
 

 

 

               ‘De vreugde van de Heer is mijn kracht’  - Nehemia 8:10 

Een godsdienst zonder naam 

Cambodjanen zetten de muziek graag maximaal aan. Diverse boxen versterken het geluid. Dit zie je tijdens bruiloften 

of gewoon als vrienden een avondje bij elkaar zijn. Deze karaoke’ s gaan vaak over de liefde die er niet is, die leeg is, 

die gebroken is, die niet bereikbaar is. Maar vanavond klinkt er een ander geluid en wel uit onze tuin. Er is een groep-

je Cambodjaanse vrienden voor een spelletjesavond bij mij en mijn buurvrouw. En de eigenaresse van onze huisjes 

komt, samen met haar dochter, wat eten brengen. Tijdens de maaltijd pakt één van onze vrienden spontaan een gi-

taar en begint Khmer liederen te zingen over Gods liefde. De eigenaresse en haar dochter klappen geamuseerd mee 

op de liederen die ze nog nooit gehoord hebben. Ze zijn geen christen en vinden dit wel een heel speciale karaoke!  

De liederen van deze avond brachten ons veel vreugde. Ik had zo graag gewild dat Peari hier was geweest. Ik heb 

Peari een jaar lang Engelse les gegeven op school. Peari leeft sinds haar geboorte 24 uur per dag in het donker, ze is 

blind. Ze heeft ouders die veel om haar geven, in tegenstelling tot sommige van haar vrienden die net als zij ook blind 

zijn. En toch vertelde Peari mij regelmatig hoe hopeloos ze zich eigenlijk voelde, met name over haar toekomstper-

spectief.  Ze is een bijzondere meid, iemand die anderen goed kan bemoedigen en een advocaat voor haar medestu-

denten die blind zijn. Maar door haar beperking is ze zich ook pijnlijk bewust van het stigma dat haar zelf opgelegd 

wordt  en de dagelijkse uitdagingen waar ze tegenaan loopt.  

Peari hield er altijd zo van als we in de les naar liederen luisterden over de liefde. Dit was voor mij altijd aanleiding om 

haar daarover vragen te stellen en in gesprek te gaan over liefde, leven en geloof. Peari kon mij ook heel goed vragen 

stellen; ‘Juf, waarom ben je naar Cambodja gekomen? Waarom doe je dit allemaal? Geloof je iets? Wat geloof je dan 

precies? Waarom geloof je dat? Sinds wanneer geloof je dat? Waarom heb je besloten om te geloven?.............’ Er 

komt geen einde aan haar vragen. ‘En Peari, wat geloof jij?’ Stilte. ‘Hoe noem je jouw geloof of religie?’ Stilte. Het 

rode bandje om haar arm getuigt van het Cambodjaanse geloof, wat eigenlijk in essentie een mix is van boeddhisme, 

hindoeïsme, animisme en soms ook Chinese religies. We noemen het ‘Khmer geloof’. Het heeft Peari zo verward dat 

ze geen enkele vraag daarover kan beantwoorden. Het lijkt er bijna op dat ze na dit jaar meer weet over mijn geloof 

dan over dat van haar familie. Peari heeft geleerd om met haar oren te ontdekken en met haar handen te zien. Ze 

leert over de wereld om haar heen door vragen te stellen waar we regelmatig een goed gesprek aan vast knopen. En 

ze leert te zien met haar handen. Op het moment proberen we het handweven uit. Ze krijgt hierdoor langzaamaan 

meer vertrouwen in haar capaciteiten en komt beter door haar vrije tijd heen.  

De dagelijkse ontmoeting met Peari geeft mij elke dag een glimlach en een gebed in mijn hart, zoals het lied ‘The joy 

of the Lord is my strength’ zingt: ‘In het donkerste van de nacht hef ik mijn ogen op naar U. En in de duisternis zal ik 

dansen.  De vreugde van de Heer is mijn kracht’. Ook al heeft Peari geen ogen om mee te zien, ik bid dat zij ze op een 

dag zal opheffen naar Hem. Lin heeft een beenamputatie, maar ik bid dat zij zal dansen in Zijn aanwezigheid. Lita zit 

in een rolstoel en is de enige die gelooft, maar zij ontvangt de kracht van Hem. Mom heeft pijn in haar hart en wordt 

onderdrukt, maar zij zingt van de Hoop in haar hart. En dit gebed gaat door voor nog veel meer Cambodjaanse vrien-

den die lijden aan onder andere fysieke condities. Bidt u mee?  

Hartelijk dank voor al uw steun in 2019, wat het mogelijk heeft gemaakt om in Cambodja werkzaam te zijn! 
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Winterfair 
Het jaar 2019 sloten 
we als TFC af met een 
succesvolle bijdrage 
aan de Winterfair op 
13 en 14 december in 
de SintJanskerk in 
Gouda. Samen met 
vrijwilligers vanuit de 
Westerkerk en de 
SintJanskerk als uit-
zendende gemeenten 
waren we druk met ondersteuning van de Winterfair en 
met de verkoop van worsten. We hebben een kleine 
1200(!) ambachtelijke rookworsten verkocht voor op een 
broodje of thuis. 
 

Vierde jaar 
Inmiddels zijn we het vierde jaar van Marijkes uitzending 
ingegaan. Samen met Marijke en partners in Nederland 
en in Cambodja gaan we de komende tijd kijken hoe het 

verder gaat met Marijkes uitzending. Voor een tweede 
uitzendingstermijn staan gesprekken op de plank. Het is 
goed om samen terug en vooruit te kijken. Wat dat be-
treft zijn we ook blij met de ontwikkeling die Marijke zelf 
doormaakt in haar woon- en werkomgeving in  
Cambodja. 
 

Coronavirus 
De uitbraak van het coronavirus in China heeft ook ge-
volgen voor Cambodja. Marijke en wij houden de ont-
wikkelingen goed in de gaten. Net als elders is er aan-
dacht voor het beperken van reisbewegingen en voor 
hygiëne. De gezondheidszorg in Cambodja is minder 
goed dan wij in Nederland gewend zijn. Het is goed om 
te bidden voor de kwetsbare bevolking in Cambodja. 

 

Bedankt! 
We bedanken iedereen voor hulp en betrokkenheid op 
Marijke in 2019, en hopen ook voor 2020 op uw blijven-
de betrokkenheid. God zegene u en jou! 

Gebedspunten 

• Eggscellent is de business van teamgenoten waar ik wekelijks Bijbelstudie leid. Er is recentelijk getuigd van 

genezing en bevrijding. Dit heeft geloofsgroei gegeven voor de christenen in de groep. Ook is er een situatie 

waarbij sprake is van terugval naar lokaal geloof. Bid voor openheid in de groep. Dit is een uitdaging nu er 

grote verschillen zijn.  

• De creatieve meidengroep bestaat uit meiden met een beperking of die recentelijk uit het veiligheidshuis 

gekomen zijn en een veilig netwerk missen. Bid voor inspiratie en open harten om gesprek over leven en 

geloof gaande te houden met hen.  

• Medio februari ga ik starten in een veiligheidshuis in Battambang. Zij hebben een unit voor meisjes met een 

beperking, die slachtoffer geworden zijn van misbruik en uitbuiting. Dank aan God dat ik dit werk mag gaan 

oppakken.  

• Dank aan God voor alle steun in 2019 vanuit Nederland, de kerk, de thuisfrontcommissie, individuele familie-

leden en vrienden. Ik ben dankbaar ook voor het geweldige team en de huiskerk in Siem Reap dat een ge-

weldig steunend netwerk is.   

Bericht van de TFC 

Contactpersoon TFC 
 
Marjan Verhoeven 
tfcmarijke@outlook.com 


