
Lieve familie, vrienden en andere lezers, 
Licht. 
In de afgelopen weken kwam dit onderwerp soms bijna dagelijks naar voren. Natuurlijk, het is 
bijna Kerst, dus er wordt veel gesproken en geschreven over licht, maar toch, het sprong er 
extra uit voor mij dit jaar. Misschien ook wel, omdat in dit verband meerdere keren de verzen 
uit Jesaja 42 werden geciteerd. En die hebben een speciale betekenis voor mij. Het brengt mij 
terug naar bijna 18 jaar geleden toen God mij krachtig riep als 18-jarige om mijn leven toe te 
wijden aan Zijn Koninkrijk. “Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, Ik zal u bij uw 
hand grijpen, Ik zal u beschermen en Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een 
licht voor de heidenvolken.” (Jesaja 42:6) 
Het is dan zo goed om terug te kijken en verwonderd te zien hoe Gods wegen altijd doorgang 
vinden en niets Hem kan tegenhouden. Gods beloften komen altijd uit. Gods waarheid staat 
vast. Het geeft me voortdurend moed en hoop. 

Ik werd dit jaar ook bijzonder geraakt door het feit dat Jezus ervoor koos om ter wereld te 
komen op een plek waar geen elektriciteit was, geen goede voorzieningen en geen financiële 
stabiliteit. Gewoonlijk maken dit soort dingen ons leven meer comfortabel, maar hier in 
Libanon worstelen we dagelijks met deze tekorten. Jezus koos juist het meest óncomfortabele 
en koos de mensen waar het meest op werd neergezien. Dat bemoedigt mij diep als de nood 
soms overweldigend is. Hij kent het. Hij heeft erin gedeeld. Hij koos het. 
Hij is hier - Immanuel - God met ons.
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Van links naar rechts: *Elke maand is er een speciale spelletjesdag voor de kinderen waarin 
er extra aandacht is voor hun motorische ontwikkeling. *In november werd Libanese 
Onafhankelijkheidsdag gevierd. *Samen met de psycholoog ging ik op huisbezoek bij één 
van de families van GROW. Dit geeft ons veel inzicht hoe we beter kunnen helpen, het is 
een bemoediging voor het gezin en het is een extra gelegenheid om het evangelie te delen.
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Huisgroep 
In de afgelopen jaren heb ik leiding gegeven aan verschillende 
huisgroepen voor jonge vrouwen. Een huisgroep komt elke week 
samen. We zingen liederen, doen een Bijbelstudie en bidden met en 
voor elkaar. Soms worden er verjaardagen gevierd, soms hebben we 
een maaltijd met elkaar, soms een gebedsavond etc. Deze groepen 
bestonden in toenemende mate uit Libanese jonge gelovigen. Het 
waren gezegende tijden waarin we met en van elkaar veel leerden. 

Helaas, dit jaar na de zomervakantie, is de huisgroep niet van de 
grond gekomen, want een aantal jonge meiden is een avondstudie 
begonnen en anderen leken minder geïnteresseerd of hadden geen 
tijd vanwege hun werk. De Libanese cultuur is niet zo direct als de 
Nederlandse cultuur. Je moet met tact en vaak wat indirect 
communiceren. Aanvankelijk leek er animo te zijn, maar toen ze 
week na week niet naar de bijeenkomsten kwamen, vroeg ik hen wat 
meer persoonlijk: “Lukt het je nog om deel te nemen?” Toen bleek 
dat ze op zich wel wilden, maar eigenlijk geen tijd hadden. Ik bad 
tegelijk ook: “Heere God, wat is Uw plan met deze groep? De 
meiden hoeven niet te komen voor míj, omdat ík het zo graag wil. 
Het gaat me erom dat ze groeien in hun relatie met U.” 
Eén jonge vrouw reageerde op elk berichtje en initieerde zelf vaak 
het contact: “Wanneer is het weer huisgroep? Wanneer gaan we 
weer van start?” Het contact met haar verliep op een interessante 
manier. Ik ken haar al een paar jaar, maar het was altijd lastig om 
dieper tot haar door te dringen. Ze hield vaak de boot af en sprak in 
algemeenheden. Ik probeerde haar altijd terug te leiden naar de 
Bijbeltekst. Ze stelde zelf heel veel vragen, maar gaf geen ruimte om 
vragen aan haar te stellen. En soms zat ze met anderen te kletsen 
tijdens de Bijbelstudie en er doorheen te praten. In mijn gebed kwam 
zij natuurlijk ook naar voren. “Heere, wat heeft u met Hanna* voor? 
(*Niet haar echte naam) Soms verstoort ze juist de groep en lijkt ze 
niet echt geïnteresseerd. Maar tegelijk is zij nu de enige die wil 
komen.” De woorden die telkens in mij opkwamen waren uit Lukas 
13 over de onvruchtbare vijgenboom: “Heer, laat hem ook nog dit 
jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 
Wellicht dat hij dan vrucht draagt.”  
En zo ben ik dit seizoen begonnen om een diepere relatie met 
Hanna op te bouwen. Ze waardeert dit enorm en beetje bij beetje 
kan ik haar beter leren kennen. Onlangs zijn we begonnen met het 
lezen van het boek Daniël in het Oude Testament. “O”, zei ze, “ik 
heb nog nooit in het Oude Testament gelezen. Ik dacht dat dat niet 
meer relevant was voor nu. Maar zoals jij het uitlegt, kan ik er heel 
veel van leren.” Ik bid dat deze tijden samen met haar een stralend 
licht in haar leven zullen brengen.

In alle drukte proberen we 
toch regelmatig tijd voor 
elkaar te nemen. Ook al 
blijven er altijd zoveel andere 
dingen die de aandacht 
vragen. 

Het zendingsschip van de 
organisatie OM - Logos Hope 
- verblijft voor drie weken in 
de haven van Beiroet. We 
gingen langs en het was fijn 
om zoveel gelovigen vanuit 
de hele wereld te ontmoeten. 

Een paar maanden geleden 
zijn we verhuisd. We wonen 
nu net bui ten de s tad , 
rustiger en gezonder. Ook 
wonen we nu dichter bij 
familie en vrienden. Hierdoor 
kunnen we meer tijd met 
elkaar doorbrengen, zoals op 
deze foto met zowel Libanese 
als Amerikaanse vriendinnen.
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Danken  
✓ Dat we twee nieuwe TFC-leden 

konden verwelkomen. 
✓ Voor het trouwe meeleven zowel in 

gebed als in de financiën. 

Bidden 
✓ Voor gezegende ontmoetingen met 

Hanna. 
✓ Voor de collega’s bij GROW en hun 

geestelijke groei.

Persoonlijk 
Ondanks alles, de ingewikkelde situatie in Libanon en vele moeilijke vragen waar we vaak mee worstelen, gaat het goed met ons. Echt goed. God zorgt zo trouw! We tellen onze zegeningen en hebben gelukkig ook mooie dingen om van te genieten. Dank voor de vele gebeden en liefdevolle aandacht in dit afgelopen jaar. Ik wens jullie hele gezegende Kerstdagen toe. Een tijd van hoop en licht. Een tijd van blijdschap en verwachting als we uitkijken naar de terugkeer van Koning Jezus. “En de heerschappij rust op Zijn schouder. (…) Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen eind komen op de troon van David en over Zijn Koninkrijk.” Jesaja 9 

Warme groeten - natuurlijk ook namens Wassim, Heleen Dandash-van den Berg

Pastorale zorg bij GROW 
Bij peuteropvang GROW mag ik inmiddels bijna 5 jaar werkzaam zijn. Wat een tijd! Veel van mijn 
collega’s komen uit de Armeens-Libanese gemeenschap. Een gemeenschap die behoorlijk gesloten 
en op zichzelf is. Het is lastig om relaties met mensen op te bouwen en hun vertrouwen te winnen. 
Oppervlakkig gezien staan ze voor je open, maar ze laten je niet snel binnen in hun eigen leven. Nu 
ik nog steeds hier in Libanon ben, niet ben weggegaan tijdens de crisis, en zelfs met een Libanees 
ben getrouwd, merk ik dat na zoveel jaren er een dieper vertrouwen is gegroeid. Daarom was ik 
dankbaar dat de directrice aan het begin van 2022 vroeg of ik de pastorale zorg voor het team op 
mij wilde nemen. Dit doe ik met vreugde. Ik geef bijv. korte Bijbel-overdenkingen, leid 
gebedsbijeenkomsten, en heb individuele pastorale gesprekken. Ook als collega’s voor een groot 
moment staan, zoals huwelijk of geboorte van hun kind, zit ik met hen en bid ik voor hen. Dit wordt 
enorm gewaardeerd. In persoonlijke berichtjes of briefjes wordt het vaak genoemd dat men 
dankbaar is voor de geestelijke sturing die men ontvangt. Bijna al mijn collega’s hebben een 
christelijke achtergrond, maar ze weten vaak niet goed hoe ze in hun dagelijks leven het christelijk 
geloof handen en voeten kunnen geven. 
Via een Bijbel-app op mijn telefoon kon ik mensen uitnodigen om een leesplan met elkaar te doen 
over de betekenis van Advent en Kerst. Eén van mijn collega’s vertelde in tranen: “Heleen, ik heb 
een herinnering in de app ingesteld, en nu word ik elke dag eraan herinnerd om tijd met God door 
te brengen.” Voor mij zoiets heel 
gewoons, voor haar een bemoediging. 
Een ander zei: “Dank je wel voor het 
luisteren en bidden. Ik geef mezelf 
helemaal in dit werk voor de kinderen en 
zorg voor hen met mijn hele hart, maar 
wie zorgt er nou voor míj?” 
Dit soort momenten zijn hoogtepunten 
voor mij. Het brengt me intense vreugde 
om zo naast deze vrouwen te staan en 
hen te helpen om hun ogen op God 
gericht te houden en hun heil en 
zaligheid in Christus te vinden.
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Kijk mee! 
Onlangs startte het 
R e f o r m a t o r i s c h 
Dagblad een act ie 
voor de kerk in het 
Midden Oosten. Dit 
betreft niet alleen de 
kerk in Libanon, maar 

ook in Syrië en Irak. De vele verhalen die 
gedeeld worden zijn hart-verscheurend, maar 
helaas dagelijkse realiteit. Het lijden waar 
mensen doorheen gaan is zo rauw en diep en 
we mogen er niet aan voorbij gaan. Een team 
filmmakers is in Beiroet op bezoek geweest in 
de wijk waar ook peuteropvang GROW 
gevestigd is. Ze hebben een bijzondere 
documentaire gemaakt waarin verhalen gedeeld 
worden van verdriet en gebrokenheid, maar juist 
ook van de hoop die de liefde van God brengt in 
mensenlevens. Ook ik mocht hieraan mee-
werken en ik raad de documentaire dan ook van 
harte bij jullie aan. “De kinderen van Libanon” is 
te zien via www.rd.nl/actie waar ook links naar 
de artikelen en interviews staan. Houd deze 
website in de gaten, want er worden voortdurend 
nieuwe verhalen en andere informat ie 
toegevoegd. Ik hoop dat het de realiteit van 
Libanon en het Midden Oosten dichterbij brengt.

UIT DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC) 

2022… bijna ten einde! 
Als TFC blikken we met u terug op het 
afgelopen jaar. In het werk van Heleen mogen 
we zien dat God erbij was en Zijn werk 
doorgang mocht vinden in alle omstandigheden 
van het vaak moeizame leven in Libanon.  
De eerste taak van een TFC is het biddend en 
dankend meeleven met Heleen in Libanon en 
het werk dat zij mag doen. Daarnaast heeft de 
TFC een inspanningsverplichting om ook voor 
het komende jaar een geldbedrag bijeen te 
brengen om een deel van de kosten voor het 
werk van Heleen in Libanon te kunnen dragen. 
Het afgelopen jaar heeft de Heere willen 
voorzien in alles, ook wat betreft de financiën. 
Het stemt tot verwondering! Soli Deo Gloria! 
  
Afgelopen zomer heeft Edit Bolk afscheid 
genomen van de TFC en in december van dit 
jaar Marinus en Petra Müller vanwege 
verhuizing. We willen hen hartelijk bedanken 
voor hun enthousiaste en betrokken inzet! 
We zijn blij en verwonderd dat we spoedig twee 
nieuwe TFC-leden mochten verwelkomen. 
Jelle en Berthilde Spreij zijn inmiddels 
geïnstalleerd. Jelle hoopt zich in te zetten als 
‘coördinator van acties’ en Berthilde is onze 
nieuwe penningmeester. 
Zij neemt het stokje over van Mascha vd Berg. 
Mascha heeft na haar afscheid uit de TFC de 
taken van penningmeester nog een tijdje willen 
doen tot we een ander geschikt persoon zouden 
vinden. Bedankt daarvoor, Mascha! 
   
We willen u/jullie hartelijk bedanken voor de 
betrokkenheid, gebed en financiële hulp in het 
afgelopen jaar en wensen we Gods zegen voor 
2023!

Colofon 
Dit is de nieuwsbrief van Heleen Dandash - 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/hoopvoorlibanon.

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

Contact TFC 
Aleid van Mourik 
p/a Getijmolenerf 60 
2807 GL Gouda 
heleentfc@gmail.com 

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