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Dankbaarheid en 
verootmoediging

“Ik ben geringer dan al deze 
weldadigheden en dan al deze trouw,
die Gij aan Uw knecht gedaan hebt.”

Genesis 32:10a
Geliefden,
Dankbaarheid en verootmoediging zijn in 
ons leven geen vanzelfsprekendheid.
Van nature groeien deze vruchten niet 
op onze levensakker. Beide zijn namelijk 
vrucht van genade. 
Oprecht en in waar-
heid dankdag houden 
is daarom uit en van 
onszelf een onmoge-
lijkheid. Rechte dank-
baarheid gaat gepaard 
met verootmoediging 
en verwondering. Het 
is een wonder als een 
mens als een gans on-
waardige met alle ont-
vangen weldaden in de 
Weldoener zal mogen 
eindigen. Om God als de grote Gever van 
alle tijdelijke en eeuwige zegeningen te 
mogen kennen, erkennen en eren. 
Aan zegeningen heeft het ons niet ontbro-
ken. Wat is er veel gegroeid, wat was de 
oogst op vele plaatsen groot en goed. Wat 
een ontzaggelijk voorrecht om in rust en 
vrede te mogen wonen, wat een zegen als 
we gespaard zijn gebleven voor allerlei na-
tuurrampen. Laten we toch beseffen: de 

HEERE heeft ons gezegend, maar het is 
alles van onze kant verbeurd en verzon-
digd. Ons land, ons volk heeft eerder vloek 
dan zegen verdiend. Wij hebben ons het 
oordeel Gods waardig gemaakt door onze 
afval en het grote verval dat allerwege te 
constateren is in normloosheid, wetteloos-
heid en goddeloosheid in ons land. De zon-
de is helaas niet alleen buiten de kerk te 
vinden. Mocht het rond deze tijd nog eens 
gehoord worden, vanuit de ware schulder-
kentenis en schuldbelijdenis, in de billij-
king van Gods heilig recht en de aanvaar-
ding van de straf: “Wee, mijner dat ik zo 
gezondigd heb!” Ik hoop en bid dat er nog 
mogen zijn onder de lezers, die vanuit de 
schuld, de beleving van rechteloosheid en 
onwaardigheid, in het stof, met verwonde-

ring en in verootmoe-
diging dankdag mogen 
houden of reeds heb-
ben gehouden.
Wie daar terecht mag 
komen, kan Jakob be-
grijpen: “Ik ben gerin-
ger dan al deze wel-
dadigheden, en dan 
al deze trouw, die Gij 
aan Uw knecht gedaan 
hebt.”
Jakob voelt het en weet: 
Ik ben al deze weldaden 

niet waard, ik ben niet waard dat Gij mij zo 
zegent. Daar had hij het niet naar gemaakt, 
hij had het er zo laag afgebracht, zo veel, 
vaak en zwaar gezondigd. Jakob wordt een 
ogenblik klein onder de zegenende hand 
des HEEREN. Hij had er wel om gebeden, 
maar hij had er niet op durven hopen en 
kunnen rekenen. Als Jakob op zichzelf ziet: 
z’n afmakingen, z’n omzwerven en afzwer-
ven van de HEERE, z’n ontrouw, dan....! 

» Meditatief

De HEERE heeft ons gezegend, 

maar het is alles van onze kant 

verbeurd en verzondigd.
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HEEREN, over de waarheid Gods. Trouw 
betekent in het Hebreeuws eigenlijk waar-
heid. God is waar gebleken, oprecht, be-
trouwbaar. Jakob verwondert zich dus over 
de getrouwheid van God in het houden van 
Zijn beloften.
Geliefde lezer, de tijd tussen biddag en 
dankdag ligt weer achter ons. God heeft 
rijkelijk gezegend, de HEERE schonk vele 
weldaden en Hij was voor een ontrouw volk 
de eeuwige Getrouwe. Ook in het houden 
Zijner beloften. Er mocht nog een tijd van 
zaaien en oogsten zijn, zomer en winter 
volgden elkaar nog op, er was regen en 
droogte. God zorgde nog in de weg Zijner 
aanbiddelijke Voorzienigheid voor een ie-
der onzer. En waar is onze dankbaarheid, 
waar is onze verootmoediging en verwon-
dering? Jakob wist ervan! U ook? Dan be-
lijdt ook u het op of rond dankdag:
“Ik ben geringer dan al deze weldadighe-
den, en dan al deze trouw, Die Gij aan Uw 
knecht gedaan hebt. “Dan ligt u in het stof 
en krijgt God de lof! Hij is het toch immers 
waard om te ontvangen alle lof, eer en eeu-
wige aanbidding. Daar volgt voor de Kerk 
ook eenmaal danken op. Dan gaan loven 
en danken samen, dan mogen ze eeuwig 
zingen van Gods goedertierenheden. Geve 
de HEERE dat er op dankdag niet alleen 
gedankt zal worden voor tijdelijke zegenin-
gen, maar dat er door genade ook gedankt 
mag worden voor de geestelijke zegenin-
gen die er zijn in en door Jezus Christus. 
Eeuwig wonder wanneer een gans onwaar-
dige als een goddeloze wordt gerechtvaar-
digd om niet. Dan blijft er niets anders over 
dan verootmoediging en verwondering.

ds. C.L. Onderdelinden (Rijssen) 

“Ik ben geringer..!” 
Heeft u het Jakob al eens in waarheid mo-
gen nazeggen?
Ik ben geringer...: je eigen kleinheid tegen-
over de grootheid van God te belijden, de 
allerlaagste plaats eens te mogen innemen. 
HEERE, het is te groot, te veel, en dat voor 
zo één als ik ben. 
Wat een wonder als een ziel eens zo diep 
mag buigen; verbroken enerzijds vanwege 
de schuld, anderzijds vanwege de uitlatin-
gen van de liefde Gods aan zo’n onwaar-
dige bewezen. Verootmoediging en ver-
wondering vanwege de weldadigheden en 
de trouw. Geen oppervlakkige blijdschap, 
maar oprechte dankbaarheid. De deugden 
Gods roemen, de HEERE erkennen voor 
Zijn trouw en genade, hulp en bijstand.
We moeten beseffen dat Jakob deze woor-
den uitspreekt in moeitevollle omstan-
digheden, ja, ten diepste is hij in grote 
benauwdheid. Hij heeft in zijn nood God 
aangelopen als een waterstroom. Jakob 
moet Ezau ontmoeten. Jakob vreest voor 
zijn leven, hij kijkt als het ware de dood in 
de ogen. Daarom heeft hij tot de Almach-
tige geroepen: O God mijns vaders Abra-
hams, en God mijns vaders Izaks, o HEE-
RE, Die tot mij gezegd hebt: Keer weder 
tot uw land, en tot uw maagschap, en Ik zal 
wél bij u doen. (vs. 9)
Jakob worstelt hier met God in het gebed. 
God had hem het bevel gegeven weder te 
keren en tegelijkertijd hem beloofd welda-
dig te zijn. Als Jakob ziet op dat bevel en de 
daaropvolgende geschonken belofte, wordt 
hij zo klein voor God. Niet alleen de welda-
den, van verleden en heden, maken hem zo 
klein, maar bovenal Gods trouw. Jakob ver-
wondert zich over de betrouwbaarheid des 
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Door middel van dit voorlichtingsblad willen 
we u informeren over het werk van de Bal-
kanZending in de achterliggende periode.
Allereerst willen we u noemen dat er twee 
nieuwe leden tot het bestuur zijn toegetre-
den, te weten: dhr. W.G. Klaassen en dhr. T. 
van der Roest. Ze stellen zich elders in dit 
blad aan u voor. Middels deze weg heten we 
hen van harte welkom en wensen hen van 
harte Gods zegen toe over het werk voor 
onze stichting. Op deze wijze proberen we 
ook ons ‘werkveld’ hier in Nederland te ver-
breden. 
Verschillende activiteiten hebben er in de 
laatste tijd plaatsgevonden. Zo hebben Ro-
bert Ralevic en zijn zoon Stefan onlangs een 
auto (bestelbus) opgehaald 
uit Nederland. Dit omdat 
de auto’s die in hun bezit 
waren nodig aan vervan-
gen toe waren. De bestel-
bus zal met name gebruikt 
worden om boeken naar 
het postkantoor te brengen 
en voor het reizen van de 
ene gemeente naar de an-
dere. 
Een meer zichtbare actie 
is de kledinginzameling 
geweest. In Staphorst is voor een halve trai-
ler aan kleding ingezameld. Daarnaast is er 
ook in Genemuiden een kledinginzameling 
geweest, dit heeft er voor gezorgd dat er een 
volle oplegger is ingezameld. Begin januari 
2019 zal deze kleding, e.d gebracht wor-
den naar Servië, middels een vrachtwagen 
die beschikbaar is gesteld door Westerman. 
Een woord van dank aan allen die kleding, 
e.d. hebben geschonken. In het bijzonder 
ook een woord van dank aan kringloop De 
Horstenaar (Adullam), zij hebben ook veel 
spullen geschonken!

» Van de bestuurstafel

Opnieuw kunt u een bijdrage lezen van ds. 
M. Veldman. Opnieuw heeft hij colleges mo-
gen verzorgen aan het BTF, het waren voor 
hem en zijn vrouw opnieuw bemoedigende 
tijden. Op hun terugreis hebben ze Neder-
land aangedaan, zo hadden we de mogelijk-
heid om als bestuur met ds. M. Veldman 
te spreken over de ontwikkelingen binnen 
BTF. Ook heeft ds. M. Veldman gesproken 
met ds. W. van Vlastuin over het verzorgen 
van colleges aan het BTF. Ds. Van Vlastuin 
hoopt dat in de loop van het volgende jaar te 
gaan doen over de drie-eenheid van God aan 
de hand van Calvijns Institutie. We zijn ver-
blijd dat we ook op deze wijze een bijdrage 
kunnen leveren aan de opleiding. De eerste 

studenten zullen binnen-
kort afstuderen. Een nieu-
we lichting studenten is 
ondertussen begonnen aan 
de opleiding.
Ook onze stichting heeft 
met de AVG wet- en regel-
geving te maken. Vandaar 
dat u een privacyverklaring 
vindt opgenomen in dit 
voorlichtingsblad, zo is het 
aan alle donateurs kenbaar 
gemaakt.

Tevens maken we u attent op de jaarlijkse 
zendingsdag, deze zal gehouden worden op 
D.V. 9 februari in Kampen.
Zo mag het werk van de BalkanZending zijn 
doorgang vinden. Wekelijks worden er Bij-
bels en reformatorische literatuur verspreidt 
over de Balkan en daarbuiten én worden er 
studenten opgeleid aan het BTF. ‘…opdat 
het Woord des Heeren zijn loop hebbe en 
verheerlijkt worde.’ (1 Thess. 3: 1) Middellijk 
mogen we daar tot de dag van vandaag als 
BalkanZending onze bijdrage aan leveren.
Het bestuur.

‘…opdat het Woord des 

Heeren zijn loop hebbe en 

verheerlijkt worde.’ 
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Ds. M. Veldman over het les
geven aan studenten van BTF
‘En de elf discipelen zijn heengegaan naar 
Galilea, naar den berg, waar Jezus hen be-
scheiden had. En als zij Hem zagen, baden 
zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En 
Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeg-
gende: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al 
de volken, dezelve dopende in de Naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Gees-
tes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik 
u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden 
al de dagen tot de voleinding der wereld. 
Amen’ (Mattheus 28 : 16-20)

Waarom moesten de discipelen naar Gali-
lea? Christus was daar ook begonnen met 
Zijn werk. Maar dat is niet het belangrijk-
ste, denk ik. Het was het Galilea der hei-
denen, een volk dat in duisternis wandel-
de. Jesaja 9:1 ‘Het volk, dat in duisternis 
wandelt, zal een groot licht zien; degenen, 
die wonen in het land van de schaduw des 
doods, over dezelve zal een licht schijnen’. 
Het lag op de scheidslijn van Israël en het 
heidendom. Daar zal het licht schijnen, en 
van daaruit over de hele wereld. Daar juist 

roept Christus Zijn discipelen om hun taak 
als woordverkondigers te beginnen, op de 
scheidslijn van volkeren en culturen. In een 
donkere plaats; op de frontlinie als frontsol-
daten van het hemels koninkrijk. 

Is dit niet vergelijken met de plaats en het 
werk in Servië? Onze ervaring is inderdaad 
dat men zich daar bevindt op een scheids-
lijn van volkeren, culturen, geschiedenis-
sen: Orthodoxie-Islam, Oost-West, op de 
plaats van het begin van de eerste wereld 
oorlog, maar ook aan het begin van een 
positieve invloed van het Woord van God 
en de gereformeerde leer. Daarom is God 
daar destijds het werk begonnen met ds. 
Simo Ralevic en dit mag worden voortgezet 
door ds. Cedo Ralevic en ds. Emanuel Ra-
levic op de faculteit in Niš en vele anderen 
wegen en werken. 

Om deze reden zijn wij, mijn vrouw Esther 
en ik, daar ook geweest. Als klein kind was 
ik daar ooit met mijn vader en moeder om 
Bijbels te smokkelen. Nu mocht ik daar 
terugkeren om te zien hoe het werk geze-
gend is geworden. Er is nu sinds 4 of 5 jaar 
een theologische faculteit om studenten 
op te leiden en het was een waarlijke ze-
gen om daar les te mogen geven over het 
werk en de persoon van Christus. Ds. van 
Vlastuin hoopt de volgende cursus over de 
Drie-enigheid van God te geven aan de 
hand van Calvijns Institutie die in het Ser-
visch is vertaald. 

De afname was werkelijk een bemoedi-
ging. Daar, aan de frontlinie van volkeren, 
welke bezet is geweest door het heidendom 
van de Romeinen, het Islamitische van de 
Turken, de ideologie van de Duitsers, en 
het God-hatende communisme, wekt God 

» Lesgeven aan BTF
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nog mensen op tot een waar geloof in Zijn 
Zoon, en daar roept hij nog tot het ambt om 
Hem te verkondigen. Een duistere plaats 
maar daar juist roept Christus, het Licht  
der Wereld, Zijn werkers om in de zending 
bezig te zijn. Daar mochten wij les geven 
over wet en evangelie, over Christus als de 
enige Weg en over het Woord van God als 
enig middel. Daar hebben wij een Roma 
gemeente bezocht waar studenten mogen 
arbeiden en wij waren bemoedigd door het 
werk dat God daar ook doet. 

Samen met de studenten hebben wij gebe-
den voor een Reformatie in Servië, daar te 
midden van de Oosters Orthodoxen, Isla-
mieten en communisten en de Roma men-
sen. Wij mochten een klein begin daarvan 
opmerken. Er is honger naar waarheid en 
gerechtigheid, en wij hopen en geloven dat 
God Zijn werk voortzet en het werk van ‘s 
mensen handen daar zegent. 

Terug naar de tekst. Christus ontmoet zijn 
discipelen in Galilea, in een plaats van 

duisternis, maar niks staat Hem in de weg. 
Juist daar geeft Hij hen de bemoediging 
dat Hem is gegeven alle macht in Hemel 
en op aarde om hen te ondersteunen, on-
derwijzen en te doen onderwijzen. Dat is 
ook onze taak in Servië. Daar geeft Hij hen 
de belofte altijd met hen te zijn tot aan het 
einde der tijden. Dat is ook onze troost 
voor het werk en de Zending in Servië, in 
de Balkan. Zo hebben wij het mogen erva-
ren. De Heere is getrouw. 

Hartelijke groet en Zegen,
Ds. M. Veldman
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Opbrengst inzameling Genemuiden Opbrengst kledinginzameling Staphorst

De bestelbus, opgehaald door Robert en Stefan RalevicOpbrengst kledinginzameling Staphorst

» Fotoverslag

Even voorstellen...

Mijn naam is Tim van der Roest. Ik ben 42 
jaar en getrouwd met Alberdien. We hebben 
5 kinderen in de leeftijd van 3 – 13 jaar. We 
wonen in het mooie Genemuiden. In het da-
gelijks leven ben ik werkzaam bij Westerman 
Multimodal Logistics, als General Manager 
van een van de drie bedrijven die we hebben. 
Kerkelijk behoren we tot de Gereformeerde 
Gemeente in onze woonplaats.

Mijn naam is Wim Klaassen en ben 50 jaar. 
Getrouwd met Joke. Wij wonen in Gene-
muiden en zijn lid van de Gereformeerde 
Gemeente. Ik werk op de Pieter Zandt in 
Kampen als docent Economie. 

We zijn betrokken geraakt bij het werk van 
de Balkan Zending door een reis die we sa-
men in 2017 hebben gemaakt naar Servië. 
Hier kwamen we in contact met ds. Laszlo 
Harangozo uit Subotica. Met hem voelden 
we ons verbonden op wezenlijke punten 
maar proefden tegelijk een stuk nood in het 
ontbreken van boeken van oude schrijvers in 
zijn eigen taal en ook in het dagelijks levens-
onderhoud. Via de Balkanzending hopen we 
hem in beide zaken te kunnen ondersteunen 
en daarnaast ons steentje bij te dragen aan 
het bestuur in bredere zin. 

We voelen ons snel opgenomen in het be-
stuur en ervaren een mate van openheid in 
het bespreken van de belangen van de Bal-
kan Zending.
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Stichting Balkanzending is verantwoor-
delijk voor de verwerking van persoonsge-
gevens zoals weergegeven in deze priva-
cyverklaring.
Het waarborgen van de privacy en de ver-
trouwelijkheid van informatie die hem is 
toevertrouwd is belangrijk voor Stichting 
Balkanzending. Als onderdeel van deze 
fundamentele verplichting zet Stichting 
Balkanzending zich in om de bescher-
ming en het correcte gebruik van uw 
persoonlijke informatie (aangeduid als 
“persoonsgegevens”) zeker te stellen. In 
principe verzamelt Stichting Balkan-
zending slechts persoonsgegevens die u 
vrijwillig als online bezoeker, donateur of 
andere belanghebbende verstrekt met als 
doel om u informatie te kunnen verschaf-
fen en/of diensten aan u te kunnen verle-
nen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen 
hoe wij persoonsgegevens verzamelen, ge-
bruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens

Stichting Balkanzending verzamelt per-
soonsgegevens als u ervoor kiest om deze 
aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoor-
beeld door het administreren van e-mail-
adressen en overige gegevens indien u ons 
contactformulier invult, danwel indien u 
aangeeft een donatie te willen doen of in-
dien u bijvoorbeeld via onze website een 
bestelling doet. 
Uw persoonsgegevens worden niet ge-
bruikt voor andere doeleinden dan de 
doeleinden waarvoor u deze informatie aan 
ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke 
toestemming verkrijgen of om u te infor-
meren over overige diensten van Stichting 
Balkanzending. Bijvoorbeeld, als u ons in 
een e-mailbericht verzoekt om informatie 

over Stichting Balkanzending dan zullen 
wij gebruikmaken van uw e-mailadres en 
andere informatie die u ons verstrekt om te 
kunnen reageren op uw verzoek. 
Stichting Balkanzending verzamelt in 
het algemeen uitsluitend die persoonsge-
gevens die nodig zijn om te kunnen voldoen 
aan uw vraag als donateur/geïnteresseerde. 
Indien aanvullende, facultatieve informatie 
wordt verzameld dan wordt u daarvan op 
de hoogte gesteld.
Stichting Balkanzending organiseert ook 
activiteiten waarbij foto’s en/of videobeel-
den gemaakt worden. Voor het plaatsen van 
deze foto’s en/of videobeelden op de eigen 
website, op social media, danwel in kranten 
en/of tijdschriften wordt expliciet toestem-
ming van de betrokkenen gevraagd. 

2. Bewaring van persoonsgegevens
Stichting Balkanzending bewaart de 
persoonsgegevens niet langer dan strikt no-
dig is om de doelen te realiseren, waarvoor 
de persoonsgegevens worden verzameld.
Stichting Balkanzending hanteert de 
volgende bewaartermijnen voor de volgen-
de categorieën van persoonsgegevens (zie 
pag. 10):

3. Delen van persoonsgegevens 
 met derden
Stichting Balkanzending deelt geen 
persoonsgegevens met derde partijen, be-
halve als dit noodzakelijk is om te kunnen 
voldoen aan uw verzoek, voor onze profes-
sionele en legitieme doeleinden of als dit 
vereist is of toegestaan wordt door de wet, 
professionele standaarden of kwaliteitsre-
gels.

4. Cookies
Een “cookie” is een klein stukje tekst dat 

» Privacyverklaring
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een website plaatst in de browser van het 
apparaat waarmee u de website bezoekt 
(bijv. computer of smartphone). De cookie 
geeft de website de mogelijkheid uw appa-
raat te herkennen en wordt gebruikt voor 
verschillende doeleinden.
Op onze website kan een zogenaamde 
cookie banner verschijnen waarmee uw 
toestemming wordt gevraagd voor het ge-
bruik van cookies. U hebt de keuze om 
cookies te accepteren door te handelen 
op basis van de toestemmingsinformatie 
genoemd op de cookie-banner. Als u geen 
toestemming geeft zullen uw apparaten 
niet worden gevolgd voor marketing gere-
lateerde activiteiten. Sommige cookies zijn 
noodzakelijk voor het goed functioneren 
van de website. Dergelijke ‘functionele’ 
cookies worden niet geblokkeerd door het 
gebruik van de cookie banner.

5. Gegevens inzien, aanpassen of 
verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens 
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw even-
tuele toestemming voor de gegevensver-
werking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsge-
gevens door Stichting Balkanzending. 

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering of verzoek tot intrekking van 
uw toestemming sturen naar onderstaand 
e-mailadres. Stichting Balkanzending 
zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 we-
ken, reageren op uw verzoek.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-in-
dienen.

6. Beveiliging van uw 
persoonsgegevens

Stichting Balkanzending heeft passende 
maatregelen genomen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste open-
baarmaking en ongeoorloofde wijziging te-
gen te gaan. Mocht u het idee hebben dat 
uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met Stichting Balkanzen-
ding via onderstaand adres.

Contactgegevens:
Naam: De heer J. Mussche
Adres: Rijksweg 8a, 7951 DH te Staphorst
Telefoonnummer: 0522-460729 
E-mail: info@balkenzending.nl 

Categorie Reden Bewaartermijn

Contactgegevens 
(informatieaanvraag)

Het kunnen voldoen aan de infor-
matieaanvraag

 

Gegevens donateurs (NAW / 
financieel)

Het verwerken van een donatie in 
de administratie

7 jaar na einde van 
het kalenderjaar

Gegevens i.v.m. bestelling 
webshop (NAW / financieel)

Het kunnen verwerken van de be-
stelling

7 jaar na einde van 
het kalenderjaar

Foto en/of videobeelden De activiteiten kunnen vastleggen 
met foto en/of videomateriaal
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» Van de penningmeester

Beste donateur,

Als we de nieuwsberichten in de achterlig-
gende periode moeten geloven hebben we 
op vele terreinen een tekort. Te kort aan 
arbeidskrachten, te kort aan water, te kort 
aan rust en ons leven hier op aarde wordt 
elke dag ook een stuk korter. Zijn wij per-
soonlijk in vele dingen niet te kort gescho-
ten in de omgang met onze naaste maar 
bovenal naar onze Schepper. Deze zaken 
overziende hebben wij in 2018 reden tot 
klagen gehad? Ik denk dat menigeen moet 
beamen het heeft ons aan niets ontbroken 
ondanks alle te korten van onze kant. 

Onze jaarlijkse verplichting die wij aange-
gaan zijn met onze vrienden in Servië zijn 
€ 75.000. Daarnaast hebben we in 2018 
nog wat éénmalige uitgaven gedaan zoals 
aanschaf van een auto voor Robert om de 
boeken te verspreiden. Verder zijn er nog 
wat extra uitgaven gedaan voor aanschaf 
van materialen op Theologische school in 
Nis. In zendingsland is de Balkanzending 
maar een geringe stichting en kunnen we 
ons niet meer uitgaven permitteren.

Wij zijn afhankelijk van de giften van onze 
1650 donateurs die in ons adressenbestand 
zitten. Dit houdt in dat 
elke donateur € 45 zou 
moet doneren zodat 
Balkanzending ook in 
2019 aan zijn verplich-
ting kan voldoen.

Heeft het u ergens aan 
ontbroken? Mogen we 
daarom rekenen op uw 
steun van € 45?

OVERZICHT GIFTEN 
VAN 1 APRIL T/M 
30 SEPTEMBER 2018

H.H.G. Harskamp €  530,57 
H.H.G. Heesbeen € 475,00 
H.H.G. Nederhemert € 681,40 
H.H.G. Nieuw Lekkerland € 232,90 
H.H.G. Sint Maartensdijk € 300,00 
H.H.G. Staphorst € 4.174,00 
H.H.G. Ter Aar € 112,80 
H.H.G. Wouterswoude € 200,00 
O.G.G.  Oud Beijerland € 579,30 
Vrije O.G.G Bevervoorde € 1.104,95 
Vrije O.G.G Oldebroek € 542,10 
Overige kerken € 1.180,80 
Giften scholen met de Bijbel Staphorst € 425,00 
Zendinsdag Harskamp € 726,50 
Giften particulieren € 11.246,80 

Totaal € 22.512,12  
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D.V. zaterdag 9 februari 2019
In scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen

Vooraankondiging

Landelijke Zendingsdag
Gezinsdag

Sprekers: 
ds. Van Boven, ds. Kempeneers, 
ds. C.L. Onderdelinden, ds. H. Zweistra 
en dhr. D.J. Koppelman (vertelling).


