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Zondaar en … visser

Korte terugblik opleiding

Maandagmorgen, 10 uur, tijd voor de Franse les in
Woerden. Tijdens onze opleidingsperiode in Nederland
hadden we iedere week les van Jan, een gedreven en
professionele leraar. De informele gesprekjes aan het
begin van de les zijn goed om de basis van de Franse
taal onder de knie te krijgen. Tijdens zo'n Franse les
krijg je soms ook zomaar een geestelijke les.
We spreken over de hobby van de familie van Gerdineke, een echte vissersfamilie. Maar ja, hoe zeg je dat in
het Frans? Jan weet ons dit te vertellen. ‘Visser is in
het Frans ‘pêcheur’ (zeg ‘pèsjeur').’ ‘En,’ zegt hij, ‘dat
lijkt erg veel op zondaar: ‘pécheur’ (zeg pésjeur’).’ Als
je hierover nadenkt, ligt er zeker een geestelijke les in.
God gebruikt mensen, zondaren (pécheurs) in zichzelf,
als vissers (pêcheurs) der mensen. Ten diepste is er
geen verschil tussen de visser en de vissen, beiden
kunnen niet leven zonder Gods genade.

Inmiddels ligt het opleidingstraject in Nederland alweer achter ons en zijn we verhuisd naar Frankrijk.
Hier nog een korte terugblik van wat we in de afgelopen 8 maanden geleerd hebben. Een uiteenlopend
programma. De opleiding is opgedeeld in een aantal
blokken, zoals ‘Theologie en Missiologie', ‘Taal en Cultuur', ‘ZGG en Thuisfront’ en ‘Persoonlijkheid en Veiligheid'. In deze tijd leerden we veel over het waarom en
hoe van zending.
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Ook werd de nodige aandacht besteed aan het leven
als gezin in een andere cultuur en maakten we kennis
met de islam. In Coliah is de hele bevolking moslim.
Samen dachten we na over de vraag: wie ben ik eigenlijk? Een belangrijke vraag bij de voorbereidingen op
het leven op het zendingsveld. Hiernaast is het leren
van de taal een belangrijk onderdeel van de opleiding
(zie kader). Het was een periode van vorming en verdieping, waarop we met voldoening en dankbaarheid
terugkijken.

De eerste weken in Frankrijk
‘Bonjouuur!’ Rhodé begroet de buurvrouw en speelt
vervolgens verder in onze heerlijke tuin. Ondertussen
maken wij een praatje met de buurvrouw en hebben
zo ons eerste échte Franse gesprek. Ze praat rustig en
we kunnen elkaar begrijpen. Na afloop kijken wij elkaar
aan, ‘dat ging best goed he?!’ De volgende dag komen
we een andere buurvrouw tegen. We beginnen weer
een gesprek, maar deze buurvrouw praat Frans op z'n
Frans, snel dus... Na afloop kijken we elkaar weer aan,
‘dat ging niet zo goed he?!’

Welkom op de taalschool
Fietsend door het drukke verkeer en een mooie groen
park gaan we vier dagen per week naar school. Zodra
we in de klas zijn, beginnen we met het oefenen van
klanken: a i oe u é è s t. Soms is dat best een uitdaging,
maar het levert ook leuke momenten op in de klas.
Aan iedere klank van de Franse taal is een kleur verbonden. Door deze kleuren te combineren, kun je
woorden en zinnen vormen. Zo leren we zonder boeken, woordenlijsten, etc. de Franse taal.
Wat is het fijn om aan het eind van de schooldag
Rhodé weer op te halen bij haar school! De juf van
Rhodé vertelde ons: ‘Het is soms lastig voor Rhodé omdat ze de taal niet spreekt, maar bravo voor Rhodé, ze
begrijpt steeds meer en het gaat goed.’ Daar zijn wij
blij mee! De Heere zorgt!

Op de fiets je weg zoeken door het drukke verkeer, een
bezoek aan de bakker, in de rij staan bij het belastingkantoor, een zoektocht in de supermarché: welkom in
de Franse cultuur! Zo ontdekken, proeven en ruiken we
iedere dag iets van onze nieuwe omgeving.

Huis in Guinee
'Mam, dit heb ik gekleurd voor Oumou.' 'Kijk mam,
deze pop heet Foefoe, (betekent Oumou in het Frans)'.
Rhodé hoopt in Coliah naast Oumou te gaan wonen.
En ze is nu al blij met haar nieuwe buurmeisje. Maar
hoe is onze toekomstige woonplek gevonden?
Onze collega's Marlies en Hanneke, hebben de afgelopen tijd in Coliah gezocht naar een plaats waar wij kunnen gaan wonen. Tijdens die zoektocht was geduld erg
belangrijk, begrepen we. Maar na lang wachten, was
het dan toch zover: er is een plaats gevonden om een
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huis te bouwen. Op het terrein van de familie Camara
in de wijk Naakiri (betekent 'over de rivier'). De familie
Camara ziet uit naar onze komst en is bereid voor ons
te zorgen. Deze relatie en de overeenkomst om te bouwen is onderstreept met de overhandiging van wat kolanoten. We zijn dankbaar dat de Heere ook hierin
heeft voorzien. We hopen dat de bouw van het huis
voorspoedig mag gaan en dat dit huis ons thuis mag
worden.

Een meelevend thuisfront
We kijken terug op een goede gemeenteavond. Het
deed ons goed uw interesse en meeleven voor het zendingswerk te voelen. Werk, niet alleen van hen die gezonden worden, maar ook van het thuisfront dat uitzendt. Bovenal werk van de Koning van de Kerk, Jezus
Christus, Die het gezegd heeft: 'Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen' (Joh. 10:16a).
Verschillende originele namen kwamen er binnen voor
onze rondzendbrief, bedankt daarvoor! Het heeft ons
geholpen en we zijn hierdoor op de volgende naam gekomen: 'Mee naar Guinee' (gebaseerd op de inzending
van fam. Baars). We hopen u als thuisfront door middel
van de rondzendbrieven mee te nemen naar het zendingsveld in Guinee, zodat u het zendingswerk in Guinee weer mee kan nemen in uw gebed.
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* Uitzending zal plaatsvinden nadat de taalstudie in Frankrijk is afgerond.

Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden | info@zgg.nl | 0348-489950 | NL44 INGB 0000 3976 07 | www.zgg.nl
Voor vragen over de rondzendbrief of contact met de thuisfrontcommissie: tfcbaan@gergemopheusden.nl

