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In de kerk op het kinderdorp horen kin-
deren en volwassen elke week het evan-
gelie van Jezus Christus. Velen komen 
tot bekering, worden gedoopt en hun 
leven verandert. En op de Bijbelschool 
worden studenten voorbereid om op 
hun beurt weer dienstbaar te zijn aan de 
verspreiding van het evangelie. 

We zijn enorm dankbaar voor wat er al 
bereikt is. Maar we hebben toch nog 
veel wensen. We willen de voorganger 
en de Bijbelschooldocenten graag een 
fatsoenlijk inkomen geven. De kerk is 
echt toe aan een nieuwe geluidsinstal-
latie en voor de Bijbelschool willen 
we graag een bibliotheek met goede 
studieboeken inrichten. Ook willen 
we Bijbelse lectuur voor de kinderen 
aanschaffen. 

De jonge kerk kan financieel nog niet 
op eigen benen staan, daarom vragen 
wij uw hulp. Met uw gebed en (extra) 
gift bouwt u mee aan de groei van de 
kerk op het kinderdorp en steunt u de 
Bijbelschool.

Maakt u uw gift over op bankrekening-
nummer (IBAN) NL76 INGB 000 5361685 
ten name van Stichting Hart voor Haïti, 
Rijnsburg, met vermelding van ‘actie 
kerk en Bijbelschool’.

Helpt u mee? Alvast heel hartelijk dank!

Een springlevende kerk!

Actie voor jonge kerk
en Bijbelschool

Een gitaar, 24 kinderen, de eerste tantes en de veranda van een appartement in Bon 
Repos, zo begon de eerste kerkdienst in 1984. Nu komen er wekelijks ongeveer 400 
mensen bij elkaar in l’Eglise de plein Évangile voor de eredienst. Daar blijft het niet 
bij, doordeweeks zijn er Bijbelstudies, evangelisatieacties en is er aandacht voor 
pastoraat. De jonge kerk in het kinderdorp is springlevend en groeit, maar heeft ons 
gebed en onze steun ook hard nodig.

O mdat er veel aandacht is voor het 
kinderwerk zou je bijna vergeten 
dat Hart voor Haïti primair een 

zendingswerk is, waar verkondiging van 
Gods Woord prioriteit heeft. Vanwege de 
grote armoede gaat prediking vanzelfspre-
kend hand in hand met ‘omzien naar wees 
en weduwe’. “De mensen staan open voor 
het evangelie, zeker ook de kinderen. Je 
hoort ze altijd evangelische liedjes zingen”, 
vertelt Johan Smoorenburg. Wekelijks 
komen er 250 mensen van buiten het dorp 
naar de diensten, waar Kesto Erilus nu de 
voorganger is. 
Voor een kerkdienst in Haïti moet je een 
hele ochtend uittrekken. ‘s Morgens om 
acht uur begint de zondagschool voor 
kinderen èn volwassenen met een les-
programma. Daarna trekt men minimaal 
twee uur uit voor de eredienst met zang, 
prediking en gebed. 

“De kinderen uit het dorp horen elke 
dag uit de Bijbel en laten zich in hun 
latere leven zelden tot nooit in met 
bijgeloof.”

Dankzij de verkondiging van het evangelie 
dringt de duistere invloed van voodoo 
steeds meer terug. Maar de occulte volks-
religie zit diep ingebakken in de cultuur. 
Als het erop aankomt, valt men helaas nog 
wel eens terug op de oude rituelen. Johan: 
“De kinderen uit het dorp horen elke dag 
uit de Bijbel en laten zich in hun latere 
leven zelden tot nooit in met bijgeloof. De 
alfabetisering werkt hier ook aan mee. Nu 
steeds meer mensen zelf de Bijbel kunnen 
lezen, ontdekken zij zelf de bevrijdende 
waarheid van het evangelie!”

Collecte weer uitdelen
De jonge kerk kan financieel nog niet 
op eigen benen staan. De (schaarse) 
opbrengst van de collecte wordt direct 
weer uitgedeeld aan wie het nodig heeft. 
Daarom is de steun vanuit Nederland nog 
hard nodig.

Lees meer over het gemeenteleven (o.a. de 
gebedsactiviteiten van de dames missiona-
ries) op onze website.



Op zaterdag 23 augustus ontving 
Josue Joseph Decius (37) zijn diploma 
van de Bijbelschool. Drie jaar lang 
investeerde hij in zijn opleiding en 
volgde samen met 64 andere studen-
ten wekelijks de lessen. Het was het 
waard, want het is zijn droom om net 
als zijn broer voorganger te worden. 

“Natuurlijk kende ik de Bijbelver-
halen, maar niet de achtergronden 
en diepere betekenis ervan. Dat is 
wel belangrijk voor een voorgan-
ger!” 

Josue Joseph is dan ook dankbaar 
dat hij op latere leeftijd toch nog 
de mogelijkheid kreeg om aan de 

Bijbelschool te studeren. “Natuurlijk 
kende ik de Bijbelverhalen, maar niet 
de achtergronden en diepere beteke-
nis ervan. Dat is wel belangrijk voor een 
voorganger! Door de studie ontdek ik 

Het werk van Hart voor Haïti is opgestart 
vanuit de zendingsboodschap de wereld 
in te trekken en de volken te maken tot 
discipelen van Jezus Christus. Nooit uit 
dwang, of in ruil voor verzorging of op-
vang. We hebben altijd iedereen geholpen, 
ongeacht religie of afkomst. Vanuit het 
evangelie voeden we de kinderen van het 
dorp op en geven  hen de boodschap van 
liefde en vergeving mee als richtlijn voor 
hun leven. 
Op het kinderdorp is een kerk ontstaan en 
een Bijbelschool. Daar trainen we toekom-
stige Bijbelleraren om de boodschap van 
het evangelie op hun beurt weer te kunnen 
verspreiden in Haïti. 

Manager kinderhuis
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we 
in de afrondende fase waren met een echt-
paar dat al snel naar het project zou gaan.
Helaas is de samenwerking in verband
met privéomstandigheden op het laatste
moment toch niet doorgegaan. Wel kan
ik u melden dat we inmiddels een manager 
voor het kinderdorp hebben aangenomen:
Constant Claudymir. Hij zal de dagelijkse 
leiding van het kinderdorp op zich nemen. 
We zijn blij dat daarmee het takenpakket 
van Johan een stuk lichter wordt, ook al 
blijft Johan de eindverantwoordelijk hou-
den.  We stellen Constant Claudymir in
deze nieuwsbrief graag aan u voor.

Laten we de kinderen die onder onze 
hoede zijn verzorgen en in contact bren-
gen met het evangelie van Jezus Christus. 
Zo geven we invulling aan de zendings-
opdracht: mensen de goede boodschap 
brengen en hen leren de principes van God 
Koninkrijk in praktijk te brengen.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Zending heeft prioriteit

dat er een groot verschil is tussen mijn 
cultuur en wat de Bijbel leert.” Voor Josue 
Joseph krijgt 2 Korintiërs 5:17 steeds meer 
betekenis. “Deze tekst zegt dat ik in Chris-
tus een nieuwe schepping ben. Het oude is 
voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. 
Daarom wil ik God in alles volgen. Daar 
strijd ik voor.”

Josue groeide op in een christelijk gezin, 
ongeveer 10 kilometer buiten Bon Repos. 
Vanaf zijn kindertijd voelt hij zich geroe-
pen om Gods getuige te zijn en de kerk te 
leiden. Dit ziet hij bevestigd in zijn leven. 
Hij leidt de zondagsschool van zijn kerk, 
die wekelijks bezocht wordt door 250 
volwassenen en kinderen. Ook preekt hij 
regelmatig in zijn eigen kerk en daarbui-
ten. Als mede voorganger verdient Josue 
Joseph een klein salaris. Ook zijn familie 
springt bij, maar om zijn gezin met een 
dochter te kunnen onderhouden gaat hij 
nu op zoek naar een bijbaan. 

“Ik ontdek een groot verschil tussen 
mijn cultuur en wat de Bijbel leert.”

Bijbelschoolstudent Josue Joseph Decius:

Leontine van Dijk en Anita van der Ree vormen vanaf juni dit jaar het nieuwe 
secretariaat. Meteen is ook de naam secretariaat gewijzigd in donateurscontact. 
Leontine en Anita komen uit Rijnsburg en zijn collega’s bij een groothandelsbedrijf.
Leontine: “Bij ons thuis is iedereen betrokken bij Hart voor Haïti. Geen wonder dat ik 
ook werd aangestoken! Als je oog in oog staat met kinderen op Haïti, wordt je hart 
meteen bewogen om te doen wat in je vermogen ligt!” 
Anita: “Ik geloof dat alles wat we doen voor mensen in nood verschil maakt, hoe klein 
ook. Hart voor Haïti spreekt mij enorm aan omdat de kinderen geholpen worden met 
een thuis en onderwijs.” 
Op deze plaats willen we ook Fransien Mones hartelijk danken voor haar inzet in de 
afgelopen 5 jaar als medewerker secretariaat van Hart voor Haïti!

De nieuwe adresgegevens van donateurscontact zijn: info@hartvoorhaiti.nl, 
Postbus 23-2230 AA Rijnsburg, telefoon 06-54326957.

Secretariaat wordt donateurscontact



De uitdaging van ons werk op Haïti is 
Jezus prediken en kinderen helpen een 
toekomst te geven. Hoewel het kinderdorp, 
de hulpverlening en de scholen altijd in de 
belangstelling staan, is de verkondiging 
van het evangelie de belangrijkste taak. De 
gemeenten, de seminars, de evangelisatie-
campagnes en onze Bijbelschool, hebben 
heel wat teweeg gebracht en doen dat nog 
elke dag. 
We zijn geroepen om het evangelie te bren-
gen voor een volk dat in duisternis wandelt 
en dat doen we nog steeds. 

Voor Haïti moet je een echte roeping 
van God hebben en in de meest moei-
lijke momenten in mijn leven heb ik 
me daaraan vast gehouden. 

Leuk is misschien te vertellen dat ik 43 
jaar geleden naar Martinique ging om 
zendingsechtpaar Hanspeter en Henneke 
Bolli bij te staan. Hanspeter komt nu regel-
matig naar Haïti om mij bij te staan in het 
geestelijke werk. Hij is zeer geliefd in onze 
gemeente en de gemeenten rondom ons 
waar hij altijd word uitgenodigd. 

Zien we resultaten van het geestelijk werk? 
Zeker, vrijwel al de kinderen die opgegroeid 
zijn in het kinderdorp en nu volwassen zijn, 
volgen de Heer. Ze komen in een evangeli-
sche kerk en velen zijn daarin actief. In de 
kerk komen regelmatig mensen tot Jezus 
en zien we mensen groeien tot volwassen 
christenen.

Haïti een moeilijk land, een duister 
land, een arm land, een gevaarlijk 
land, een gewelddadig land en een 
demonisch land. Een land dat Jezus 
nodig heeft!

Daarom hebben we in de eerste plaats uw 
gebed hard nodig. Dank voor uw trouwe 
steun aan ons werk. We wensen U Gods 
rijke zegen toe.

Johan en Wilcie Smoorenburg

Constant Claudymir (37) is met ingang van augustus manager van het kinder-
dorp. Als manager neemt hij de dagelijkse leiding van het kinderdorp op zich. 
Dit betekent een flinke verlichting van het takenpakket van Johan doordat hij 
niet meer verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg van het kinderdorp. Johan 
houdt wel de eindverantwoordelijkheid van het kinderdorp. 
Constant Claudymir neemt ook de externe contacten voor zijn rekening en gaat 
meewerken in de gemeente op het kinderdorp. Constant Claudymir komt met 
zijn vrouw Marie Anne (36) en kinderen Chrisha (4 jaar) en Christya (11 maanden) 
wonen op het kinderdorp. 

We zijn dankbaar dat we met Constant iemand gevonden hebben met een 
rijke kennis en ervaring. Tot zijn stap naar Hart voor Haïti werkte hij als 
psycholoog bij een organisatie voor straatkinderen en moeilijk opvoedbare 

kinderen en jongeren in St. Marc, een plaats 100 km van Port au Prince. Hij was daar 
ook medevoorganger van een evangelische kerk. Constant studeerde psychologie aan 
de universiteit van Port-au-Prince en deed vervolgens een specialisatie in Montreal, 
Canada. Daarnaast volgde hij zes jaar een studie theologie.
De nieuwe manager is erg gemotiveerd om aan het werk te gaan in het kinderdorp.
Constant: “Hoop op een betere toekomst voor kinderen die al zo lang tot de groep van 
verliezers behoren, daar wil ik me voor inzetten. Ik wil die gezichten weer zien glimla-
chen! Verder wil ik met mijn zusters en broeders van onze kerk graag delen wat Jezus 
Christus mij heeft geleerd.” Constant weet zich speciaal geroepen voor evangelisatie 
en heeft ervaring met het houden van grote evangelisatiecampagnes.
Misschien bent u verbaasd over de keuze voor Constant Claudymir, omdat we u eerder 
lieten weten dat we in gesprek waren met een Nederlands echtpaar. Zij moesten zich 
op het laatste moment terugtrekken. We menen nu een goed besluit genomen te heb-
ben door te kiezen voor iemand uit Haïti. Steeds meer zendings- en ontwikkelingsorga-
nisaties gaan ertoe over mensen uit het land in te zetten op verantwoordelijke posten. 

Kinderdorp krijgt manager: 
Constant Claudymir

Beste vrienden,

Bidt u mee voor het werk van Hart voor Haïti?

• voor Constant Claudymir, dat hij een goede introductietijd heeft en voor-
 spoedig de dagelijkse leiding van het kinderdorp op zich kan nemen. 
 Bid ook voor zijn gezin, dat zij zich thuis gaan voelen op het kinderdorp.
• de dagelijkse zorg voor de 160 kinderen en 40 senioren van Bon Repos.
• een toenemend aantal kerken dat Hart voor Haïti financieel gaat steunen.
Alvast hartelijk dank voor uw gebed!

www.hartvoorhaiti.nl

Uw gebed voor Hart voor Haïti!
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Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een 
warm hart toe. Elke druppel op de 
goeie plaats is er één! Bedankt voor 
ieder die dat beseft. Gods zegen!

Colofon

Erik Drogt overhandigde onlangs namens de Vredes-
kerk in Den Helder een cheque aan Johan Smooren-
burg. Met zijn vrouw Mariëlle en dochter Angelaure 
bracht hij deze zomer een bezoek aan Haïti. Angelaure 
(10) is geboren op Haïti en werd door Erik en Mariëlle 
in 2005 geadopteerd. De Protestantse Wijkgemeente 
besloot daarop voor Hart voor Haïti te gaan sparen. 

Sparen in oude sokken

De spaarmethode van deze kerk is erg ludiek. 
Spaarde men eerst in een spaardoosje, het afge-
lopen jaar kreeg iedereen een (oude) sok mee 

naar huis om (klein) geld in te sparen. Ieder half jaar wordt 
het geld ingezameld en aan Hart voor Haïti overgemaakt. 
Ook de bekendmaking van het spaarbedrag gebeurt op 
ludieke wijze. De sokken worden vervolgens gewassen en 
weer uitgedeeld. Erik schat in dat in de afgelopen jaren in 
totaal ongeveer € 25.000 moet zijn opgehaald voor het 
kinderdorp.
De opbrengst van het afgelopen half jaar is door de diaconie van de kerk nog eens verdubbeld. Daardoor 
kon een cheque met zo’n mooi bedrag worden overhandigd. 
Met hulp van Johan is er ook contact met de moeder van Angelaure gelegd. Deze ontmoeting maakte 
het bezoek van de familie Drogt aan Haïti tot een heel speciale gebeurtenis!

Spitter, spetter, 
spater…

Maak uw kerk enthousiast!

Dankzij uw giften hebben de kinderen genoten van 
een prachtige zomer. Spetteren in het zwembad, 
het kinderkamp en een onvergetelijk dagje strand. 
Bedankt gulle gevers!

Maakt u uw kerk enthousiast om Hart voor Haïti te steunen? Dit is echt nodig omdat we maande-
lijks nog een flink bedrag tekort komen. 
Uw kerk kan op allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld door een (extra) collecte voor Haïti te 
houden, Haïti als jaarthema te nemen of een speciale actie te houden voor bijvoorbeeld een 
nieuwe geluidsinstallatie of met een vast bedrag de voorganger of docenten van de Bijbelschool 
te ondersteunen. 
In bijgaande flyer leest u er meer over.
Zet u zelf een actie op touw of stimuleert u anderen daartoe? Geef de flyer bijvoorbeeld aan uw 
oudsten- of kerkenraad met het verzoek deze te bespreken en als kerk in actie te komen.
Alvast hartelijk dank voor uw inzet voor Hart voor Haïti!

Vredeskerk Den Helder spaart voor kinderdorp


