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Meer informatie
Wilt u deze nieuwsbrief digitaal
ontvangen, of heeft u vragen of
suggesties? Stuur dan een mail
naar
hometeamfamblok@outlook.com

Ook verwijzen we u graag naar de
website van stichting Kimon waar
ook aparte pagina te vinden is over
het werk in Guinee-Bissau.
https://kimon.nl/velden/guineebissau-buba-fam-blok/#veldwerker

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van familie Blok. In deze nieuwsbrief vertellen zij over het
verlangen wat zij hebben om voor stichting Kimon werkzaam te mogen zijn in GuineeBissau. Ook lichten zij het traject toe wat vooraf zal gaan aan hun uitzending.
Wie zijn wij
Wij zijn Jos en Jolena Blok, sinds 2013
gelukkig getrouwd en gezegend met twee
kinderen: Jannafien (2016) en Jan-Onno
(2017).
We wonen in ’s-Gravenpolder.
In april 2020 zijn we benoemd als
veldwerkers voor stichting Kimon en
momenteel maken we ons gereed voor de
uitzending. Samen hopen we uitvoering te
geven aan de visie en missie met het
uiteindelijke doel: Wijs kinderen de Weg.
Het evangelie naar kinderen in GuineeBissau.
Achtergrond
Jos heeft de opleiding bouwkunde aan TU
Eindhoven gevolgd en is werkzaam als
brandveiligheidsadviseur. De vraag die
steeds meer bij hem ging leven was: ‘Wij
mogen hier leven in luxe en intussen
hebben mensen tekort aan primaire
levensbehoeften en moeten het evangelie
missen. Hoe kan ik mijn opleiding, ervaring
en talenten daarin iets betekenen.

Jolena heeft de Pabo en HBO pedagogiek
gevolgd. Daarna is zij een aantal jaren
werkzaam geweest in het onderwijs en de
laatste jaren, naast hoofdzakelijk de zorg
voor de kinderen, werkzaam als ambulant
hulpverlener in de
opvoedingsondersteuning.
Als afstudeerproject voor de Pabo is zij vijf
weken naar de binnenlanden van Gambia
geweest om daar samen te werken met de
lokale bevolking. Waarbij een verlangen is
gegroeid en gebleven om in Afrika dienstbaar
te mogen zijn.
Zoektocht
Het was een zoektocht naar de weg van de
Heere hierin. En samen mochten we daar
biddend mee bezig zijn. Waar andere deuren
dicht gingen, na een oriëntatiereis naar
Mozambique vorig jaar, werd er een deur
naar Guinee-Bissau voor ons geopend. De
bezwaren die we in ons hart nog hadden,
werden ons uit handen genomen en we
werden ingewonnen voor dit werk. We
ervaren hierin de leiding van de Heere en de
roep om onze gekregen talenten in Buba te
gaan gebruiken.

Project Jedidja
In Guinee-Bissau zijn Gerda Klaver en Marianne van Helden sinds 2003 werkzaam. Sinds 2012
in Buba op het gebied van hulp aan gehandicapte kinderen en het coördineren en geven van
trainingen voor kinderevangelisatie. Het werk groeit hen echter boven het hoofd, mede
doordat ze neventaken moeten oppakken.
Onze taak
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kwaliteiten en ervaringen inzetten tot Zijn eer en ten dienste van onze naaste?
Hierdoor komen volwassenen en kinderen in aanraking met het evangelie en daarnaast
worden er werkzaamheden gecreëerd voor kinderen met een beperking en wordt er gewerkt
aan eigenaarschap bij de lokale bevolking. Er is bijvoorbeeld momenteel al een reproshop op
het terrein van Jedidja waar onder andere de politie komt kopiëren en zo in aanraking komt
met het evangelie. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met het op grotere schaal houden
van kippen en het telen en verbouwen van (nieuwe) gewassen. Naast het ontwikkelen van
nieuwe inkomstenbronnen zijn dit initiatieven die verder ontwikkeld en uitgebouwd kunnen
worden.
Jolena zal zich richten op het thuisonderwijs van onze kinderen. Daarnaast liggen er taken op
het gebied van kinderevangelisatie, opvoedingsondersteuning en onderwijs. Zo is er vanuit de
basisschool behoefte aan coaching op het gebied van onderwijs voor kinderen met een
beperking en voor kinderen met gedragsproblematiek. We bidden dat er t.z.t. een
onderwijsvrijwilliger mag komen zodat ook deze taken uitgevoerd kunnen worden.

Kinderen op de club

Voor de tak kinderevangelisatie traint
Marianne hier samen met haar lokale team
christenen om binnen en buiten de kerk
kinderbijbelclubs te starten.
In het zuiden van Guinee-Bissau worden er
72 kinderbijbelclubs in de open lucht
gehouden met 3869 deelnemende kinderen,
27 zondagsscholen met 1401 deelnemende
kinderen. Met behulp van de
schoenendozenactie van Samaritan’s Purse
zijn er verschillende nieuwe openlucht clubs
geopend.
← Huidige reproshop op het
terrein van Jedidja

Dit is Fatu, één van de kinderen die begeleiding ontvangt
vanuit de tak gehandicaptenzorg binnen het project Jedidja.
Fatu is een vrolijk, opgewekt meisje en enorme doorzetter
van 5 jaar oud. Fatu heeft cerebrale Paresa en daarom
worden haar spieren niet goed aangestuurd waardoor ze
problemen heeft met lopen, vasthouden en praten. Ze kan
nog niet lopen, maar wil het wel heel graag. Met een
looprekje en begeleiding lukt het haar om iets te lopen.

Hometeam
We zijn erg blij dat we u ons Hometeam mogen voorstellen. Dit team bestaat uit mensen uit onze kerkelijke
gemeente en vriendenkring. Buiten het hometeam hebben tevens al een aantal mensen hulp aangeboden.
Heel fijn en bemoedigend!
Het hometeam heeft als taak om ons zo optimaal mogelijk te ondersteunen in de periode voorafgaande
aanons vertrek, tijdens ons verblijf in Guinee-Bissau en wanneer we terugkeren. Nu het hometeam
opgestart is en de taken verdeeld zijn, richt zij zich vooral op het informeren van belangstellenden en de
achterban, het creëren van (financieel) draagvlak en het ondersteunen in allerlei praktische zaken die nodig
zijn ter voorbereiding op onze uitzending.

Gilbert Meeuwsen – Voorzitter

Gertjan van Luik – penningmeester

‘Ik wil Jos en Jolena ondersteunen
om hun werk in Guinee-Bissau
vorm te kunnen geven, in de hoop
dat Gods werk ook daar voortgang
mag hebben.’

‘Ik ondersteun Jos en Jolena, om
ondersteunend te zijn in de
Woordverkondiging aan kinderen.’

Joke Roest – secretaresse

Paul Velthove –
vertrouwens-/contactpersoon

‘Een jong gezin dat zich
geroepen weet om kinderen
de Weg te wijzen; wat mooi
dat ik hen op deze manier mag
ondersteunen.’

‘Ik hoop dat mijn ervaring gebruikt
kan worden en eraan kan bijdragen,
dat Jos en Jolena in Guinee-Bissau tot
een zegen mogen zijn.’

Corma van Setten –
contactpersoon communicatie

‘Omdat het dienen in Gods
Koninkrijk niet alleen een taak is
voor hen die gaan, maar ook
voor hen die thuis achterblijven.’

Vanuit het Hometeam
Hoe u kunt helpen
Gebed- We willen u in de eerste plaats vragen om aan Jos en Jolena te denken in het gebed. (Zie de
gebedspunten op de volgende pagina). Zonder de zegen van de Heere kunnen zij niet en kan het werk geen
vruchtdragen.
Financieel- Het emigreren van een gezin brengt de nodige kosten met zich mee. Maar ook het werk in GuineeBissau vraagt om financiële ondersteuning. Daarom willen we vragen om de familie Blok hierin te steunen.
Binnenkort kunt u een gift overmaken via de site van Kimon. Graag attenderen we u op de mogelijkheid om
via een machtiging maandelijks een gift te doneren. Meer informatie hierover volgt.
Organisatie – De komende tijd zal er via diverse acties aandacht gevraagd worden voor het mooie werk wat Jos
en Jolena in Guinee-Bissau hopen te gaan doen. Heeft u zelf ideeën om hieraan een bijdrage te leveren? Neem
dan contact op met het Hometeam.

Guinee-Bissau
Taal: Creools en Portugees
Hoofdstad: Bissau
Inwoners: 1.693.398
Levensverwachting: 49 jaar
Kindersterfte: 90/1000

Kroppen sla, komkommer en courgette uit
eigen tuin te koop! Een spontane actie in de
afgelopen maand van Naomi en Lucas Nijsse
voor de kinderen in Guinee-Bissau. Bedankt,
Lucas en Naomi!

Opgelet!
Binnenkort start onze eerste actie voor dit mooie werk: Van kinderen hier, voor kinderen daar. Houd
de brievenbus in de gaten. Het is niet alleen bedoeld om de kinderen in Guinee-Bissau, waarvoor de
familie Blok zich hoopt in te gaan zetten, te ondersteunen, maar ook de kinderen hier, hopen we er
blij mee te kunnen maken. Meer informatie volgt. We hopen te kunnen rekenen op uw steun.
Planning
De afgelopen tijd stond in het teken van het installeren van het hometeam. Ook zijn we gestart met
een taalstudie Creools. Vanaf september tot en met december hopen we deeltijd de Bijbelschool All
Nations online te volgen. Zo kunnen we beiden deeltijd blijven werken. Daarnaast hoeven onze
kinderen naast Creools geen andere taal te leren en kunnen in ’s-Gravenpolder naar school en
peuterspeelzaal (blijven) gaan. Vanaf december zullen we ons intensiever richten op de taalstudie.
D.V.medio 2021 zouden we dan gereed kunnen zijn om te vertrekken naar Guinee-Bissau.
Bidden en danken
We willen u vragen om in uw gebed te danken voor het betrokken HomeTeam die ons en het werk
willen ondersteunen. Zou u willen bidden voor energie, wijsheid en kracht in alle voorbereidingen. En
boven alles dat we onze ogen in alles gevestigd mogen houden op Hem.
Tijdpad
Juni ’20

september ‘20

Installeren
Hometeam

Bijbelschool All Nations online volgen (sept-dec.)

Start studie Creools

Hartelijke groeten,
Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno Blok

december ’20

intensievere taalstudie

medio ’21

verwachte uitzending

