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Beste familie, vrienden,
(oud)collega’s en belangstellenden,

Bedankt voor uw interesse. Hier is alweer
nieuwsbrief nummer drie.

Op afstand maar toch verbonden
Van 22 april t/m 2 juli heb ik deelgenomen aan
de cursus ‘En Route’ van ‘All Nations Christian
College’, ook wel bekend als bijbelschool. ‘En
route’ is een cursus om studenten voor te
bereiden op het doen van missionair werk in
een multicultureel team in een land met
eveneens een vreemde cultuur. Hoe mijn
docent het zou zeggen: “learning to deal with
vanwege de coronamaatregelen online
plaatsvond voelde ik me al snel onderdeel van
een groep bijzonder diverse, liefhebbende,
open, enthousiaste en gedreven mensen. Op
de afbeelding hiernaast is te zien waar mijn zes
medestudenten wonen. Het was verrijkend dat
drie van de studenten uit Afrika kwamen
(Ghana, Zimbabwe en Congo). De cursus heeft
me meer inzicht gegeven in andere
wereldbeelden, culturen, religies en missiewerk.
Om te beschrijven wat ik over andere
wereldbeelden heb geleerd, heb ik veel meer
papier nodig dan de twee kantjes van deze
nieuwsbrief. Hieronder zal ik een paar
highlights delen. Hiernaast ben ik meer bewust
geworden van de waarden in de Nederlandse
cultuur en hoe mijn denken, spreken en
handelen gekleurd is door deze Nederlandse
waarden. Ook heeft de cursus mij geholpen
om te groeien in mijn relatie met God. De
mooiste les vond ik een les over het leven
vanuit het besef dat je geliefd bent door God.
Je weet dat je geaccepteerd bent, daardoor
MAF zet zich in voor betere bereikbaarheid
van noodhulp, medische hulp,
de boodschap van Jezus en
ontwikkelingshulp. Rebekka is in opleiding
tot bushpiloot voor MAF.

ISO 9001

weet je dat je er toe doet en daardoor bereik je
dingen. (In plaats van dat je je door het
bereiken van dingen er toe vindt doen en dat je
je daardoor geaccepteerd voelt.)

Schuld, schaamte en angst
Hoewel schuld, schaamte en angst door alle
mensen worden ervaren, zijn sommige
samenlevingen meer gebaseerd op
schuld-onschuld, andere op schaamte-eer en
weer andere op angst-macht. Het is goed om
te weten uit wat voor samenleving iemand
komt want zijn/haar gedrag zal hier
waarschijnlijk door gekleurd zijn. Iemand uit
een schaamte-eer samenleving kan je
bijvoorbeeld uitnodigen voor een feest, terwijl
je niet echt uitgenodigd bent. Hij zei dat je
uitgenodigd was om je eer te redden. In zijn
beleving heeft hij het juiste gedaan. Hij heeft je
eer gered en hij gaat er van uit dat je zelf wel
snapt dat je niet echt uitgenodigd bent omdat
hij je later geen locatie doorgeeft.

Als westerling, uit een schuld-onschuld
samenleving, vraag je later naar de locatie.
Je ontdekt dat je niet echt uitgenodigd bent
en beschuldigt deze man van liegen. Er
ontstaat een conflict. Als de man uit de
schaamte-eer samenleving het conflict op
wil lossen stuurt hij een bemiddelaar naar je
toe. Om je eer te beschermen spreekt hij je
niet persoonlijk aan. Mogelijk denk je dan:
wordt er ook nog achter mijn rug gepraat.
En zo valt een goed bedoelde actie weer
verkeerd. Een westerling die de samenleving

Wat is het wereldbeeld van
deze kinderen?
kent, zou zich beide keren gewaardeerd hebben gevoeld. Een westerling
die de samenleving niet kent, begint geïrriteerd te raken. Zomaar een
van de vele dingen die ik tijdens ‘En route’ geleerd heb.
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Klapperende oren
Regelmatig klapperden mijn oren tijdens de cursus. Bijvoorbeeld toen
mijn medestudent uit Ghana zei dat in zijn cultuur de doden meer
gerespecteerd worden dan de levenden. Voorouder verering is daar aan
de orde van de dag. Het leukste was een interview met een vrouw uit
Kenia. Over bijna alle aspecten van het leven dachten we anders,
hoewel we beide christen zijn. Familieleven, privacy, het opvoeden van
kinderen, leiderschap, single zijn, het hebben van een eigen mening. Ik
realiseerde me dat mijn normaal door haar regelmatig werd gezien als
asociaal, egoïstisch of disrespectvol, terwijl mijn oren klapperden van
haar normaal.

Dank- en bidpunten

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van
de ervaringen van Rebekka Verheij. De verzending van de
nieuwsbrief wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in
samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Rebekka als supporter
wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via
www.maf.nl/verheij Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag
N
etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland,
Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dato.v.
het. steunf
om RebekkaR.
Verheij gaat.
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Volg de vorderingen op
www.bereikbaarmaken.nl

Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren tijdens de cursus ‘En
Route’. Ook ben ik dankbaar dat ik door een versoepeling van de
coronamaatregelen weer met passagiers mag vliegen. Hiernaast ben ik
blij dat mijn zus Priscilla en haar gezin vanuit Zuid-Afrika nu weer
tijdelijk in Nederland zijn, zodat ik hen weer kan ontmoeten.
In september hoop ik te starten met de vlieglessen voor het tweede
brevet (CPL). In de tussentijd wil ik werken en wat ervaringsvluchten
maken. Bidt u mee voor een goed verloop?
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