
Mieke Groen (54), predikant in De Glind,  
vierde onlangs haar 25-jarig jubileum.  
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‘Buren’ welkom 
tijdens gastendienst 
Voorthuizen
VOORTHUIZEN ‘Burenzorg’ is op 
zondag 18 oktober het thema van 
een gastendienst in Voorthuizen. 
,,Een kerk heeft buren, daarom dit 
thema. Hoe kijken zij naar de kerk? 
Dat was de aanleiding om met een 
aantal van hen in gesprek te gaan 
over vragen als ‘Wat vindt u ervan 
om zo’n buur te hebben?’ en ‘Wat 
u verwacht van deze buur?’. Naast 
deze buren is iedereen welkom bij 
deze dienst, die om 16.45 uur 
begint in kerkelijk centrum 
Bethabara aan de Van den 
Berglaan.’’

Gereformeerde  
Kerk Vrijgemaakt:  
‘Moed in het geloof’
BARNEVELD Het thema ‘Stap uit je 
boot; over moed’ staat op 
woensdag 28 oktober centraal 
tijdens de koffieochtend van de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
in Barneveld. 
,,Aan de hand van de geschiedenis 
van Petrus, één van de twaalf 
discipelen van Jezus, trekken we 
lijnen naar het leven nu. Een stap 
in het geloof: waar haal je de 
moed vandaan? Els van der Vlist 
vertelt over dit thema. Zij is coach/
counsellor en heeft onder andere 
de boeken ‘Ik heb er genoeg van!’ 
en ‘De tijd van m’n leven’ geschre-
ven’’, meldt een woordvoerder.
De ochtend duurt van 09.30 tot 
ongeveer 11.30 uur in kerkgebouw 
De Burcht aan de van Schothorst-
straat. Toegang en kinderopvang 
zijn gratis. 
Meer informatie over deze 
activiteit is te vinden op de site 
www.gkvbarneveld.nl

Band Levi neemt 
afscheid tijdens 
jubileumoptreden
ZWARTEBROEK De Voorthuizense 
band Levi viert op zaterdag 24 
oktober zijn vijfjarig jubileum, 
maar neemt tegelijkertijd ook 
afscheid. 
,,Optreden en drukte met werk en 
gezin zijn op het moment moeilijk 
te combineren’’, licht een woord-
voerder toe.
Ze geven hun laatste optreden 
tijdens de Praise-avond Terbroek. 
Deze begint om 20.00 uur in 
dorpshuis De Belleman, te vinden 
aan de Eendrachtstraat in 
Zwartebroek. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open. 
Toegang is gratis.

‘We zijn hier 
slechts een 
poosje’ 
,,Dit land is niet ons 
eigendom. Vluchtelingen 
dagen ons uit daar opnieuw 
over na te denken. Wat 
houd ik zo krampachtig 
vast? En waar ben ik nu zo 
bang voor?”, vertellen Jaap 
en Ina Hansum. 
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Familie Boone naar Papoea-Nieuw-Guinea

periodes van enkele maanden in 
Engeland woonde. In het eerste deel 
van de studie kregen Job en Margret 
een specifieke Wycliffe-training. 
Het tweede deel betrof een missio-
naire theologiestudie. Job: ,,Dat was 
een flinke omschakeling, alleen al 
vanwege de taal en het weer in de 
schoolbanken bivakkeren. Na drie 
maanden ging het gelukkig stukken 
gemakkelijker. Onze oudste zoon 
sprak binnen drie maanden vloei-
end Engels, zelfs met het accent van 
de streek waar wij woonden.’’ Mar-
gret genoot van deze periode: ,,Je 
bent daar met allemaal toekomsti-
ge medewerkers van Wycliffe van-
uit de hele wereld, zo verschillend, 
maar allemaal ga je voor een en het-
zelfde doel. Prachtig!’’ 
De studieperiode is met succes afge-
rond en de laatste maanden in Ne-
derland zijn aangebroken. Een tijd 
waarin veel presentaties worden ge-
geven en de laatste dingen worden 
geregeld.

DRIVE Om als jong echtpaar voor 
onbepaalde tijd naar het buitenland 

te vertrekken is een hele stap. Wat 
is hun drive? Margret: ,,Het verlan-
gen kwam natuurlijk, omdat we zelf 
ervaren hebben hoe groot de gena-
de van God en de liefde van Jezus 
Christus is. En dan zie je het belang 
van een Bijbel in je eigen taal, want 
op die manier leer je God kennen. 
We zijn een klein schakeltje in die 
grote keten. Job verwoordt het altijd 
zo: het vertalen van de Bijbel is be-
langrijk omdat mensen een relatie 
krijgen met God. Wij zijn de voeten 
die gaan, en degenen die achter-
blijven, waaronder de leden van de 
Hervormde Kerk, zorgen ervoor dat 
de voeten kunnen lopen.’’
 
TOK PISIN Wanneer het laatste be-
tje aan financiële middelen binnen 
is hopen Job en Margret met David, 
Talitha, Rania en Ilja te vertrekken. 
Uitzien of opzien? Ze kijken elkaar 
even aan: ,,We zien er naar uit. We 
zullen daar Tok Pisin, een han-
delstaal van Papoea-Nieuw-Guinea 
gaan leren. De grondbeginselen 
moet je met drie maanden kennen. 
Ook gaan we als gezin vier weken 

AutoGarantVeiling.nl stopt met verkoop op zondag
VELP Waar de zondagsrust op veel 
plekken in Nederland lijkt te ver-
dwijnen, kiest de nieuwe veilingsi-
te AutoGarantVeiling.nl er bewust 
voor om de site op zondag op slot te 
doen. 

Het is hiermee de enige online vei-

ling in Nederland waar op zondag 
niet geboden of gekocht kan wor-
den. De site merkte dat met name 
christelijke klanten soms achter het 
net visten omdat ze door de zon-
dagsrust niet mee konden bieden 
op hun favoriete auto. Daarom wor-
den op de eerste nationale online 

autoveiling voor particulieren 
voortaan alle nieuwe auto’s op 
maandag geplaatst. Tot en met za-
terdag kan er dan op geboden wor-
den. Op zondag is de site wel te be-
zoeken, maar  vinden er geen 
verkoopactiviteiten plaats. ,,We 
vernamen dat veel klanten goede 

aanbiedingen misliepen omdat ze 
door de zondagsrust niet mee kon-
den doen aan de veiling. Dat is na-
tuurlijk bijzonder jammer’’, zegt 
Frank Kamminga, directeur van 
AutoGarantVeiling.nl. ,,We hopen 
dat op deze manier iedereen zijn 
droomauto kan kopen.’’

lang in een stam wonen middenin 
de jungle. Wycliffe vindt het van be-
lang om de ervaring te hebben om 
jezelf met zeer beperkte middelen te 
kunnen redden. Tot slot gaan we het 
werk van Wycliffe in het veld leren 
kennen. Na een jaar ga ik meerde-
re vertaalteams aansturen, terwijl 
Margret vrijwel direct al begint met 
het doorgeven van de Bijbelverha-
len, door lokale mensen op verschil-
lende manieren te trainen met be-
hulp van verhalen of drama.’’

THUISFRONT De thuisfrontcommis-
sie van de familie Boone, bestaand 
uit acht personen, maakt zich sterk 
om het laatste geld binnen te krij-
gen. 
Of de familie Boone in januari ver-
trekt hangt namelijk af of er vol-
doende financiële middelen zijn. 
Daarnaast komt er vijf keer per jaar 
een nieuwsbrief uit, zodat het leven 
van de Barnevelders in Ukarumpa 
op de voet kan worden gevolgd. 

Job en Margret houden een blog bij 
op de website www.wydaar.nl

‘Er is meer dan 
onze welvaarts-
maatschappij’
Annemarie van Vliet

BARNEVELD Tot op heden is Barne-
veld hun woonplaats, maar vanaf 
januari vertrekken Job en Margret 
Boone samen met hun vier kinderen 
voor onbepaalde tijd naar Papoea- 
Nieuw-Guinea. ,,Vanuit Wycliffe 
Bijbelvertalers worden we ingezet 
om er aan bij te dragen dat de Bijbel 
in de moedertaal van de inwoners 
wordt vertaald. We zijn blij dat we 
een schakel in een groot geheel mo-
gen zijn.’’

De kinderen liggen op bed, de kof-
fiepot pruttelt. Tijd voor een gesprek 
over de liefde voor zending, geloof, 
vertrouwen en de toekomst. Op de 
vraag wanneer zending en missio-
nair werk begon te trekken, steekt 
Job (32), voormalig technisch di-
recteur bij Dokter Interieurbouw, 
van wal: ,,Het vlammetje is aange-
wakkerd nadat we beiden, tijdens 
ons huwelijk, meerdere malen als 
vrijwilliger binnen townships in 
Zuid-Afrika hebben gewerkt. We 
werden toen min of meer met onze 
neus op de harde feiten gedrukt; er 
is meer dan alleen onze welvaarts-
maatschappij. En... ligt er voor ons 
geen taak op dit gebied?’’ Margret 
(30), die als praktijkverpleegkundi-
ge ouderen aan Verpleeghuis Nor-
schoten was verbonden, vult haar 
man aan: ,,Vanaf dat moment startte 
een zoektocht. Waar moeten we be-
ginnen? Via de zendingscommissie 
van onze kerk werden we geatten-
deerd op Wycliffe Bijbelvertalers. 
Tijdens het eerste kennismakings-
gesprek begrepen we dat Wycliffe 
Nederland hard op zoek was naar 
medewerkers met managementer-
varing. Dat was voor ons een beves-
tiging dat we op de goede weg zaten. 
Ook het interkerkelijke karakter van 
Wycliffe Bijbelvertalers spreekt ons 
erg aan.’’ 

SOLLICITATIE Toen brak een inten-
sieve sollicitatieperiode van twee 
jaar aan waarin het echtpaar di-
verse keuringen onderging, een 
uitgebreide vragenlijst over hun ge-
loofsovertuiging invulde, hun huis 
verkocht, en in een klein jaar twee 

 p De Barneveldse familie Boone vertrekt naar Papoea-Nieuw-Guinea.
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