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In Libanon en Syrië werkt de GZB nauw 
samen met lokale kerken op het gebied 
van jeugd, onderwijs en theologische 
toerusting voor toekomstige voorgangers 
en leidinggevenden in de kerk, maar ook 
rond opvang van vluchtelingen en het 
verstrekken van noodhulp.

Libanon is een klein en prachtig land. Een 
land met veel problemen ook, maar te-
gelijk een land waar de kracht van hoop 
zichtbaar is. Na een lange periode van 
politieke onrust is het land inmiddels 
failliet verklaard en is het leven voor de 
meeste mensen onbetaalbaar geworden.

Tot overmaat van ramp verergerden de 
coronacrisis én de explosie in de haven 
van Beiroet de situatie: banen gaan ver-
loren, de armoede stijgt en steeds meer 
mensen kunnen niet langer rondkomen. 
In deze misère staan lokale kerken op. 

Ze komen samen om praktische hulp te 
verlenen én om te delen wat zij zo graag 
willen vertellen: Er is hoop!

Mensen komen naar de kerken voor 
steun in hun dagelijkse levensonderhoud 
of voor emotionele en geestelijke hulp. 
Door de falende overheid zijn het kérken 
die onderwijs, medische hulp, voedsel en 
onderdak bieden aan hen die niet langer 
hebben.

Door de relatieve vrijheid ten opzichte 
van andere landen in het Midden-Oosten 
heeft de kerk in Libanon ook voor die 
regio een belangrijke functie. Juist in Li-
banon worden studenten vanuit het hele 
Midden-Oosten opgeleid om in hun eigen 
thuisland de kerk te dienen.

De kerk in Libanon ziet deze tijd als een 
kans om te doen wat de vroege christe-

nen deden: niet alleen de kerk voor de 
eigen gemeenteleden opbouwen, maar 
juist ook naarbuiten treden. Zo zijn ze 
van belang voor de samenleving en ver-
spreiden daar Zijn licht.

Het werk in Libanon is onlosmakelijk ver-
bonden met het werk in Syrië. Daar werkt 
de GZB samen met de kerk voor dezelfde 
groepen mensen, veelal met dezelfde 
partners. Door het ondersteunen van 
programma Libanon ondersteunt u ook 
het werk in Syrië.

GROETEN UIT LIBANON EN SYRIË

Update

    De kerk als 
baken van hoop

Zending verbindt Nederland met Libanon en Syrië



>> Kees en Esther van der Knijff 
Kees en Esther van 
der Knijff zijn 17 
januari vanuit de 
Maranathakerk in 
Rotterdam-Zuid 
uitgezonden naar 
Libanon. Kees wordt 
als docent theologie aan 
het Arab Baptist Theological Seminary 
in Beiroet. Dat leidt studenten uit de 
Arabische wereld en Noord-Afrika op 
tot predikant. Esther gaat werken als 
familiearts in de Howard Karagheusian-
kliniek in Beiroet. Daar krijgen Libanese 
en Syrische (vluchtelingen)kinderen 
en hun gezinnen zorg die anders 
onbereikbaar is. Vanwege een strenge 
lockdown in Libanon moest hun 
vertrek worden uitgesteld. Op 3 maart 
konden ze daadwerkelijk naar Libanon 
vertrekken.

>> Heleen van den Berg 
We zijn dankbaar dat Heleen van den 
Berg een jaar langer in Libanon kan 
blijven nu haar contract in eerste 
instantie met een jaar is verlengd. Naast 
haar werk bij de peuteropvang GROW 
gaat zij zich meer richten op het bereiken 
van moslimvrouwen met het Evangelie. 
We hopen dat na een verdere evaluatie 
haar werk voor een langere periode kan 
worden verlengd. 

>> Peuteropvang GROW 
GROW is momenteel weer gedeeltelijk 
open na maandenlange beperkende 
coronamaatregelen en de renovatie die 
nodig was door de explosie. Families 
kregen in de tussenliggende maanden 
tijdens huisbezoeken voedselhulp, 
kleding en schoolmaterialen, 
alsook geestelijke en emotionele 
ondersteuning.

>> Wilbert en Rima van Saane 
Wilbert en Rima van Saane 
zijn in augustus voor 
een nieuwe periode 
uitgezonden 
naar Libanon. 
Wilbert doceert 
aan de Near East 
School of Theology 
in Beiroet systematische 
theologie en missiologie en werkt als 
studentenpastor. De uitzending vindt 
plaats door Kerk in Actie, met financiële 
ondersteuning van de GZB. Wilbert en 
Rima werken al sinds 2014 in Libanon.
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SAMEN VOOR LIBANON EN SYRIË

De wereldwijde kerk zijn we samen. 
Samen met Nederlandse gemeenten, 
betrokken particulieren, zendingswer-
kers en lokale partners ondersteunen 
we de kerk in Libanon en Syrië om vol 
te houden en dienstbaar te zijn in hun 
omgeving. Wij kunnen tegelijkertijd ook 
van hen leren. In volharding in het geloof 
en dienstbaarheid in moeilijke omstan-
digheden.

>> Ds. Joseph Kassab, 
Protestantse kerk in 
Syrië en Libanon: 
“Als kerk verloren 
we de afgelopen 
jaren ongeveer 
60 procent van onze 
gemeenteleden. In Syrië is minder dan 5 
procent van de bevolking christen; in Li-
banon nog maar 28 procent. Nog steeds 
zien veel mensen geen andere oplos-

sing dan vertrekken. Toch is er ook een 
stroom mensen die naar de kerk komen 
en om hulp vragen. We kunnen dat niet 
alleen bieden, maar weten ons gesteund 
door u. Heel erg bedankt!”

>> Mirthe uit Huizen 
(11 jaar): 
“Ik zat in de tuin, 
mijn moeder kwam 
naar buiten en riep 
‘Mirthe we gaan 
armbandjes verko-
pen’.” Na de verwoestende 
explosie in Beiroet startte Mirthe met de 
verkoop van armbandjes, bestemd voor 
het Howard Karagheusian Center, een kli-
niek in Beiroet waar artsen vrijwillig hulp 
verlenen aan de allerarmsten. Een mooi 
resultaat van ruim 6300 euro. Bedankt 
Mirthe! Meer weten? Klik hier.  

>> Heleen van den Berg, 
zendingswerker: 
“2020 is één van de 
heftigste crisisjaren 
in de geschiedenis 
van Libanon. Veel 
mensen verloren hun 
houvast. Dat kan alleen 
worden gevonden in de Heere Jezus. Liba-
non heeft het zwaar. Dreigende tekorten 
aan alles. Mensen die puzzelen in de 
supermarkt. Woede en wanhoop liggen 
dicht bij elkaar. Onzekerheid overheerst, 
dromen zijn uiteengespat. Mensen 
sterven door corona, zomaar plotseling 
of door zelfmoord. Het lijkt soms een 
aflopende zaak, maar God zoekt mensen 
die op de bres staan voor het land, die te 
midden van de verwoesting bouwen aan 
herstel en de natie voor Gods aangezicht 
brengen. Zodat het niet te gronde wordt 
gericht (Ezechiël 22:30).

https://www.gzb.nl/nieuws/mirthe-11-in-actie-voor-beiroet


oosten kwamen daar nog eens 150 fami-
lies bij uit de gemeenten van Hassakah, 
Qamishli en Malikiya. We helpen hen om 
te kunnen blijven. Daardoor blijft er een 
aantal christenen in die regio wonen.

>> Noodhulp Libanon
Naast de reguliere projecten konden 
we onze partners helpen met noodhulp 
voor de allerarmsten, met name Syrische 
vluchtelingen. Zodat ze naar school kun-
nen, voldoende eten hebben én toegang 
tot medicijnen en medische behandelin-
gen. In 2020 gaf u 30.000 euro.

GEVEN VOOR LIBANON EN SYRIË

Helpt 
u mee?

>> Doneer online (eenmalige 
of maandelijkse gift) via 
www.gzb.nl/libanon

>> Maak uw gift over op IBAN 
NL91 INGB 0690 7624 45 
o.v.v. ME.2.001

>> Doneer met een Tikkie

Meedoen voor
Libanon en Syrië

>> De hervormde gemeente in Almkerk steunt het programma Libanon-Syrië. Waarom? 
Secretaris Wim Sterk verwoordt dit namens de zendingscommissie zo:
“Libanon en Syrië liggen in een regio waar de islam groot is. Dan is het mooi dat er in 
Libanon een opleidingscentrum is voor predikanten uit Noord-Afrika en de Arabische we-
reld. We denken dat het belangrijk is om daarom de familie Van der Knijff te ondersteu-
nen. Kees gaat werken aan dat opleidingscentrum en legt daar de Bijbel uit. Zo kunnen 
de nieuwe predikanten later de Bijbelse Boodschap in hun eigen land gaan verkondigen.
Zijn vrouw, Esther, gaat werken als kinderarts voor de allerarmsten, onder wie veel vluch-
telingen uit Syrië. Deze mensen kunnen anders nergens terecht voor medische hulp.
Ook het werk van Heleen van den Berg vinden we belangrijk. Haar werk in de kinder-
opvang en het bereiken van moslimvrouwen met het Evangelie is zending in woord en 
daad.
Als je ziet dat broers en zussen in een land als Libanon het zelf niet redden, dan moet er 
hulp zijn voor hen. Libanon heeft het zwaar: door de explosie in Beiroet van afgelopen 
zomer, veel vluchtelingen uit onder andere Syrië en hyperinflatie, zodat alles tien keer 
duurder is dan een jaar geleden. De christenen hebben het er extra moeilijk.
Libanon is een arm land, dus de combi van fysiek- en geestelijk voedsel vinden we toe-
passelijk. De meerwaarde van dit programma vinden we dus doordat op twee manieren 
Gods Woord en Zijn liefde worden verkondigd. Ook vonden we het belangrijk dat we 
meer doelen binnen het programma kunnen steunen, maar wel met vaste gezichten. 
Zodat het programma ook gaat leven bij de gemeente.”

>> Explosie Beiroet
Toen de situatie in Libanon niet dieper 
leek te kunnen zakken, explodeerde op 4 
augustus een opslag in de haven van Bei-
roet. Kort daarna deden we een oproep: 
u reageerde massaal en doneerde ruim 
225.000 euro. Fantastisch! Wat gebeurt 
er nu met uw geld? Klik hier. 

>> Noodhulp Syrië
U was ook bewogen met Syrië het afge-
lopen jaar. We konden doorlopend bijna 
1500 families ondersteunen met brand-
stof, voedsel en soms huishuur. Na de 
militaire inval van Turkije in het noord-

https://tikkie.me/pay/GZB/rgmMwvoSSMgQ7sQ14UGAoN
https://www.gzb.nl/beiroet


>> Wilt u bidden voor de kerk in Libanon 
en Syrië? De nood is op allerlei fronten 
erg groot. Bid dat christenen staande 
blijven te midden van de crisis en kansen 
vinden om te getuigen.

>> Bid voor de veiligheid van onze part-
ners en zendingswerkers die volhardend 
en gelovig blijven dienen en getuigen. 
Bid dat ze vol vertrouwen hun kracht bij 
God mogen vinden.

>> Dank voor de uitzending van Kees 
en Esther van der Knijff. Bid dat zij en 
hun kinderen, Hannah (6), Nathan (3) 
en Timon (1) goed kunnen aarden in hun 
nieuwe omgeving in Beiroet? Bid ook dat 
de taalstudie lukt.

>> Dank voor de verlenging van de 
termijn van Heleen van den Berg met een 
jaar. Bid dat zij velen tot zegen is.

>> Heleen vraagt gebed voor de peuter-
opvang GROW. “Bid dat we de mogelijk-
heden effectief zullen benutten om ou-
ders aan de voeten van de Heere Jezus te 
brengen en dat het zaad van Gods Woord 
in de kinderharten zal ontkiemen.”

>> “Daarnaast willen we u ook vragen 
om te bidden voor christelijke leiders in 
Libanon op verantwoordelijke posities in 
de politiek, in de maatschappij en in de 
kerk. Bid dat zij een duidelijk christelijk 
getuigenis zullen uitdragen dat echte 
verandering teweegbrengt.”

>> Dank voor de hernieuwde uitzending 
van Wilbert en Rima van Saane en bid 
voor zegen op hun werk aan de Near East 
School of Theology.

BIDDEN VOOR LIBANON EN SYRIË

Over de GZB
Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen met u willen we mensen over de hele wereld 

bereiken met het Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen 
groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Postbus 28    3970 AA Driebergen    0343 - 51 24 44   
info@gzb.nl    www.gzb.nl    IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 

Heeft u vragen 
of ideeën? Neem contact op met Gijsbert Wolvers, gwolvers@gzb.nl, 

088-1027042www.gzb.nl/libanon

De volgende gemeenten doen mee met programma Libanon-Syrië: 
Alblasserdam wijk 1 ∙ Almkerk ∙ Ederveen ∙ Gameren ∙ Groot-Ammers ∙ 
Heinenoord ∙ Kamerik ∙ Kootwijk-Kootwijkerbroek ∙ Molenaarsgraaf ∙ 
Montfoort ∙ Rotterdam-Zuid (Maranathakerk) ∙ Sprang ∙ Urk (De Bron) 
∙ Streefkerk ∙ Waarder en Werkendam wijk 2

http://www.gzb.nl/libanon

