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‘…een ander deel (van het zaad) valt in de goede aarde,
groeit en draagt honderdvoudige vrucht…’ (Luc 8: 8a)
Utrecht, oktober 2017

Honderdvoudige vrucht dragen? Word ook lid van de Doopsgezinde Zending

Zusters en broeders,
Onze doopsgezinde studente Maureen Velasquez gaat onverschrokken door met haar
opbouwwerk op de vuilstort van de Hondurese havenstad la Ceiba. Ze begon daar samen met haar
vriendinnen een zondagschool op de vuilstort. Daarbij kwam het begeleiden van stort-kinderen
naar de middelbare school en op woensdagen de oriëntatie van teener-meiden op een leven buiten
de stort. Nu start ze met die meiden boomgaardjes en moestuinen om voor de families eigen
groenten en fruit te verbouwen en wat overblijft op de markt te verkopen. In missionaire zin is dit
absoluut zaaien in de goede aarde: een honderdvoudige vrucht zij haar gegund! Maar, zult ook u
zich wellicht afvragen, is die grond daar op de vuilstort wel 100% OK?
Hulp van de universiteit.
Zelf studente landbouwwetenschap heeft Maureen zich verzekerd van steun vanuit haar faculteit.
Verschillende onderzoekingen naar de landjes, ook betreffende de hygiène, heeft de universiteit
kosteloos laten verrichten. Het licht voor haar project staat inmiddels op groen en ook tijdens het
project nog blijft de universiteit ondersteunen. Voor het zaai- en plantgoed moet Maureen zelf
zorgen en daar gaat DZ bij helpen. Vijftien 15 families doen mee; per familie is 130 dollar nodig.
We komen er al met krap 2000 euro. Niet begroot, wel op te brengen. Toch?
Werken in de wijngaard.
Zo realiseert Maureen in Honduras een drieslag: geloofsopvoeding, het behoeden en toerusten van
kwetsbare jonge meiden, zorgzaam leren werken in de wijngaard van de Heer. Op de achtergrond
doet ook de plaatselijke doopsgezinde gemeente mee. DZ sluit graag aan bij de kring rondom dit
project. In Gen 1: 11 en 12 lezen we: ‘Dan zegt God: laat het land groen doen groeien…..…God
ziet het aan: ja, het is goed.’
Hoe kunt u steunen?
Uw financiële bijdrage is, liefst via internetbankieren, welkom op NL91 TRIO 0338520058 t.n.v.
d e Stichting Doopsgezinde Zending. Uw steun valt zeker in goede aarde!
Bij voorbaat dank, sjaloom!,
Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending

