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"Tijdens de eerste drie
weken bezochten 185
klanten de winkel en
werden zo’n 900 boeken
en 160 Bijbels verkocht."

Boekwinkel in Ghana 25 jaar
Onlangs bestond de boekwinkel van het
deputaatschap Bijbelverspreiding in de
Ghanese hoofdstad Accra een kwart eeuw.
"We zijn er verwonderd over en dankbaar
voor", zegt ds. C. Harinck erover. Hij
knipte 25 jaar geleden het lint door van de
boekwinkel die even zo lang bemand wordt
door lokale mensen.

"Destijds waren de zendingsdeputaten bijzonder aarzelend
om mensen van de lokale bevolking het vertrouwen te
geven gelden te beheren en eigenlijk raadden zij het af. We
gingen met ds. Pappoe in zee, een voorganger van een lokale
baptistengemeente, en die bleek een uiterst betrouwbare
beheerder. De man is al niet tevreden als hij een paar centen
kasverschil heeft”, vertelt ds. Harinck.
De emerituspredikant ziet nog voor zich, dat zelfs kinderen met
een blij en trots gezichtje de boekwinkel uitkwamen met een
Bijbel in hun hand. "Die hadden ze natuurlijk goedkoop kunnen
krijgen, maar ze waren er rijk mee. Ik geloof dat in de middellijke
weg de verspreiding van de Bijbel en de goede boeken invloed
gehad heeft op de kerk in Ghana”, aldus ds. Harinck.
Charismatisch
Bij de opening van de boekwinkel was ook de heer A. Jobse
uit Dordrecht aanwezig en hij weet nog wel wat men er aan
kerkelijk leven aantrof. "Nadat het deputaatschap in 1982
besloot tot een daadwerkelijk starten van een project in Ghana
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door middel van cursuswerk, ging men zich in de loop der jaren
afvragen: is dit het enige dat ons voor ogen staat? Kan ‘zending
per post’ leiden tot uitbouw van het werk in het land zelf? Na
een kennismakingsbezoek in 1992 werd het verspreiden van
reformatorische lectuur onder voorgangers en studenten
het doel. Veel kerken en hun voorgangers waren diepgaand
beïnvloed door charismatische lectuur, zo werd geconstateerd.
Het zou goed zijn om daar een tegenwicht aan te bieden. Wat
kon daarvoor beter dienen dan het exploiteren van een Bijbelannex boekwinkel in de hoofdstad Accra?”
Titels
Er volgde in 1994 een oriëntatiereis, waarbij spijkers met
koppen werden geslagen. Jobse: "Er werd een pand gehuurd
dat behoorlijk moest worden opgeknapt. Bij enkele Schotse en
Amerikaanse uitgeverijen werden zo’n 150 titels geselecteerd
om als verkoopmateriaal te kunnen dienen: vooral boeken van
Puriteinen en hedendaagse reformatorische schrijvers. Maar
ook bijbelvertellingen en kleurboekjes voor kinderen. Het

was spannend of de eerste bestelling op tijd zou aankomen,
maar voor het overgrote deel was dat het geval. Een zending
met Bijbels werd helaas tegengehouden in de haven vanwege
‘douaneformaliteiten’.”
Vrucht
Jobse kan zich de opening nog goed herinneren. "Ds. C.
Harinck, destijds secretaris van het deputaatschap, hield op
de veranda een korte overdenking over Jesaja 55 vers 11. De
eerste belangstellenden vulden direct de winkel en deden hun
aankopen. In de daarop volgende weken gingen de verkopen
zo goed en snel dat al spoedig een nieuwe zending boeken
besteld moest worden. Tijdens de eerste drie weken bezochten
185 klanten de winkel en werden zo’n 900 boeken en 160
Bijbels verkocht. Later breidden de activiteiten zich uit tot
andere delen van het land, waar de boeken met behulp van een
eigen bestelauto bij kerken en universiteiten te koop werden
aangeboden. Na al die jaren is waar geworden: ‘De HEERE zal het
voorzien’. De vrucht is voor de Heere”, aldus Jobse.
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"Na al die jaren is waar
geworden: 'De HEERE zal
het voorzien'. De vrucht
is voor de Heere,"
aldus Jobse.
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Het complete vertaalteam in Chennai

Onderwijst al de volken
Het geven van Bijbels onderwijs door
middel van het verspreiden van digitale
gereformeerde lectuur.
Focus op India
Wij Nederlanders kunnen ons, gewend als we
zijn aan ons kleine landje, nauwelijks een idee
vormen van de enorme uitgestrektheid van India
en het ongelooflijk grote aantal inwoners: ruim
1.300.000.000! Een flinke stad in India telt
ongeveer net zoveel inwoners als ons hele land.

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding vertaalt, drukt en
verspreidt alweer jarenlang boeken in het Telugu, een van de
talen in India. Dit werk kent een goede voortgang en naar we
horen, wordt het ook gezegend. Veel mensen die de boeken
hebben ontvangen en gelezen, bellen of schrijven naar Speiro,
de plaatselijke organisatie, om hun dankbaarheid te uiten en
te vertellen hoe de Heere hen heeft willen zegenen door deze
boeken.

Dr. Luke uit Chennai, hoofd van het vertaalteam in het Tamil en Hindi.
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Vertalers zijn bezig met het maken van een opdracht tijdens de vertaaltraining.

Deze studenten van de theologische opleiding CIT gaan vertalen in
het Hindi. De foto is gemaakt tijdens de vertaaltraining in Chennai.

Dat de christenen het in India steeds moeilijker krijgen, zal u
misschien niet ontgaan zijn. In de media is daar regelmatig
aandacht voor. Christen zijn een minderheidsgroep en de
hindoepartij van premier Modi krijgt steeds meer macht en
dus mogelijkheden om minderheidsgroepen te controleren en
bijvoorbeeld evangelisatiewerk te verbieden. Het drukken en
verspreiden van christelijke boeken wordt dus steeds meer een
‘gevaarlijke ‘ bezigheid, waarbij de betrokkenen een reëel gevaar
riskeren.
Om die reden is enige tijd geleden het digitale lectuurproject
www.biblicalreformedbooks.com gestart. Dit is een initiatief van
vijf verschillende deputaatschappen binnen onze gemeenten
om gereformeerde lectuur digitaal aan te bieden. Deze boeken
kunnen gedownload en gelezen worden op telefoon, laptop
of e-reader. Ze kunnen ook als 'pdf' gedownload worden en

"Het drukken en
verspreiden van christelijke
boeken wordt steeds meer
een 'gevaarlijke' bezigheid,
waarbij de betrokkenen een
reëel gevaar riskeren."

in kleine oplagen worden gedrukt door plaatselijke kerkelijke
gemeenten, indien men dat zou wensen. Dit is een veilige
manier om mensen in aanraking te brengen met onze boeken.
Ook in India heeft immers bijna iedereen een mobiele telefoon.
Het is al langer een wens van het deputaatschap
Bijbelverspreiding om meer taalgroepen dan het Telugu
te bereiken. Met dit digitale lectuurproject kan die wens in
vervulling gaan. Het is immers veel goedkoper om boeken
digitaal aan te bieden dan gedrukt. Bovendien zijn er ook veel
minder overheadkosten en is het bereik vele malen groter.
Barry van der Schoot is op dit moment in India om naast het
Telugu, in het Hindi, Tamil, Bengaals en Gujrathi vertaalteams op
te zetten en te trainen. Op het moment dat de kopij voor deze
Silas binnen moest zijn, is Barry nog in India. In dit artikel alvast
de eerste indrukken...
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Amit is bezig met het maken van een vertaalopdracht in het Hindi.

Een bord bij een kerkje met een Bijbeltekst in het Engels, Tamil en Hindi.

Straatbeeld in Chennai.

Een jongetje zit op een bank met daarop de
namen van de persoon die deze bank aan de
gemeenschap geschonken heeft in het Gurjathi.

INDIA

Hindi | 692 miljoen

Tamil | 77 miljoen

Bengaals | 107 miljoen

Gujrathi | 60 miljoen

Silas 12 - 2020 | 7

DBB_Silas 12-2020 V3.indd 7

25-02-2020 16:13

Een paar van de vertalers die in Gujrathi en Hindi gaan vertalen.

Colofon

Een bord met een Bijbeltekst in het Gujrathi bij een kerk.
De tweede vertaaltraining vond plaats
in Vadodara in Gujrathi. Pastor Daniël
is de coördinator van deze vertaalgroep
die in het Gujrathi vertaalt.
Een kleuterklasje in de dierentuin.

Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, 2de voorzitter
Ds. W.A. Zondag, secretaris
Dhr. M. van der Wilt, penningmeester
Dhr. A. Bremmer
Ds. G.P. van Nieuw Amerongen
Dhr. A.L. Plomp
Ds. C. Sonnevelt
Redactie:
Dhr. D. Harkes, Ds. W.A. Zondag

De pijl wijst waar het water te krijgen is. We mogen straks
in onze boeken in het Tamil wijzen op het Levende Water.

Helpt u / help jij mee om dit bijzonder
belangrijke werk mogelijk te maken?
Het is een goed idee om een ‘boek’ te financieren als vrouwenvereniging,
jeugdvereniging of als gemeente. Omdat er nauwelijks sprake is van
overheadkosten en we geen drukkosten hebben, kunt u al voor een relatief laag
bedrag een boek in een van de talen financieren. En als u de aantallen mensen
die een van deze talen spreekt, hebt gezien op pagina 7, weet u hoeveel mensen
daarmee bereikt kunnen worden.

Steun ons!
Nu gemakkelijk uw gift overmaken via de bijgesloten acceptgiro
of handig met de QR-code. Scan de code met uw smartphone of
tablet en u kunt direct uw gift overmaken!
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Dhr. D. Harkes
Dr. Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop
Tel. 0172 – 21 00 28
dharkes@bbministry.com
Voorlichting:
Dhr. A.H. van der Toorn
Tel. 079 – 34 60 404
info@bbministry.com
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WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de verspreiding
van Gods Woord door middel van
Bijbel- en lectuurverspreiding, dan kunt
u dat doen door ons deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel te
ondersteunen.
IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. deputaatschap Bijbelverspreiding
Woerden

www.bbministry.com
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