. De 12+ JV zat intussen ook niet stil en deed een 
skeeler-sponsortocht door de stad. Bedankt voor jullie inzet. Er is ook een gebedsgroepje opgestart 
dat elke dag specifiek voor Heleen en Libanon bidt. Elke week wordt er door 2 mensen intensief 
gebeden. Gebedsverhoringen blijven niet uit. Wat bijzonder dat God doorgaat met Zijn werk! Voor 
nu even een zomerstop, maar in het najaar hopen we bij leven en welzijn opnieuw van ons te 
laten horen. Blijf meebidden voor Gods ingrijpen in Libanon en voor Heleen en haar werk. Een 
hartelijke groet van de TFC, Wim & Anja, Edit, Marinus & Petra, Aleid, Marcel & Nelleke.
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