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Na de opening  door Johan Witteveen krijgt de heer Hoefnagel, directeur van 

ontwikkelingsorganisatie Dorcas, het woord. Hij kwam met Dorcas in aanraking 

door privéomstandigheden in een moeilijke tijd. Hij ging vrijwilligerswerk doen voor 

een ontwikkelingsorganisatie in Tanzania vanuit Sneek en daar ontdekte hij hoe 

mensen in gemeenten in natura elkaar 

helpen. Daar was grote dankbaarheid; zij 

gaven van hun armoede. Het was voor hem 

heel leerzaam. 

Toen is hij gaan solliciteren bij Chr. 

Ontwikkelingsorganisatie Dorcas en raakte 

zeer betrokken bij dit werk. Alles wat gedaan 

wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn 

waarde en zal blijven bestaan. 

De organisatie is opgericht door Dirk Jan Groot, jeugdouderling in Andijk. Hij werd 

zeer aangesproken door de tekst uit Matth. 25, wanneer de mensenzoon komt: 

Heer, wanneer hebben wij U te drinken gegeven? Jezus zegt: ‘alles wat U gedaan 

hebt aan de minste van mijn broeders hebt U aan mij gedaan’. 

Dorcas is een grote organisatie en werkt 

in 14 landen voor christenen in Oost-

Europa, Oost-Afrika en het Midden-

Oosten. Ze vragen aandacht 

voor vervolgde christenen en versturen 

bijbels en ingezamelde kleding. In een 

huiskerk in Moldavië waren vier dames 

psalmen aan het zingen, met een brilletje 

op van de Hema. Zo konden zij de Bijbel 

lezen en psalmen zingen en kan het 

Woord worden doorgegeven. 

 

Wereldnieuws: Libanon, Ethiopië, Oekraïne. Gezinnen worden verscheurd, er zijn  

heel veel vluchtelingen in eigen land door 

onrechtvaardig bestuur. Mensen werken hard en 

proberen zelfredzaam te zijn. Dorcas helpt met 

voedsel, water en kleding, maar geeft ook hulp in de 

vorm van microkrediet en traumaverwerking. 

 

Mozambique: een eigentijdse Dorcas. Door een orkaan die alles verwoestte was 

het stenen huisje van een 17-jarig meisje blijven staan. Zij nam haar buren in huis, 

want zo zei zij: ‘Jezus is de Heer van dit huis’. 



 

Tanzania: een oude man in een bergdorpje met twee geiten en een ezel woonde in 

een hut van leem en stro. Zijn dochter en kinderen woonden daar ook, zij zorgden 

voor hem en verzorgden hun eten zelf. Ze hadden dan wel geen honger maar geen 

kleding;  ze woonden namelijk 6 uur lopen vanaf de bewoonde wereld. Wat was die 

man blij met een spijkerbroek! Kleding is ook erg nodig. 

Bij ons worden oude mensen goed verzorgd maar in Afrika moeten zij ook voor hun 

kleinkinderen zorgen. Een oma zorgde voor een tweeling, de ene kon lopen maar 

de andere niet. Dan is zo'n kind kansloos. Zij smeekte ons voor hun te bidden; op 

onze knieën en in het Nederlands 

hebben we gebeden voor die kinderen. 

En na het ‘Amen’ liepen ze allebei weg. 

In zendingslanden gebeuren wonderen. 

 

Wij kennen Dorcas Nederland van de 42 

winkels, kledinginzameling en  voedsel- 

acties in de supermarkten. Wij vragen uw 

betrokkenheid, gebed en donatie. 

 

Mariette Heikoop bedankt Jan Jacob Hoefnagel voor zijn indrukwekkend betoog. 

 

Bertha Feijth 


