
GROW kindjes, familie vakantie-etentje, GZB Experience-reis, en wandeling bij de ceders.

Lieve familie, vrienden en andere lezers, 
Libanon staat op z’n kop. Al meer dan anderhalve maand wordt er geprotesteerd tegen 
corruptie en onrecht. De protesten zijn uniek te noemen. Uit alle politieke en economische 
lagen van de bevolking is men de straat op gegaan. Als één natie is men opgestaan tegen 
het onrecht waar men al decennia mee leeft. Achtergrond en politieke voorkeuren staan 
niet meer op de voorgrond. Tot nu toe zijn de protesten veelal vreedzaam verlopen. Maar 
de spanningen nemen toe. 
Als buitenlander draag ik niet de angst en bagage van het verleden met me mee. Daardoor 
kan ik meer objectief naar de situatie kijken en voel ik me ook niet onveilig. In de 
omgeving van mijn huis gaat het leven ogenschijnlijk verder alsof er niets aan de hand is. 
Als ik echter de vaat aan het doen ben, kijk ik mee met de tv bij de buren die bijna 
voortdurend het nieuws van de demonstraties laat zien. En dan realiseer ik me dat de 
revolutie zoveel met de mensen doet. Het brengt hoop, maar het brengt ook veel trauma 
en angst naar boven. Het dagelijks leven is op allerlei manieren ontwricht. Maar wat ik 
vooral merk is de geestelijke druk die het met zich meebrengt. Mensen zijn 
terneergeslagen en bezorgd. Het is alsof er een donkere wolk van depressie en verwarring 
over het land hangt. En dat raakt íédereen die hier woont. Buitenlander of Libanees.
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Verlof 
Deze nieuwsbrief komt véél later dan gepland. Het nieuws 
verandert met de dag, mijn computer crashte, ik had griep, mijn 
werkruimte bij GROW was door waterlekkage onbruikbaar en 
soms voelde ik me net rondlopen als een kip zonder kop. Dat is 
vermoeiend en zorgde voor veel onrust. De meeste dingen zijn nu 
opgelost en gaan beter en ik zit veel rustiger in mijn vel nu. Maar 
de revolutie blijft en zorgt elke keer weer voor veel onzekerheid. 
Toch wil ik alsnog kort terugblikken op mijn verlof. Het voelt 
zólang geleden, maar wat was het een prachtige tijd! Ik had de 
vakantie heel hard nodig. Ik genoot volop van stilte, frisse lucht, 
hoe goed alles georganiseerd is, en hoe overzichtelijk alles is. En 
Beiroet was even heel ver weg. De vakantie met mijn familie was 
echt een hoogtepunt. En daarna ook de vele bezoekjes bij zoveel  
vrienden. Op en top genieten! Toen september begon, begonnen de 
scholen weer en had ik ook ook langzamerhand weer zin om over 
werk na te gaan denken. Er waren afspraken bij de GZB op 
kantoor en natuurlijk de presentaties. Bedankt voor iedereen die 
daar naartoe kwam en die ik daar ontmoette. Wat een zegen om 
elkaar over en weer te bemoedigen. Nour, mijn Libanese vriendin, 
was er ook bij in de laatste 10 dagen. We hebben het er nog 
regelmatig over en ze was diep onder de indruk van de vele 
ontmoetingen met zoveel mede-gelovigen. Ook voor haar was het 
een hele bemoedigende en rustgevende tijd. Zoveel te danken dus. 
De verlofperiode heeft me erg goed gedaan en ik mocht uitgerust 
en bemoedigd weer terug naar huis. Want Libanon, dat is echt 
mijn thuis geworden. Het was een zegen om in Nederland te zijn 
en ik vond het afscheid echt niet gemakkelijk, maar toen ik in 
Beiroet aankwam, wist ik: dit is thuis! 
Ook nu in de tijd van de revolutie voel ik me zo verbonden met het 
land en de bevolking. Als ik bid, voel ik zoveel passie en hoop voor 
dit stuk van Gods koninkrijk. Ik geloof en zie dat God grote dingen 
aan het doen is, dwars door de omstandigheden heen. Het is een 
tijd van herbezinning voor de kerk en haar rol in de samenleving. 
Het werk dat de Heere begonnen is, zál Hij afmaken. 

Huisgenoot 
Tijdens mijn verlof woonde Miriam in mijn huis. Ze komt uit een 
ander Arabisch land, maar moest vluchten vanwege haar geloof. 
Ze heeft een zware, traumatische tijd achter de rug en is zowel 
fysiek als mentaal aan het herstellen, maar er is nog een lange weg 
te gaan. Nu heeft ze hier een thuis gevonden en blijft ze voorlopig 
bij mij wonen. Het is een zegen, maar tegelijk kost het ook veel 
energie. Ik moet goed oppassen dat haar depressie mij niet 
meeneemt.

Toerist in eigen land. Wat is er 
veel prachtigs te ontdekken als 
je er bewust naar zoekt. 

Als klein kind dagdroomde ik: 
‘Als ik later groot ben, verhuis ik 
naar Zwitserland’. Elke keer dat 
ik daar ben en de frisse lucht 
inadem, kom ik tot rust en weet 
ik me dicht bij God. 

De tijd met Nour in Nederland 
heeft veel betekend voor onze 
vriendschap. We hebben het er 
nog steeds regelmatig over. En 
we zijn nog closer geworden. 
We proberen regelmatig samen 
bijbelstudie te doen en elkaar 
aan te moedigen in het volgen 
van Jezus.
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Geestelijke strijd 
De wolk van depressie en verwarring die over 
het land hangt, heeft duidelijk ook een 
geestelijke kant. Pas had ik het erover in mijn 
bijbelstudiegroep. Iedereen stemde volmondig 
in, dat we ons allemaal veel meer moe voelen. 
Onze collega’s op de verschillende werkplekken 
zijn moe, terneergeslagen en angstig. Ik moet 
vaak denken aan het verhaal uit Daniël 10 
waarin duidelijk wordt, dat conflicten op aarde 
en geestelijke strijd vaak aan elkaar gerelateerd 
zijn. Maar het laat ook zien dat bidden en 
vasten door gelovigen een krachtig middel zijn, 
dat God gebruikt in de overwinning. Een extra 
aansporing om niet op te houden met bidden en 
vasten voor Libanon en de rest van de wereld. 

Werk 
Het was fijn om na mijn verlof het werk bij 
GROW weer op te pakken. Het duurde een 
tijdje voor ik mijn draai weer gevonden had, 
doordat ik geen eigen werkruimte had en ik het 
lastig vond om mijn structuur te hervinden. 
Maar sinds vorige week gaat het een stuk beter. 
Het is prachtig om kinderen te zien opbloeien 
en te zien hoe leerkrachten zich professioneel 
ontwikkelen. Het blijft een weg van veel geduld, 
maar ik zie Gods zegen op ons werk. Recent las 
ik een boek over adoptie. God is een Vader van 
wezen en roept ons op om juist voor kinderen 
in moeilijke omstandigheden op de bres te 
staan. Alle kinderen bij GROW hebben gelukkig 
één of beide ouders, maar ondanks dat worden 
ze vaak verwaarloosd. Ook gebeurt het dat één 
van de ouders alle officiële papieren meeneemt 
en vertrekt, of dat ze juist het kind meenemen, 
verdwijnen, en de andere ouder in onzekerheid 
achterlaten… Hartbrekend! Juist in deze 
omstandigheden ben ik dankbaar dat we onze 
kinderen het Vaderhart van God mogen laten 
zien. Hij kent hen en hun pijn. En Hij zal hen 
nooit verlaten. Zo mogen we verschil maken in 
de angstige realiteit van hun leven. Het lezen 
van het boek ‘Adopted for Life’ heeft mijn hart 
met meer passie gevuld, om kinderen bij Jezus 
te brengen en hen hoop te geven in Hem.

Danken  
✓ Dank mee voor het mooie verlof, de 

ontmoetingen, gezondheid en bescherming. 
✓ Dank dat Libanon echt mijn thuis is en ik 

me weer gesetteld voel. 
✓ Dank dat ik niks tekort kom, ook in deze 

crisistijd en dat Gods passie elke keer weer 
opvlamt. 

Bidden 
✓ Bid voor de kinderen en hun ouders in hun 

moeilijke omstandigheden, dat ze de liefde 
van God en Zijn aanwezigheid mogen 
ervaren. 

✓ Bid voor volkomen genezing voor Miriam, 
Bid ook voor haar familie dat zij een 
ontmoeting met de Heere Jezus mogen 
hebben die hun leven verandert. 

✓ Bid voor Nour en haar familie. Dat ze een 
voortdurend licht voor hen zal zijn en dat 
God deuren opent om het evangelie met 
hen te delen in woord en daad. 

✓ Bid voor Libanon dat er een verandering 
komt die zegen brengt voor de mensen, 
maar vooral, dat het land terugkeert naar 
zijn Schepper. 

✓ Bid voor mijn (mentale) gezondheid, dat ik 
een goede vriendin en hulp voor Miriam 
ben en tegelijk ook goed voor mezelf zal 
zorgen.

De laatste brief van 2019. Er is veel gaande in 
de wereld, en aan het begin van het jaar had ik 
nooit kunnen denken dat ik een revolutie mee zou 
maken. Als ik terugkijk, is mijn hart gevuld met 
dankbaarheid. God heeft elke dag trouw gezorgd, 
ik heb Hem dieper leren kennen en ik kijk vol 
verwachting uit naar het nieuwe jaar. Gods 
plannen zijn het beste en Zijn leiding faalt nooit. 
Dat heeft Hij ook dit jaar weer laten zien! 
Bedankt voor jullie gebeden, kaartjes en steun. 
Het doet elke keer weer onnoemelijk goed. We zijn 
verenigd in Hem. Gezegend Kerstfeest en alvast 
de beste wensen voor 2020 gewenst!
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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

Jongerenreis GZB Experience 
Ruim een maand geleden kwam er een groep Nederlandse jongeren 
op bezoek in Libanon. Toen ze aankwamen, waren de eerste 
protesten juist uitgebroken, dus elke dag werden we ermee 
geconfronteerd in ons reisprogramma. Ondanks aanpassingen 
konden we uiteindelijk de meeste programmaonderdelen alsnog 
doen en hebben we een prachtige en leerzame week gehad met 
elkaar. Lees hier de blogs die de groep elke dag schreef: 

www.gzbexperience.nl/blogs

UIT DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC) 
Binnen de TFC is de bezetting gewijzigd. Heilke de Heer is door de Heere geroepen om bij Mercy Ships  
een taak te vervullen. Ze heeft met veel inzet en liefde de communicatie handen en voeten gegeven. 
Daarvoor zijn we erg dankbaar, bovenal dat God haar de geest van dienstbaarheid gegeven heeft. We 
wensen Heilke Gods Zegen en veel blijdschap toe om haar taak binnen Mercy Ships te vervullen. 
Gelukkig hebben we Edit Bolk bereid gevonden om de taak van Heilke over 
te nemen. Hieronder stelt ze zich voor. We hopen dat zij een goede tijd 
binnen de TFC heeft en wensen haar de zegen en hulp van God toe om dit 
mooie werk in Zijn koninkrijk te kunnen doen. 

“Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Edit Bolk, 24 jaar, woonachtig in 
Montfoort en getrouwd met mijn lieve man Matthijs. Al een aantal jaren 
ben ik bevriend met Heleen en heb ik mee mogen leven met haar 
bediening in het koninkrijk van God. Nu ben ik gevraagd om in de 
thuisfrontcommissie deel te nemen, waarbij ik met verschillende zaken 
rondom het werk van Heleen mee mag denken en doen. Het is nog even 
aftasten wat er allemaal bij komt kijken, maar ik voel me al erg welkom 
binnen de TFC. Ik kijk uit naar een goede en gezegende tijd.”
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