
V.l.n.r. Ravage bij peuteropvang GROW na de explosie - warme maaltijd voor families bij GROW - 
voedselbonnen distributie tijdens de verbouwing - heerlijk spelen op de eerste dag - speelgoed schoonmaak

Lieve familie, vrienden en andere lezers, 
“Dit jaar is een jaar als nooit tevoren. Nog nooit hebben we zoiets meegemaakt.” Het klinkt 
steeds vaker deze maanden. Nu we richting het einde van 2020 gaan, maken we de balans op 
en kijken we terug op een jaar waarin de hele wereld in crisis is. Juist nu, is het zo belangrijk 
dat christenen, volgelingen van Jezus, rust en licht verspreiden en niet meegaan in het 
negatieve nieuws en de deprimerende vooruitzichten. Dat we woorden van hoop en 
bemoediging brengen en Gods voortgaande werk zien, zelfs door het lijden heen. 
Persoonlijk heeft dit jaar ook ups en downs gehad. Teleurstellingen en onverhoorde gebeden. 
Maar tegelijk ook veel hoogtepunten om intens dankbaar voor te zijn. Als ik al die dingen op ga 
schrijven, dan wordt het een lange, lange lijst. En ik denk dat dàt de sleutel is: dagelijks leven 
in dankbaarheid, opkijkend naar God die de Bron van goedheid is. Dan lukt het ook om God te 
vertrouwen in al het verdriet en alles in Zijn handen over te geven.
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GROW is open! 
Het grootste nieuws van de afgelopen periode: op 30 november 
ging na maandenlange sluiting eindelijk peuteropvang GROW 
weer open. Na de verschrikkelijke explosie op 4 augustus moest er 
van alles opgeknapt worden en toen leek het verstandiger om dan 
meteen maar een meer grondige verbouwing te doen. Het werk 
liep echter best veel vertraging op… Maar nu is het eindelijk zo 
ver. En wát genieten we! Kinderen, ouders en peuterbegeleidsters. 
Tijdens de maanden van sluiting hebben we als team een online 
training gehad hoe we meer kindgericht kunnen werken en nu 
kunnen we het eindelijk in de praktijk gaan brengen. Ik ben hier 
dankbaar voor, want daardoor kunnen we veel meer rekening 
houden met de specifieke behoeften van elk kind en is er meer 
ruimte voor hen om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen 
past. Ook mijn rol als logopediste is daardoor wat veranderd. Maar 
daarover verderop meer. (Lees vooral verder, want er komt 
belangrijk nieuws.) 

Libanon 
Ik kan deze brief niet schrijven zonder een klein inkijkje in de 
situatie in Libanon te geven, hoe lastig dat ook is. De 
verwoestende explosie, de economische crisis, de politieke 
impasse, en dan natuurlijk ook COVID-19. Wat kan ik erover 
schrijven? Alleen dat het allemaal erger is geworden en dat er nog 
geen vooruitgang te zien is of een positieve ontwikkeling. Ik kan 
alleen maar vragen om voortdurend voor Libanon te blijven 
bidden. Binnen en buiten Libanon bestaan er inmiddels veel 
gebedsgroepen, want we geloven dat God Libanon niet heeft 
losgelaten. De oogst is groot, de velden zijn werkelijk wit. De 
geestelijke honger is groot. RCB, de gemeente waar ik bij 
aangesloten ben, heeft jarenlang gebeden om open deuren richting 
de Libanezen. Maar het voelde soms als harde grond. Veel 
Libanezen hadden het relatief goed, ze hadden hun eigen religie 
(moslims, christenen, druzen, in vele stromingen) en ze leefden 
hun gewone leven, met of zonder God. De gemeente groeide hard, 
maar vooral door de toestroom van Syrische en Irakese 
vluchtelingen. En de Libanezen hielden de deur dicht. Maar nu? 
De nood is onbeschrijfelijk hoog. De mensen zijn wanhopig. Hun 
spaargeld verdampt, geen werk, geen eten, geen schoolgeld, geen 
nieuwe kleding, geen huis meer. Nu kloppen ze massaal aan bij de 
kerk, want RCB heeft de mogelijkheden om diaconale hulp te 
geven. Velen hebben ook veel geestelijke vragen of ervaren dat het 
zonder God niet meer lukt. Daarom investeren we veel in pastorale 
begeleiding. Om naast hen te staan in hun verdriet en verwarring 
en hen heen te wijzen naar de Heere Jezus.

Helaas kan ik Wassim nog niet 
aan jullie voorstellen tijdens 
een bezoek aan Nederland 
vanwege de huidige Corona 
maatregelen. Het gaat goed met 
ons en het is prachtig om naar 
elkaar toe te groeien en Gods 
hand in ons leven te zien. 

Voordat GROW opnieuw ge-
opend werd, hebben we de 
peuteropvang opgedragen aan 
God in een gebedsbijeenkomst. 

Mijn vriendin Nour vertelde 
vorig jaar in Nederland over 
haar familie. Het is zo goed om 
Gods werk in haar zus te zien 
en de honger die zij heeft om 
Hem dieper te leren kennen. 
Deze verandering heeft ook hun 
moeder geraakt. God gaat door!
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Verlenging - een nieuwe termijn 
Niet alleen is 2020 bijna voorbij, ook mijn eerste vier 
jaar in het Midden Oosten zitten er bijna op. Eerst 1 
jaar in Jordanië voor taalstudie, en daarna in Libanon. 
Geen dag heb ik getwijfeld of ik wel op de juiste plek 
was. Ik ben van Libanon en de mensen gaan houden 
en wil zelfs temidden van alle crisissen niet weg. 
Gelukkig hoeft dat ook niet. Vanaf de zomer hebben 
we als GZB, GROW en RCB met elkaar overlegd over 
een mogelijke nieuwe termijn voor mijn werk. In 
Libanon neemt het aantal jongvolwassenen dat 
geïnteresseerd is in het evangelie of Jezus wil volgen, 
hard toe. Ik heb inmiddels veel vriendschappen 
opgebouwd en veel (jonge) vrouwen leren kennen. 
Sommigen zijn zoekers. Anderen zijn nog niet lang 
christen. Het is zo bijzonder om te zien hoe zij God 
steeds dieper leren kennen. Ik heb altijd een passie 
gehad om vrouwen te helpen in het vinden van hun 
identiteit in Christus. 
Binnen RCB is grote behoefte aan mensen die nieuwe 
gelovigen kunnen toerusten in hun geestelijke groei. 
Veel Libanese christenen zijn christen in naam, maar 
hebben helaas weinig kennis van de Bijbel. Het is 
daarom moeilijk om lokale christenen te vinden die 
deze toerusting kunnen en willen geven. Daarom heeft 
de kerk gevraagd of ik wil helpen bij het begeleiden 
van deze zoekers en jong-gelovigen. Daarnaast ben ik 
gevraagd om bij GROW meer coaching te doen voor 
de leidsters, dan 1-op-1 met de kinderen te zijn. Ik ben 
blij met deze stap, want zij hebben een belangrijke rol 
in de taalontwikkeling van de kinderen en zijn zich 
hier steeds bewuster van geworden in de afgelopen 3 
jaar. Hopelijk ontstaan hierdoor ook meer mogelijk-
heden om met hen het evangelie te delen. 
De GZB zoekt altijd hoe de plaatselijke kerk 
ondersteund en versterkt kan worden in het uitvoeren 
van haar roeping en waar nog onvoldoende capaciteit 
is in de kerk zelf. Ik zie het als Gods leiding dat mijn 
verlangen en de behoeften binnen zowel GROW als 
RCB met elkaar overeenkomen. We zijn dankbaar dat 
ook mijn uitzendende gemeente Montfoort dit steunt 
en dat de uitzending in eerste instantie nu met 1 jaar 
verlengd kan worden. Deze verlenging is een 
gebedsverhoring, want ik had, al ver voordat ik 
Wassim leerde kennen, het verlangen om langere tijd 
hier te mogen blijven. Ik zie uit naar het werk van God 
in het nieuwe jaar en ben intens dankbaar dat Hij mij 
geroepen heeft om Hem hier te mogen dienen.

Danken  
✓ Dank dat GROW weer open is 
✓ Dank dat er een toenemende geestelijke 

honger is onder de Libanese bevolking 
✓ Dank voor de vele gebedsinitiatieven die 

er zijn en dat christenen wereldwijd zich 
verenigen om voor Libanon te bidden. 

✓ Dank voor de verlenging van mijn 
uitzending 

Bidden 
✓ Bid voor Libanon! Bid dat we als natie 

terugkeren naar God. Partijdigheid, 
machtsmisbruik en corruptie zijn aan de 
orde van de dag. Zonder Hem gaat het 
land echt ten onder, maar met Hem zal er 
vrede en voorspoed zijn. 

✓ Bid voor de kerken in Libanon. Voor meer 
eenheid en meer arbeiders in de oogst. 

✓ Bid voor jonge gelovigen en dank voor 
hun honger naar Gods Woord. Bid dat ze 
diep zullen wortelen en dat ze tot zegen 
zullen zijn voor hun omgeving. 

✓ Bid voor de vele zoekers die hun weg 
vinden naar de kerk. Bid dat ze 
aangeraakt zullen worden door de liefde 
van God en zich tot Hem zullen bekeren.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020. Hartelijk 
dank voor uw trouwe meeleven op ontelbaar veel 
manieren. Vooral uw gebed maakt een groot 
verschil. God werkt op het gebed. Hij geeft kracht en 
vreugde. Hij is onze Schepper en heeft de wereld in 
Zijn hand. Wat een enorme troost is dat! Wassim en 
ik willen jullie allemaal een heel gezegend kerstfeest 
en nieuw jaar toewensen. Heel veel sterkte ook in 
deze tijd, als er wellicht veel herinneringen zijn, 
gemis gevoeld wordt en het niet altijd mogelijk is 
om bij elkaar langs te gaan. We hopen en bidden 
dat de vrede van Gods aanwezigheid tot troost en 
bemoediging zal zijn. We bidden ook dat de 
reisbeperkingen in 2021 opgeheven worden, zodat 
Wassim jullie kan ontmoeten en ons mooie land 
kan zien. 
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
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UIT DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC) 
Beste lezers, 
2020… bijna ten einde! Het was een bijzonder jaar, ook voor ons als TFC. Veel acties gingen niet 
door, zoals de zangavond in april, de bloemenactie in mei en de verkoop van stroopwafels in 
september. Ondanks deze omstandigheden heeft de Heere weer willen voorzien in alles, ook wat 
betreft het financiële. Het stemt tot verwondering! Langs deze weg willen we jullie hartelijk 
bedanken voor jullie betrokkenheid, gebed en financiële hulp. Ook in het werk van Heleen en in 
alle omstandigheden van dit jaar in Libanon mogen we zien dat God erbij is. Daarom blijft er aan 
het einde van 2020 over: Soli Deo Gloria! 
Zoals hiervoor geschreven, heeft de GZB een verlenging van Heleens uitzending aangevraagd en 
de Hervormde Gemeente van Montfoort heeft besloten om de verlenging voorlopig met 1 jaar te 
steunen. Een aantal leden van de TFC hoopt afscheid te nemen en daarom zoeken we in dit 
nieuwe jaar nieuwe leden. Wil je vanuit Nederland het zendingswerk van Heleen steunen en dat 
doen in een leuk en enthousiast team? Neem contact op met de TFC (heleentfc@gmail.com) of 
met Heleen (heleenvdberg@gmail.com). Hartelijke groeten, Wim Timmerarends, voorzitter TFC

Onlangs vroeg ik gebed in de GZB-gebedskalender voor Annie. 
Vorig jaar is zij tot geloof gekomen. Ze is Armeens-Libanees. Ik 
doe regelmatig Bijbelstudie met haar en raak telkens weer onder 
de indruk hoe het Woord haar hart verandert. Onlangs vertelde ze 
me dat God de haat in haar hart voor haar vijanden (vooral 
tijdens de recente oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan) heeft 
veranderd in gebed voor hun bekering.

De winter komt vaak met heftige onweersbuien. Onlangs kwam hier 
zelfs flinke hagel bij en kleurde Beiroet heel even mooi wit. Echter, de 
afvoerputten en rioleringen zijn hier niet op ingericht, dus er was 
enorm veel wateroverlast. De winter is een moeilijk seizoen voor veel 
mensen, vooral met beperkte verwarming en slechte isolatie.
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