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Ik heb het voorrecht dat ik ’s zondags 

voor mag gaan in allerlei kerkdiensten. En 

het komt nogal eens voor dat, wanneer 

ik naar huis toe rijd, ik me afvraag: ‘Wat 

zouden de mensen nu doen met de bood-

schap die ik vanmorgen verkondigd heb?’ 

En wanneer ik zelf als kerkganger in de 

kerk zit stel ik mezelf die vraag ook wel 

eens. Beïnvloedt de boodschap van de 

kansel mijn leven? Hoe geef ik nou wer-

kelijk handen en voeten aan mijn geloof? 

Dan moet ik nog wel eens denken aan de 

parabel van de ganzenkerk.

Er was eens een ganzenland. En op de 

een of andere manier waren die ganzen 

in aanraking gekomen met het christelijk 

geloof. Het waren allemaal christelijke 

ganzen. En, zoals het goede christenen 

betaamt, gingen die ganzen elke zondag 

trouw naar de kerk. Zo ook op een mooie 

zondagmorgen in juli. De ganzenkerk zat 

mooi vol – iedereen zat lekker op zijn of 

haar eigen nest. Klokslag 10 uur kwam de 

ganzenkerkenraad binnen gevolgd door 

de ganzendominee. De dominee nam 

plaats op het grote nest voor in de kerk. 

De dienst begon. Er werd gezongen, gebe-

den en uit de Bijbel gelezen. En nadat de 

pepermuntjes waren doorgegeven, begon 

de ganzendominee aan zijn preek. 

‘Gemeente’, zo vroeg de dominee, ‘Waar-

om hebben wij vleugels gekregen?’ Om-

dat het niet gebruikelijk is dat op vragen 

vanaf de kansel geantwoord wordt, gaf 

de ganzendominee zelf het antwoord: 

‘Wij hebben vleugels gekregen om mee 

te vliegen!’ Nou, dat was nog eens een 

vernieuwende boodschap. De dominee 

vervolgde zijn preek en maakte met aller-

lei teksten duidelijk dat die vleugels toch 

echt bedoeld waren om mee te vliegen. 

Uiteindelijk zei de dominee ‘amen’, teken 

dat de preek was afgelopen. 

Er werd gezongen, gebeden, gecollec-

teerd en aan het eind van de dienst gaf 

de dominee de verzamelde gemeente de 

zegen mee. De ganzen verlieten de kerk 

en zeiden tegen elkaar: ‘Wauw, wat was 

dat een goede preek van onze dominee!’, 

…en ze waggelden naar huis toe….

Moraal van het verhaal: het was een goede 

preek, maar het had geen enkel effect. Dit 

verhaal houdt mij een spiegel voor: wan-

neer ik in de Bijbel lees, wanneer ik een 

goede preek hoor, wanneer ik een oproep 

hoor om in actie te komen…, ben ik dan ook 

echt bereid om te gaan ‘vliegen’, of blijf ik 

toch maar ‘waggelen’? Wanneer ik terugrijd 

van een dienst die ik heb mogen leiden, dan 

hoop ik toch stiekem dat de kerkgangers 

vliegend naar huis zijn gegaan… 

Ds. Egbert van Beesten

De 
ganzenkerk

ZOMERKAMP 2019

Door steun van vele donateurs, konden deze zomer 2.750 

kinderen uit Albanië, Armenië en Moldavië even weg uit 

de dagelijkse sores van armoede, zorgen en problemen. 

Ze hebben genoten van alles wat speciaal voor hen werd 

georganiseerd: sportactiviteiten, spelletjes, wandeltochten, 

zingen, naspelen van Bijbelverhalen en lekker en gezond eten.

Ik vond het zomerkamp geweldig! 

We hebben prachtige liedjes 

gezongen, spelletjes gedaan en ik ben 

er trots op dat ik het ‘Onze Vader’ 

heb geleerd. Ik mag dat nu van mijn 

ouders thuis steeds bidden. 

Mariam Javadyan (11 jaar)

ZOMERKAMP 2019



Hoe krijgen ze het 
WARM in de winter?

Voor arme mensen op het platteland van 

Armenië en Moldavië kost het verwarmen 

van hun huizen veel inspanning en lange 

voorbereiding. Het hele jaar door verzame-

len mensen alles wat maar enigszins wil 

branden en warmte kan geven. 

Mest als brandstof

Ook zie je bij veel huizen bulten die bestaan 

uit blokken die heel erg aan turf doen 

denken. Het is echter mest van koeien en 

varkens. Gedurende de lente en de zomer 

wordt die mest gedroogd. Telkens moeten 

de ’mestturven’ gekeerd worden om ze goed 

droog te krijgen. Hoewel gedroogde mest 

een goedkope vorm van brandstof is, heeft 

het twee nadelen. 

1. Als de mest in de kachel wordt verbrandt 

geeft het een enorme stank in huis. 

2. De mest wordt niet gebruikt voor het 

bemesten van het land, met als gevolg 

aanmerkelijk minder opbrengsten. 

Het gezin Baghadasar

In Hartagyugh (Armenië) woont Mamikon 

Baghadasar met zijn vrouw en gehandicap-

te zoon in een containerwoning van hout 

en metaal. Wanneer je het huis binnenkomt 

word je de adem bijna ontnomen vanwege 

de zware stinkende mestlucht. Bij de kachel 

staat een grote pan met daarin de mest-

turven. Mamikon kan zich nog herinneren 

dat er vroeger veel bossen in Armenië waren 

en dat ze de kachel met hout stookten. Dat 

gaf nauwelijks stank en het hout brandde 

ook langer dan de mest. Bovendien hadden 

ze toen ook veel meer aardappels en groen-

ten, omdat de mest niet gebruikt werd 

als brandstof maar als bemesting voor de 

grond. Ze hadden toen overvloedige oog-

sten. Maar nu verbrandt nagenoeg het hele 

dorp mest, met als gevolg dat de grond veel 

minder opbrengst geeft. 

Brandstofprobleem groeit 

De laatste jaren is de kwestie van goede 

en goedkope brandstof steeds dringender 

geworden. Zelf bomen kappen is verboden 

en strafbaar. In Armenië zijn dit jaar men-

sen veroordeeld tot gevangenisstraf omdat 

ze zonder toestemming van de overheid 

takken van een boom hadden gezaagd. 

Brandhout moet bij overheidsinstellingen 

worden gekocht en wordt elk jaar duurder. 

Verwarming via gas of elektriciteit is erg 

duur. Een gemiddeld gezin heeft gemiddeld 

€ 200 nodig voor het verwarmen van het 

huis, terwijl het gemiddelde maandinko-

men niet meer dan € 35 bedraagt. 

Briketten van stro

Men is naarstig op zoek naar goede en 

goedkope alternatieven om de huizen te 

kunnen verwarmen. De burgemeester van 

Mets Parni, een dorpje in de buurt van Hart-

agyugh, heeft een klein fabriekje gebouwd 

waar hij briketten maakt van tarwestro. De 

stro wordt tot heel kleine stukjes gehak-

seld, vervolgens vermengd met houtstof 

en een beetje lijnzaad. Tenslotte wordt het 

tot briketten geperst. Het is een intensief 

proces, maar de briketten branden goed en 

het is schone brandstof. 

Mensenkinderen steunt de burgemeester 

bij dit prachtige initiatief en heeft voor de 

100 armste gezinnen in Hartagyugh briket-

ten besteld. Het voordeel is dat de dorps-

bewoners de mest weer kunnen gebruiken 

voor hun tuinen en akkertjes en een betere 

oogst mogen verwachten.

Olifantsgras

In de regio Drochia (Moldavië) is Mensen-

kinderen bezig met een grote proef met 

olifantsgras. Een stuk land van 2,5 ha 

groot is in het voorjaar beplant met zgn. 

rhizomen (wortelstokken) van olifantsgras 

(latijn: miscanthus giganteus). Na twee tot 

drie jaar bereikt deze plant een hoogte van 

3,5 tot 4 meter en kan elk voorjaar met een 

maïshakselaar gemaaid worden. Het grote 

voordeel van gehakseld olifantsgras is dat 

het direct tot briketten of pellets geperst 

kan worden zonder een andere stof toe te 

voegen en zonder het eerst nat te hoeven 

maken. Dit gras kan zo’n 30 jaar lang brand-

stof leveren. 

Het olifantsgras op het proefveld in Molda-

vië groeit goed en we hebben hoge verwach-

tingen van de mogelijkheden. Ook is men al 

bezig met het ontwerpen van een professi-

onele pers én ook een pers die goedkoop te 

maken is en die mensen thuis kunnen ge-

bruiken. Wanneer de proef slaagt, is het de 

bedoeling om dit project verder uit te rollen 

naar veel meer arme dorpen in Moldavië en 

ook in Armenië.

Warmte bieden

Ieder mens heeft grote behoefte aan warm-

te in de winter. Mensenkinderen wil ok deze 

winter zoveel mogelijk arme gezinnen die 

warmte bieden. We kijken daarbij naar wat 

de mogelijkheden zijn. In het ene dorp is dat 

brandhout, in een ander dorp steenkolen en 

in sommige dorpen briketten of pellets. 

Met een snelle en eenvoudige beweging - door de thermostaat hoger te zetten - wordt 

het lekker warm in onze huiskamers. En sommigen hebben zelfs een app op hun mobiel 

waarmee ze op afstand de centrale verwarming aan kunnen zetten; als ze dan even 

later thuiskomen, dan is het lekker warm.
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Voor Robert (10 jaar) en nog tientallen andere 
kinderen uit Armenië zoeken we sponsorouders. 

Voor slechts 20 euro per maand geeft u deze kinderen een 

betere toekomst. Door de maandelijkse steun helpt u niet 

alleen het kind, maar ook de ouders die zich grote zorgen 

maken over hoe ze rond moeten komen. Een klein bedrag 

maakt een wereld van verschil! Kijk voor meer informatie op 

www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring of vraag 

een informatiepakket aan via ons kantoor in Nunspeet.
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OUDERS 

GEZOCHT 

Elk jaar organiseert de Protestantse Kerk in Beilen en Hijken-

Hooghalen tal van acties om geld in te zamelen voor een goed 

doel. In het seizoen 2018-2019 werd onder de titel ‘Fiets en 

loop voor warmte’ geld ingezameld voor het proefproject 

Olifantsgtras in Moldavië. Ook de Gereformeerde Kerk van 

Drijber sloot zich aan bij deze prachtige actie. Meer dan 

honderd mensen waren in touw om geld in te zamelen: er 

werden oliebollen gebakken en verkocht, er werd een veiling 

gehouden en er stonden twee sportmanifestaties op het 

programma: de beklimming (met de fiets of lopend) van de 

VAM-berg in Drenthe en op 7 september de beklimming van 

de Oostenrijkse berg Silvretta eveneens met de fiets of met 

de benenwagen. Het was zwaar en afzien, maar door elkaar 

te helpen en te motiveren heeft iedereen de top behaald. Een 

geweldige prestatie! 

Alle inspanningen die de mensen aan deze actie besteed 

hebben, zijn niet voor niets geweest. Aan het eind van 

een speciale ZWO-dienst op zondag 13 oktober was 

het eindbedrag bekend en werd het in de vorm van een 

waardecheque overhandigd aan ds. Egbert van Beesten van 

Mensenkinderen: € 15.5000. En dat was nog niet het totale 

eindbedrag, want er kwam nog € 500 bij. Totaal dus €16.000! 

 Beilen in actie 
voor Olifantsgras

Beilen, Hijken-Hooghalen en 
Drijber: hartelijk dank voor al 
jullie inspanningen!


