
Zegenend Helpen Internationaal 
 

Eigenlijk zouden Henk en ik nu in Azië zijn. Voortzetten waar we afgelopen jaar in 
december 2019 zijn gestopt. Het geven van onderwijs in pastorale zorg vanuit het Zegenend 
Helpen gedachtengoed en - houding, en met name ook het gesprek openen over seksueel 
misbruik, is onze missie.  
 

Juist binnen de lokale kerken is het belangrijk dit onder de aandacht te brengen, en men wil 
ook graag. De honger naar onderwijs vanuit het Woord van God is groot. Op allerlei gebied willen 
ze dit onderwijs ontvangen. Denk daarbij aan goede relaties met familie, echtgenoten, kinderen 
enzovoort. En voor ons is het de uitdaging om dat passend binnen hun leefwereld en cultuur vorm 
te geven en aan te bieden. 
 

Inmiddels zijn we vijf jaar onderweg en er ontvouwt zich een mooie weg voorwaarts. 
Afgelopen jaar hebben we gesproken over hoe we het onderwijs zo kunnen overdragen dat ze er 
zelf mee verder kunnen, en zouden we nu in april mee starten. Ik zou weer zo een vijf weken gaan 
en Henk twee of wellicht drie weken. Mede omdat we ook op de Bijbelschool een programma 
geven van vier dagen. Dit kan prima gecombineerd worden met het werken binnen de lokale 
kerken.  
 

Maar dan is alles anders… 
 

Dan is daar Corona die ons allen heeft stilgezet.  
Even is er dat moment van… ‘Heer wat nu?’  
Tegelijkertijd borrelen er gedachten in ons op 
en is er hoop. Er is zoveel mogelijk op virtueel 
gebied, dat we begonnen zijn hier iets mee te 
gaan doen. Training online? Korte uitleg over 
verschillende items op film? We zijn ermee 
bezig.  

 

We bidden om wijsheid en zegen voor de  
‘nieuwe’ weg die we nu inslaan met elkaar. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat de eerste 
levensbehoeften in Azië nu voorop staan.  

 
We houden contact met de voorgangers en horen de verhalen over honger en wanhoop. ‘Wij gaan 
niet 
dood aan Corona maar er gaan nu mensen dood van honger’. Het land ligt stil en er is geen werk, 
geld, boodschappen kunnen niet gedaan worden. Bid alstublieft voor de mensen in landen als 
Azië. 
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https://www.psychopastoralezorg.nl/

