
Beste gemeente, familie en vrienden, 

 

We hebben een warme zomer achter de rug. Vanaf eind juni tot de eerste week van september was het hier elke dag 

minstens 33 graden (en in het centrum van de stad nog warmer.) Door de hoge luchtvochtigheid voelde dat erg warm 

en benauwd aan. We merkten dat we daar wel even aan moesten wennen en daardoor waren de afgelopen maanden 

best vermoeiend. Gelukkig hebben we airco in huis, dus als er elektriciteit was, konden we die een paar uurtjes aanzet-

ten. Daardoor sliepen we gelukkig wel goed. Inmiddels zijn we blij dat de temperatuur iets gezakt is, rond de 28 graden. 

Daar voelen wij ons beter bij…  

 

Hoe gaat het met Libanon? 

De situatie hier in Libanon is de afgelopen zomer verder verslechterd. De economische crisis heeft zijn weerslag op 

allerlei facetten van het leven: grote brandstoftekorten, weinig elektriciteit, grote tekorten aan medicijnen en andere me-

dische spullen, dreigende problemen met de water- en voedselvoorziening en veel mensen die in armoede leven. En 

daarbij hebben we natuurlijk ook nog de coronapandemie. Slechts 25-30% van de mensen is gevaccineerd tot nu toe, 

dus dat biedt nog geen bescherming voor de hele bevolking. 

 

Sinds kort is er een nieuwe regering. We hopen van harte dat ze de crisis goed gaan aanpakken en er verbetering zal 

komen, met name voor het armste deel van de bevolking. Dit zal echter wel een zaak van de lange adem worden.  
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Dagelijks leven: elektriciteit 

Hoewel we ons erg bevoorrecht voelen ten opzichte van veel mensen om ons heen, merken wij in ons dagelijks leven 

zeker ook de gevolgen van deze crisis. Naast de benzinetekorten, waardoor we onze autoritjes tot het hoognodige be-

perken, merken wij het vooral aan de elektriciteit. Sinds begin augustus hebben we niet meer 24 uur per dag elektriciteit 

en dat was wel even wennen. Het probleem is dat de ‘overheidsstroom’ maar enkele uren per dag beschikbaar is. De 

rest werd tot nu toe aangevuld met een generator. Die draait echter op brandstof en sinds begin augustus lukt het niet 

meer om genoeg brandstof in te kopen om die generator te laten draaien. We hebben nu een schema per dag, waarbij 

er steeds een aantal uur wel en een aantal uur geen stroom is. Dus tussen 8 en 10 in de ochtend, tussen 3 en 6 in de 

middag en tussen 2 en 6 uur ’s nachts hebben we geen elektriciteit. Daarmee hebben we het nog steeds veel beter dan 

mensen in armere wijken van de stad, maar het vereist wel wat planning. Om 6 uur ’s ochtends meteen de wasmachine 

aanzetten zodat die voor 8 uur klaar is en de was buiten droog kan wapperen; na 10 uur het apparaat wat ons warme 

water opwarmt aanzetten, zodat we ‘s avonds de kinderen in bad kunnen doen, tijdig onze telefoons en laptops opla-

den, stofzuigen vóór 3 uur ’s middags plannen, etc. En dan gebeurt het dat je rond 5 uur tomatensoep aan het koken 

bent omdat je tijdig wilt eten en dan bedenk je opeens: “O ja, de blender heeft ook elektriciteit nodig en die gaat pas 

weer om 6 uur aan.” Helaas, dan toch maar wat later eten… 

Onze kinderen hebben inmiddels hun eerste schooldag in Libanon achter de rug. Op 16 september startte hier het 

schooljaar weer en gelukkig konden ze gewoon fysiek naar school. Dat was nog wat onzeker door de omstandigheden 

(brandstoftekorten, corona). Hannah en Nathan zagen er erg naar uit. Voor Nathan is het allemaal nieuw, hij gaat voor 

het eerst naar school en Hannah gaat naar groep 4 (wat hier grade 2 heet). Omdat het een internationale school is, is 

de voertaal Engels. Hannah kan zich inmiddels prima redden in het Engels en Nathan leert het ook snel genoeg, mer-

ken we. Maar het blijft niet alleen bij Engels, Hannah had op haar eerste dag meteen ook Franse en Arabische les. We 

zijn blij dat ze naar een goede school kunnen gaan en we hopen dat ze daar een goede tijd mogen hebben en ook kun-

nen genieten van nieuwe vriendschappen en het leren van nieuwe dingen. Timon is ook begonnen met wennen op een 

kinderdagverblijf en dat gaat goed. Voor ons is het heel fijn om nu wat meer uur beschikbaar te hebben om te werken, 

zowel voor onze taalstudie als voor het werk op het seminarie en in de kliniek.  
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Lesgeven 

Gebedsgroep 

We hebben een Whatsapp-groep waarin we regelmatig punten delen om met ons mee te bidden en te danken. Zo kunt 

u/jij heel concreet betrokken zijn bij het werk in Libanon, door niet alleen mee te leven maar ook mee te bidden! Wilt u/jij 

zich aanmelden voor deze Whatsapp-groep? Stuur dan een mailtje naar tft.vanderknijff@gmail.com en ons TFT 

(Thuisfrontteam) zorgt dat u/jij wordt toegevoegd.  

Kees geeft vanaf eind september zijn eerste lessen 

aan het seminarie. Het gaat om een keuzevak in 

een Engelstalige master, met als thema 

“Providence and Prayer” (voorzienigheid en ge-

bed). Naast studenten uit Libanon en de rest van 

het Midden-Oosten, doen er studenten van over de 

hele wereld mee met dit vak. Het gaat dus allemaal 

online. Dat betekent video’s opnemen met instruc-

ties en uitleg aan de studenten, hen begeleiden in 

het lezen van teksten en discussiëren hierover via 

een online forum.  

 

Daarnaast gaat Kees komend jaar meewerken aan 

het opzetten van een nieuwe master om studenten 

in de toekomst nog meer verdieping te kunnen bie-

den.  

In de kliniek 

Esther gaat één ochtend per week naar de kliniek. Ze werkt 

daar samen met een kinderarts. Het werk voelt al steeds ver-

trouwder. Ze onderzoekt de kinderen, geeft ze vaccinaties en 

pikt steeds meer op van het Arabisch tussen de kinderarts en 

de ouders van de kinderen. Inmiddels kan ze de gesprekjes een 

beetje volgen (‘Heeft je kind koorts? Nee, maar wel diarree 

sinds 3 dagen’) en dat geeft wel voldoening! Zelf Arabisch spre-

ken met de ouders is nog wel lastig, maar oefening baart kunst. 

De bedoeling is dat Esther vanaf begin oktober meer zelfstandig 

gaat werken, met een verpleegkundige ernaast om te vertalen. 

Tegelijkertijd is het wel even zoeken naar een eigen manier van 

werken. Er worden hier, met onze westerse blik gezien, sneller 

en meer medicijnen voorgeschreven, die misschien niet altijd 

noodzakelijk zijn. Bij een hoestje sinds een paar dagen moet er 

iets voorgeschreven worden voor de hoest, bij diarree iets wat 

de diarree stopt, bij koorts geef je je kind meteen paracetamol 

en er wordt sneller antibiotica voorgeschreven. Dat is onderdeel 

van de cultuur. Toch wordt daar door de kinderartsen in de kli-

niek ook weer verschillend mee omgegaan en Esther zal daar 

ook haar eigen weg in moeten vinden. En hopelijk lukt het ook 

om gezamenlijk als artsen na te denken over waarom we be-

paalde medicijnen wel en niet voorschrijven en zo de zorg te 

verbeteren. Dat is echter een doel voor de langere termijn.  
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Colofon 

Kees en Esther van der Knijff zijn uitgezonden naar Libanon ,vanuit de 

Maranathakerk in Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB). 

Contact: keesvanderknijff@gmail.com / esthervanderknijff@gmail.com 

TFT Kees & Esther van der Knijff 

p/a West-Varkenoordseweg 235a 

3074HV Rotterdam 

Email: tft.vanderknijff@gmail.com 

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

Voor financiële ondersteuning 

Kees & Esther vd Knijff: 

 

Zendingscommissie GZB Herv. 

Wijkgemeente Maranathakerk  

NL77 INGB 0002 6912 57 

o.v.v. 

Fam. Van der Knijff. 

 

GZB 

We zijn blij met al het meeleven en gebed. Dat bemoedigt ons! God werkt door het gebed en we geven u graag een 

aantal gebedspunten en dankpunten om met ons mee te bidden en danken: 

• Dank dat Hannah en Nathan op de internationale school zijn begonnen en bid voor hen dat ze een goede tijd 

op deze school mogen hebben en snel zullen wennen aan al het nieuwe. 

• Bid voor de nieuwe regering van Libanon. Bid om wijsheid voor hen om hervormingen door te voeren die in 

het belang van het land en het volk zijn. Bid dat corruptie aangepakt zal worden. 

• Bid voor de studenten van het seminarie. Ze volgen hun lessen online, wat best intensief is en velen van hen 

hebben nog een baan ernaast (bijvoorbeeld als ze al predikant zijn). Bid voor hen om volharding en inzicht en 

dat hun studie tot zegen mag zijn voor hun werk in de gemeente.  

Bidden & danken 

Een hartelijke groet uit Libanon, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 


