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Mooie momenten in Mozambique 
We zijn inmiddels alweer anderhalve maand in Nederland, de 
maanden mei en juni hebben we in Mozambique doorgebracht. 
We waren op bezoek bij Sandra en Frank Obdam, werkzaam bij 
Jeugd met een Opdracht Lichinga in Mozambique.  
In eerdere nieuwsberichten hebben we gedeeld hoe we op een 
bijzondere manier met elkaar in contact zijn gekomen en dat we 
deze periode zouden gebruiken om Gods stem te verstaan en te 
kijken of Lichinga de plek zou zijn waar God ons in de toekomst 
zou willen hebben.  
We hebben verschillende dingen gedaan, Daan is vooral heel 
praktisch bezig geweest en heeft van alles gedaan. Verven, 
technische mankementen verholpen en heeft zijn handjes flink 
laten wapperen… ze werden heel blij als ze Daan zagen komen! 
Leoni heeft in de eerste periode geholpen waar mogelijk, af en 
toe les gegeven aan Judah, de zoon van Sandra en Frank. In de 
tweede periode kon zij meer helpen bij het organiseren van de 
DTS en heeft ze ook een week les gegeven over Discipelschap.  
Naast de verschillende activiteiten hebben we ook tijd besteed 
aan ontmoetingen met verschillende mensen waaronder een 
aantal zendelingen. We hebben met hen gekletst over het leven 
in Mozambique en ook uit die gesprekken konden we de nood 
zien die er in Mozambique heerst om mensen van het evangelie 
te vertellen.  
We hebben meegewerkt aan ‘de dag van het kind’, dat wordt 
uitgebreid gevierd in Mozambique. Prachtig om 220 kinderen te 
zien die een geweldige ochtend hadden met spellen, lekker eten 
en liedjes zingen. Deze kinderen komen hier elke week, horen 
bijbelverhalen en ze ontvangen de aandacht die ze verdienen.  
Iets anders bijzonders waren de wekelijkse teammeetings waar 
we bij betrokken werden. We voelden ons erg op gemak bij het 
team van Jeugd met een Opdracht in Lichinga. Op dit moment is 
er een beweging aan de gang waarin honderden Mozambikanen 
kiezen voor een leven met Jezus. Als er nog meer mensen 
getraind worden, kunnen nog meer mensen bereikt worden. Ook 
de buurt in gaan, met onze blonde zoon Rens, was een plezierig 
uitje… De Mozambikaanse bevolking is erg gastvrij en vriendelijk, 
dus dat was een mooie ontmoeting. En Rens, die vond het 
allemaal prima, hoe meer mensen hoe beter!  
Zoals je kunt lezen hebben we een goede tijd gehad. 
Tegelijkertijd waren er ook momenten die lastiger waren. Juist 
omdat we naar Mozambique gingen als oriëntatie op de 
toekomst, dan ben je met grote vragen bezig. Gelukkig konden 
we daar met Frank en Sandra goed over kletsen en hebben zij 
ons erg goed geholpen.  
 

De meeste van ons hebben vakantie 
(gehad), je bent misschien zelf al 
weggeweest of je bent lekker thuis 
gebleven. Wij zijn de zomer aan het 
werk en hebben eind augustus 
vakantie. We hebben via Social Media 
al wel eerder laten weten hoe onze 
reis naar Mozambique was en 
wellicht hebben we elkaar al gezien 
tijdens de ‘Meet&Greet’, maar we 
geven graag een update hoe onze tijd 
in Mozambique is geweest en wat we 
vervolgens gaan doen. Veel plezier 
met het lezen!  



Wij willen mogelijkheden creëren zodat mensen Jezus (beter) leren kennen.  
Dat is de reden dat we bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek werken. Bij JmeO 
ontvangen we geen salaris. Dit werk kunnen we dus alleen samen met jou/u doen. 
Fiscaal aftrekbare giften via: Missionaire Werkgroep van de ’s-Gereformeerde kerk  
‘s Gravenzande NL84 RABO 0323 2054 53 onder vermelding van  
Wierstra Training & Services. 
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Waarden 
Jeugd met een Opdracht, de organisatie waar we inmiddels al 
zo’n 6 jaar aan het werk zijn, heeft 18 waarden die we heel 
belangrijk vinden. Net als iedere persoon of gezin normen en 
waarden heeft die belangrijk zijn.  
Eén van die waarden is Gods stem verstaan. We geloven dat 
God van Zijn kinderen houdt en ook vandaag de dag nog tot 
hen spreekt. Om ons te bemoedigen, te laten weten dat Hij 
van ons houdt en leiding te geven aan ons leven. Wij zijn, voor 
ons gezin, ook op zoek naar Zijn leiding en willen Hem daarin 
volgen.  
In Mozambique zijn we daar dan ook mee bezig geweest. Soms 
spreekt God door een gedachte, soms door een gedeelte uit de 
Bijbel en ook door andere mensen heen.  
Wij vroegen God te spreken over Mozambique en dat heeft Hij 
gedaan aan de hand van een bijzondere uitspraak van de 
visumbeambte. Leoni had gevraagd, terwijl het hele 
visumgebeuren een flink gedoe was, om de visumbeambte ons 
toestemming te geven langer te blijven dan normaal ‘mocht’.  
En dat werd gezegd! Bij het ophalen van ons visum werd niet 
alleen de stempel gezet, maar er werd ook gezegd dat we 
langer mochten blijven…  
Voor ons een geweldige bevestiging!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

God kennen & Hem bekend maken 

Toekomstperspectief 
Eén van de meest gestelde vragen 
toen wij terugkwamen was ‘En, gaan 
jullie die kant op?’ 
Die vraag kunnen we met ‘ja’ 
beantwoorden! We plannen om in 
januari 2019 naar Lichinga, 
Mozambique te gaan. Een ontzettend 
grote stap natuurlijk. En we zouden die 
niet gezet hebben als we ons niet door 
God bevestigd zouden weten.  
Het leven in Mozambique is namelijk 
niet perse makkelijk. Een andere 
cultuur, ver weg, nieuwe mensen en 
nog heel veel meer waar we aan zullen 
moeten wennen. En ook, veel mensen 
die nog niet van Jezus hebben 
gehoord! Dat is onze drive. Het 
mogelijk maken dat meer mensen van 
Jezus horen. Wij zullen ons vooral gaan 
bezig houden met het trainen van de 
Mozambikaan zodat hij/zij er op uit 
kan gaan om de plaatselijke bevolking 
te bereiken.  

Wat nu?! 
Nu is het tijd voor actie! Hoewel, in oktober verwachten eerst ons tweede wonder, maar daarvoor en zeker daarna 
zullen we ons ook flink gaan bezig houden met de voorbereidingen op Mozambique. Het klinkt tegenstrijdig, maar het 
leven in Mozambique is duurder dan ons leven nu in Nederland. Bijvoorbeeld door de visums en de reizen terug naar 
Nederland. Dat is de reden dat we onze groep vaste supporters zullen uit moeten breiden. Verder hebben we als we 
naar Mozambique gaan een thuisfrontcommissie nodig die zelfstandig acties uitvoert, moeten we de taal leren en nog 
heel wat andere zaken die we moeten regelen. Een ander groot project is de huisvesting. In Mozambique kun je iets 
huren, maar dat is op te grote afstand van onze werkplek en minder handig. Er is een mogelijkheid om een huis te 
bouwen, als je dat vergelijkt met de huur van het huis zou je na een jaar of 7 net zo duur uit zijn. We hebben besloten 
om een stuk grond te kopen en zodra we in Mozambique zijn te starten met het bouwen van een huis. Mega grote 
stappen! We zullen jullie op de hoogte houden! Het komende jaar gaan we gewoon lekker door met ons werk op 
Heidebeek, dat vinden we nog steeds heel erg leuk en we zijn dankbaar voor deze plek!  
Wil je ons eenmalig of maandelijks ondersteunen of heb je vragen over het nieuws in deze brief dan horen we graag 
van je. Je bent altijd van harte welkom!  
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