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Kerk
in Congo
reikt verstoten
Pygmeeën
de hand

Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd,
uitgebuit en geminacht. Ze leven in grote armoede en gaan
nauwelijks naar school. Zo’n 98 procent is analfabeet.
Papa Bule Mulefu woont in een Pygmeekamp dicht bij het
plaatsje Lolwa in Congo. Toen hij last kreeg van een liesbreuk,
kwam hij naar het ziekenhuis van de kerk. Daar weigerden ze
een operatie uit te voeren, het leek geen spoed te hebben en
Papa had geen geld. Dagenlang sliep Papa Bule in de bosjes bij
het ziekenhuis, totdat Willem Folmer – GZB-zendingsarts in
het ziekenhuis – hem onder een van de bedden zag liggen: “Hij
lag te kreunen van de pijn. Dezelfde dag opereerden we hem.
Er bleek een stuk dode darm te zijn, die hem zonder behandeling zeker fataal zou zijn geworden. Gelukkig knapte hij na de
operatie goed op!”

Enorme nood
Willem: “Door de patiënten uit de Pygmeegemeenschap
werden we ons steeds meer bewust van de enorme nood die
er onder hen is, niet alleen fysiek maar ook op geestelijk
gebied. Er is daarom inmiddels een patiëntenfonds opgericht
voor de meest schrijnende gevallen. En de GZB wil samen met
de kerk, de Communauté Emmanuel, Gods liefde met deze
groep mensen delen.”

Openingen voor het Evangelie
Onder de Pygmeeën zijn nu nog nauwelijks christenen. Met uw hulp wil de GZB
lokale kerken motiveren om zendelingen
uit te sturen naar een Pygmeekamp in hun
buurt. We willen de kerk ondersteunen met
trainingen voor deze zendelingen. Door het
kamp regelmatig te bezoeken kan een langdurige relatie met
de Pygmeeën worden opgebouwd. Zo kunnen er openingen
ontstaan om het Evangelie te delen. Want alleen het Evangelie kan werkelijk een verandering teweegbrengen in de vele
sociale problemen die er zijn. Ook willen we, samen met de
Pygmeeën zelf, nadenken over wat zij nodig hebben op het
gebied van gezondheid, voedselzekerheid en scholing. Door
langdurig met de Pygmeeën op te trekken, kunnen er mooie
dingen gebeuren.

Laten we in liefde omzien
naar Pygmeeën!

Doet u mee?

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:
 € 10

 € 25

 per maand

 € 50

 anders, nl. €

 per kwartaal

 per jaar

 eenmalig

 Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.
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Handtekening

Doe deze kaart in de collectezak of
stuur deze kaart in een envelop zonder
postzegel naar: GZB, Antwoordnummer
1300, 3970 WB Driebergen.

Geef online
Via de Tikkie QR-code of via
www.gzb.nl/drcongo

Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB
incasseert rond de 25e van de maand. Een incasso kunt u binnen
acht weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging
aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444.
De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.

Zending verbindt Nederland met Congo

Wat kunt ú doen?
> Geven Bij de plannen om Pygmeeën in woorden
en daden te bereiken met het Evangelie vragen we de kerk in Congo om zelf ook financiële
verantwoordelijkheid te dragen. Maar het land
wordt geteisterd door geweld en armoede en
kan niet zonder onze hulp. Geeft u mee?
> Bidden Bid dat de kerk in Congo van betekenis
mag zijn voor de Pygmeeën in hun land. Bid om
liefde en volharding.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor het GZB-programma in
Congo, zie voor meer info www.gzb.nl/drcongo. Komt er meer binnen
dan nodig, dan gaat dat naar andere GZB-programma’s in Afrika.

Word
Zendingsmaatje

zendings
maatje.nl
een initiatief van de GZB

“Het is ons verlangen om in de medische
hulpverlening een getuige te zijn van Jezus
Christus en Hem te volgen door te dienen.”
In 2014 zijn Willem en Joanne Folmer als
arts naar Congo uitgezonden. Een land
waar door geweld, corruptie en armoede
de gezondheidszorg er slecht aan toe
is. Dankzij hun inzet hebben ze de
afgelopen jaren al voor veel mensen
van betekenis mogen zijn.
Wilt u het werk van de familie
Folmer of één van de andere
zendingswerkers van de
GZB steunen? Ga dan naar
www.zendingsmaatje.nl en bid,
leef en geef mee!
Niet iedereen kan zendingswerker
worden… Zendingsmaatje wel!
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