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Beste familie en vrienden. 

Het is lange tijd geleden dat ik een nieuwsbrief heb geschreven. De hoogste tijd dus, om dit nu te doen. Hier in 

West-Afrika is het momenteel droge, koele tijd. Al sinds half oktober valt er geen regen meer en gedurende de 

nachten koelt het heerlijk af en kan ik onder een deken slapen! Ik geniet daarvan! 

Tegelijkertijd begon met de laatste regen in oktober mijn laatste werkzame jaar. Volgend jaar, in oktober 2021, 

gaat mijn pensioen in. Ik zal nog tot mei hier in West-Afrika zijn en daarna een half jaar voor CAMA Zending werken 

in Nederland.  Het zal een grote verandering zijn in mijn leven, afscheid nemen van alles hier wat me lief is en de 

mensen waar ik een diepe band mee heb opgebouwd in de loop der jaren. Nog 4 maanden mag ik van hen genieten 

en dan sluit ik het hoofdstuk van mijn leven hier af. Dat is best een lastig vooruitzicht wat veel emoties oproept. Ik 

heb het zendingswerk hier met hart en ziel gedaan! Ik zal het zeker missen. 

In deze laatste nieuwsbrief van het afgelopen jaar 2020, een verhaal met veel beelden van waar ik me zoal mee 

bezig hield. Zoals iedereen weet was het afgelopen jaar wel een heel bijzonder jaar! Wie had ooit kunnen denken 

dat de Corona pandemie de wereld zo in zijn greep zou houden. Ook hier waar ik woon waren gevallen, alhoewel 

het in de eerste 6 maanden van de pandemie erg meeviel. Maar helaas zijn nu de aantallen ook hier flink aan het 

stijgen. En blijven ook wij voorzichtig. Ik was dankbaar dat er nog werk genoeg lag wat gedaan moest worden.  

Orality trainingen. 

Regelmatig heb ik verteld over “Storying” of “Orality”. Een methode van evangelisatie die we gebruiken en die goed 

aansluit bij de lokale cultuur. Het mondeling doorgeven van verhalen is in deze cultuur heel gebruikelijk, men 

luistert graag naar verhalen en ze worden gemakkelijk onthouden. En doorgegeven! Zo ook de Bijbelverhalen. Wij 

geven ook trainingen in kerken en op Bijbelscholen om mensen deze methode aan te leren. In december hielden 

we een training op de Bethel Bijbelschool die hier in de stad is. 50 studenten namen deel aan deze training. Het was  

mooi om de studenten gedurende de training zo enthousiast te zien worden. Het is een toegankelijke methode, 

voor iedereen te gebruiken. Aan het begin van de training kijkt men nog enigszins sceptisch naar de trainers, wat 

zal dit zijn? Nog nooit van gehoord! Wat moet ik hiermee? Maar al gauw slaat de stemming om en leert men hoe 

het als vanzelf gaat, een Bijbelverhaal vertellen. En als in de avond het huiswerk moet worden gemaakt, het verhaal 

wat je juist geleerd hebt vertellen aan iemand in je buurt, dan stromen de studenten alle kanten op en de andere 

dag horen we hun verhalen, hoe goed het ging en hoe graag mensen luisterden. Al snel was er een jonge vrouw die 

haar leven aan Jezus wilde geven, ze vond alles wat ze tot nu toe over Hem gehoord had zo mooi!  

Uit een andere training kwam het verhaal van een dominee die het hele gebeuren maar niks vond en zelfs aan zijn 

vrouw vertelde dat zij de methode nooit zou mogen gebruiken. Maar zij vond het juist wel fijn om mensen 

Bijbelverhalen te vertellen en deed het toch. En al snel had zij diverse mensen die graag verder wilden met Jezus! 

Zo kwam deze dominee tot de slotsom dat het toch wel een goede methode was en volgde hij de training voor de 

2de maal om het goed te leren gebruiken! Zomaar enkele voorbeelden. 

Ook wij, als team, zien er prachtige resultaten van. We zagen op diverse plaatsen mensen tot geloof komen omdat 

hun interesse werd opgewekt voor het evangelie. We mogen terugkijken op mooie ontmoetingen in de afgelegen 

dorpen waar we deze methode hebben ingezet. Gods Woord is gezaaid in vele harten.  

Op de foto’s zie je ons Orality team; de studenten van de Bijbelschool tijdens hun training, waar ze het verhaal 

oefenen onder de bomen en als ze in actie zijn in de les. En uiteindelijk een certificaat ontvangen aan het einde van 

de training. Bid je mee voor de komende 3 trainingen die volgen voordat ik hier weg ga? 



                             

                                                                  
               

 

Radio 

Wie had ooit kunnen denken dat ik mij met radiowerk bezig zou houden? Toch doe ik het met plezier. Met plezier 

maken we met ons Orality team elke week een programma waar een verhaal verteld wordt en dan, aan de hand 

van vragen, praten we erover. Het is een life uitgezonden programma. Mooi werk om te doen!  

Wil je meebidden dat we in de komende 3 maanden als team in staat zullen zijn de geplande opnames af te maken? 

Graag laten wij als team kennis achter in de mensen van het radiowerk, zodat ze het programmamaken zelf kunnen 

voortzetten. Radio is een middel wat kan gaan waar mensen niet kunnen gaan. En radio is zeer geliefd hier. 

                                                                

 

Ziekenhuis 

Wekelijks mag ik tijd doorbrengen met patiënten in ons lokale ziekenhuis. Er is gesprek, samen Bijbel lezen en  

praten over wat we gelezen hebben. Sommigen help ik door te leren lezen en weer anderen leren een 

handwerkvaardigheid. Het zijn kostbare momenten voor hen, maar ook voor mij. Daar waar God werkt ontstaat 

een diepe band. Door de stijging van het Corona virus ben ik voorzichtig met hen daar ze immers zo kwetsbaar zijn. 

Toch hoop ik dat ik dit mooie werk nog een goed aantal keren mag doen voor ik met pensioen ga! 

Bid voor deze mooie mensen, dat God hen zal genezen. Velen van hen leerden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis 

Jezus kennen. Bid voor groei en heling zodat ze sterk in hun geloof zijn wanneer ze terugkeren naar hun dorpen. 

Bid voor Chatou, Djeneba, Amadou, Baba, Lassina, Salimata en de anderen. 

                                     



Hands of Honor 

Op de foto’s hiernaast mijn vriendinnen en 

naaste medewerkers, degenen die ik het 

langste ken sinds ik hier in 2012 begon. Ruti 

en Neema. Vanaf het begin dat ik hen ken 

heb ik zoveel steun van hen ervaren! Zij 

waren degenen die mij hielpen om de lokale 

taal te leren en ik kon altijd bij hen terecht 

voor cultureel advies en ook voor een 

heerlijk gesprek over koetjes en kalfjes, niks 

en van alles. Daarnaast de trouwste 

medewerkers die ik me kon wensen!! Wat 

zal ik ook hen missen!! 

 
En hiernaast ons hele team van “Hands of Honor”. Het 

preventiewerk onder tienermeiden wat ik samen met Becky heb 

mogen opzetten. Mooi jaren hadden we in Hartenstad en toen wij 

daar weg moesten zijn de dames zelfstandig verder gegaan met 

ons op afstand als supervisor. Wat hebben zij dit goed gedaan! 

Niet alleen wat betreft werkvaardigheden doen ze het goed maar 

juist ook wat betreft bewogenheid en mededogen die zij laten 

zien naar kansarme meiden toe. Zij hebben veel voor hen over. 

Daar waar ze zelf altijd moeten strijden om de eindjes aan elkaar 

te knopen, blijven ze zich ook aan deze doelgroep toewijden. Niet 

alleen geven ze hen goed, bijbels onderwijs. Zij proberen de 

meiden ook praktisch te helpen, bv met medicijnen als ze ziek zijn. 

Of door voor een beter, veiliger gezin te zorgen waar ze kunnen 

verblijven en werken. Enkelen van hen namen ze zelfs op in hun 

eigen huis om hen te beschermen tegen verkeerde mensen. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wat genoot ik altijd van 

de meiden zelf, hun 

verlegenheid als ze net bij 

ons kwamen, hun 

onderlinge geklets en 

vrolijkheid. Hun 

verwondering over zichzelf 

als ze zagen dat ze met 

hun eigen handen dingen 

konden maken. En 

verhalen konden leren en 

gezondheidslessen 

begrijpen! Veel belangrijke 

levenslessen werden en 

worden er geleerd!! 

Veel van het Hands of Honor werk heb ik 

al los moeten laten omdat vanwege de 

toenemende onveiligheid, ik er niet 

geregeld meer naartoe mag reizen. Maar 

God zal dit werk, wat in Zijn naam 

gebeurd nooit loslaten!! Blijf je 

meebidden? 

Bid je mee voor een opvolger? 

Iemand die het werk kan super-

viseren als ik met pensioen ben? 



Kerst vieren in Afrika 

Voor de negende keer mag ik Kerst vieren hier in Afrika. Het is heel anders als thuis in Nederland. Geen winkels in 

Kerstsfeer en geen Kerstmuziek. Geen versierde huizen en geen bladen die de lekkerste Kerstdiners aanprijzen. 

Wel zijn er altijd kerkdiensten en soms wordt er samen met de hele Gemeente een maaltijd gehouden. Maar dit 

jaar zal alles anders zijn! Ook hier is men voorzichtig en worden bijeenkomsten klein gehouden of afgezegd.  

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf lees ik op het nieuws dat er in Nederland een strenge lockdown is begonnen voor 

enkele weken vanwege de hoge aantallen van Corona besmettingen. Wat zal het ook voor jullie een andere Kerst 

worden dit jaar. Voor velen in de eenzaamheid. Ik leef ook met jullie mee!!  

Ik hoop dat jullie toch een weg vinden om er gezegende dagen van te maken. Waar je de komst van het Kerstkind 

kunt gedenken, onze Immanuel, onze God met ons. Ook in tijden van moeite en druk is Hij erbij 

 

         

  

 

 

 

En hier een vrolijke groet van mijn team hier. Genomen 

toen ons zwembad was gerepareerd, net voordat hier 

de hete tijd begon. We hebben veel kunnen genieten 

van het zwembad, heerlijk afkoeling na gedane arbeid! 

Gezegende feestdagen gewenst! 

Groet van Hedi Vijge 


