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1 stoel per week en minder uren in de kerk!   

Kort geleden was ik na 3 jaar weer terug in Togo. De tijd sinds het vorige 

bezoek was langer dan anders vanwege corona. Het weerzien was enthousiast 

en hartelijk, zoals altijd! Het was een kort bezoek van slechts een week, maar 

lang genoeg om te zien hoe de verschillende projecten lopen. En ik was 

aangenaam verrast en soms zelfs verbaasd over hoeveel men voor elkaar heeft 

weten te krijgen!  

Een van de dingen die ik mocht doen was het openen van een nieuwe kerk. 

OSM heeft een deel van de bouw gefinancierd, de rest heeft men zelf bij elkaar 

gespaard. Er was een openingsdienst op zaterdagmiddag van bijna 5 uur, ik 

denk toch wel ongeveer de langste die ik tot nu toe had meegemaakt. Veel 

genodigden vierden het feest mee met de kleine gemeente van ongeveer 80 

mensen. Het doorknippen van het lint was wel even een dingetje… er was geen 

lint en in plaats daarvan werd een hele wc rol afgewikkeld om vervolgens door 

mij te worden doorgeknipt! 

Zondagochtend zaten we weer in 

de kerk. Nu een normale dienst. 

Maar aan het eind met een 

verrassende wending. Het bleek 

dat de kerk nog maar slechts 30 

stoelen bezat. De rest van de 

stoelen was geleend en gehuurd. 

Datzelfde gold voor een deel van 

de muziekinstrumenten op het 

podium. Aan het eind van de 

dienst kregen de mensen 2 dingen 

te horen:  

Allereerst kreeg men de opdracht 

om iedere week 1 stoel bij elkaar 

te collecteren. De kerk heeft 

ruimte voor ongeveer 250 tot 300 

zitplaatsen, dus daar is men voorlopig nog even mee bezig. En het tweede: Vanaf volgende week geen lange 

kerkdiensten meer! Na een openingsgebed zou men met folders en traktaten op pad gestuurd worden om 

mensen in de omgeving uit te nodigen voor de kerk, in plaats van uren zingen, dansen en luisteren naar een 

preek. Iedereen was enthousiast! Namens OSM kon ik niet anders dan aanbieden de stoel te betalen voor elke 

nieuwe persoon, die op deze manier de kerk binnenkomt. Dan kan men het collectegeld gebruiken voor andere 

dingen, zoals muziekinstrumenten of wat dan ook… Helpt u, help jij mee hier een mooi kerstproject van te 

maken? Alvast bedankt! 

                                                                                                                                                                            Marian Jonker    



Vaccinatie campagne tegen mazelen in Liberia 

Op dit moment is er een mazelen epidemie gaande in 

Liberia. Slachtoffers zijn vooral jonge kinderen, waarvan 

er veel komen te overlijden, doordat goede medische 

zorg ontbreekt. Vanwege de corona pandemie liggen 

reguliere vaccinatie programma’s al enkele jaren stil, 

waardoor deze ziekte nu snel om zich heen kan grijpen. 

Onze veldleider heeft daarom een noodoproep gedaan. 

Vaccins zijn aanwezig en gratis. Echter, degenen die de 

vaccins moeten toedienen zijn dat niet en eisen 

bovendien gevarengeld vanwege de veronderstelde 

risico’s die zij lopen. En vaccins mogen alleen door 

gekwalificeerd personeel worden gegeven. In de 

verschillende sloppenwijken van Monrovia waar Outreach 

Support Liberia werkt wil men minimaal 5000 jonge 

kinderen inenten. Hiervoor is € 4000 nodig. 

__________________________________________________________________________________ 

Verlosbed in Tabligbo, Togo 
Aanleiding was een vrouw die moest bevallen. Maar zij en 

haar man hadden geen geld. Ze konden geen vervoer naar 

het ziekenhuis en medische hulp betalen. Lopen was veel te 

ver. De vrouw overleed, samen met haar nog ongeboren 

kindje. Voor ons teamlid Allado reden om de kliniek die hij 

nog niet zo lang geleden was begonnen uit te breiden met 

een afdeling voor verloskunde en een klein aantal bedden 

voor patiënten die meer zorg nodig hebben. Sinds half 

november beschikt de kliniek over een verlosbed, maar dit 

moet nog wel worden betaald. Graag wil OSM hem helpen 

met een bedrag van € 1500. 

 



Oma’s 
Bij ons passen oma’s (en opa’s) op! Veel ouderen 

hebben zelfs een vaste dag in de week om dat te 

doen. En als jonge ouder is het heel fijn om hiervan 

gebruik te maken. Tijdens mijn bezoek aan Togo heb 

ik een aantal oma’s ontmoet. De een ouder dan de 

ander. Maar allemaal met een jong gezin! Niet voor 

een paar uur of een dag, zelfs niet voor een week, 

maar permanent. Sommigen hebben 1 kind in huis, 

maar de meesten hebben er 2 of meer. Er was er 

zelfs een bij, die een gezin met 6 kinderen runde. De 

kinderen van de oma’s hebben hun ouders verloren 

en wonen nu bij haar. Maar dat is wel een uitdaging. 

Oma heeft geen AOW of pensioen. In veel gevallen 

heeft zij ook te maken met ouderdomsgebreken, 

waardoor fysiek werken buitenshuis lastig of 

onmogelijk is. Wel moet zij een huishouden runnen, 

een kind of kinderen voeden en kleden, die dan ook 

nog naar school moeten. Een hele opgave! En dan 

maar hopen dat oma lang mag leven, want anders 

hebben we nog een probleem… 

Met het sponsorprogramma hebben sommige 

kinderen (en dus ook oma’s) een vaste sponsor die 

helpt de kosten te dragen. Maar er zijn lang niet genoeg sponsors. Daarom worden de oma’s met 

kinderen ook als groep geholpen, ook al hebben zij geen sponsor. Met de komende kerst willen we 

hen een voedselpakket aanbieden, zodat het gezin voldoende te eten heeft. In het pakket zit rijst, vis, 

olie en tomaat. Een kerstpakket voor een oma met kinderen kost € 15. Hoeveel oma’s help jij? 

__________________________________________________________________________________ 

Bijbels in lokale taal 
Evangelisten zijn overal actief en mensen komen tot 

geloof. Het is dan fijn dat zij ook zelf een bijbel krijgen om 

daarin te kunnen lezen, het liefst in hun eigen taal. In 

Zuid-Togo wordt Ewe gesproken. Bijbels in die taal zijn in 

Togo moeilijk te krijgen, maar wel in Ghana waar deze 

taal ook gesproken wordt. Iemand moet dus naar Ghana 

gaan om de bijbels daar te gaan kopen. Een aantal 

mensen leest goed genoeg Frans en kan met een 

Franstalige bijbel worden geholpen. Maar ook die zijn 

niet makkelijk te krijgen. Mensen krijgen de bijbels niet 

gratis, maar betalen ongeveer 1/3 van de prijs zelf. De 

rest wordt gesubsidieerd vanuit OSM, omgerekend € 4,75 

per bijbel. Voor 200 bijbels is dit € 950.  

 



Kerstgift 2022 
• 10 kinderen gevaccineerd tegen mazelen in Liberia € 8   

• Een stoel voor de kerk van Tsévié, Togo (zie voorpagina) € 12,50 

• Kerst-voedselpakket voor een oma met  kinderen € 15 

• 5 gesubsidieerde bijbels in de lokale taal, Togo € 23,75  

• Bijdrage verlosbed Tabligbo, Togo, tussen € 5 en € 1500 

• Een algemene gift voor een van de grotere projekten 

__________________________________________________________________________________ 

In opleiding 

Deze 4 kanjers van meiden zijn in opleiding voor 

verpleegkundige in de OSM kliniek in Tsévié. Hun 

opleiding is gratis en als tegenprestatie doen zij in 

de kliniek ook schoonmaakwerk. Na hun opleiding 

kunnen zij in de kliniek als verpleegkundige aan 

de slag. De in de kliniek aanwezige arts verzorgt 

hun opleiding. Voor iedereen een win-win, want 

een andere opleiding hadden zij niet kunnen 

betalen, en de kliniek bespaart zo op 

schoonmaakkosten. 

__________________________________________________________________________________ 

Meer weten over OSM? Kijk op www.outreachsupport.nl 

Colofon:  Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002. 

Doelstelling:  Het ondersteunen van projekten via partnerorganisaties in Afrika, op het 

gebied van evangelisatie en hulpverlening. 

Adres: OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800 

Email: info@outreachsupport.nl  Website: www.outreachsupport.nl 

IBAN: NL71INGB0005983351    KvK nummer 24333957    www.facebook.com/outreachsupport/ 

OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Overweegt u een 

notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan contact met ons op of kijk op 

de website. 

Is het niet: Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 

Jes. 58:7 
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