
Ik ben Marieke Ebbers. Eind augustus 2015 
vertrek ik naar Zuid-Afrika om te gaan werken 
bij het AIDSHope Centre in Mamelodi, Pretoria.

Als leerkracht heb ik de afgelopen jaren in Nederland 
veel met kinderen gewerkt. Daar ligt mijn roeping. 
Naast het werken in het onderwijs, heb ik ook steeds 
nagedacht over het werken in de zending. Ik voel mij 
geroepen om mijzelf in te zetten voor het werk in Gods 
Koninkrijk, waar God mij plaatst.

“Op reizen naar landen zoals Malawi, 
Tanzania en de Oekraïne werd ik steeds 
weer bepaald bij het feit dat kinderen 
onderwijs nodig hebben om kansen 
in het leven te krijgen. In Nederland 
is dat vanzelfsprekend, in een land 
als Zuid-Afrika niet. Daarom ben ik, in 
samenwerking met Operatie Mobilisatie, 
gaan zoeken naar vacatures op 
onderwijsgebied.”

Marieke Ebbers in Zuid-Afrika

AIDSHope 
project Pretoria
Toekomst voor kinderen

U kunt financieel helpen
Als TFC willen wij zo transparant mogelijk zijn over de 
financiële ondersteuning die Marieke in Zuid-Afrika 
nodig heeft. Het gaat hierbij om kosten voor levens-
onderhoud, verzekeringen, huisvesting, reiskosten en 
het zendingsproject zelf.

Maandelijks is een bedrag van € 1.200,- nodig. 
Dat is omgerekend:
 120 sponsoren voor € 10,- per maand;
 160 sponsoren voor € 7,50 per maand;
 240 sponsoren voor € 5,00 per maand.

Ik sponsor Marieke 
voor de eerste periode van uitzending 
(augustus 2015 t/m juli 2017) voor een bedrag van 

 € 
 per maand/kwartaal/jaar/eenmalig* 

Naam :

Adres :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

Rekeningnummer   :
(Rekeningnummer is ter identificatie, wij kunnen niet automatisch 
afschrijven. Zie kopje “Geven” hoe u kunt overmaken.)

* doorhalen wat niet van toepassing is

Uw sponsorformulier kunt u sturen naar:
Thuisfrontcommissie M. Ebbers t.a.v. Fondsenwerving
Erasmushof 15, 1277 CA  Huizen.
Of per mail naar: ebbersinzuidafrika@gmail.com

Wereldwijd lokale kerken 
ondersteunen in evangelisatie

OM Internationaal. Operatie Mobilisatie 
(OM) helpt wereldwijd lokale kerken 
om de Bijbelse boodschap van het 
Evangelie te verspreiden. Al meer dan 
50 jaar ontplooien zij als interkerkelijke 
zendingsorganisatie tal van evangelisa-

tieactiviteiten. Van praktisch werk en ontwikkelings-
hulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk.

Marieke wordt uitgezonden door de 
Hervormde Gemeente Huizen vanuit 
de wijkgemeente Meentkerk. 

Uitzendingsdienst 
Marieke Ebbers

D.V. zondag 28 juni 2015 om 9.30 uur
Meentkerk, Bovenmaatweg 410, Huizen

transforming lives
and communities

Hervormde Gemeente Huizen

ebbersinzuidafrika@gmail.comwww.ebbersinzuidafrika.nl

Voor meer informatie
Website : www.ebbersinzuidafrika.nl
E-mail : ebbersinzuidafrika@gmail.com
Facebook : facebook.com/EbbersInZA 
Twitter : @EbbersInZA
Fondsenwerving : Martijn Molenaar, 
   06 - 2213 6802



Projectinformatie
In eerste instantie zal Marieke voor twee jaar naar 
Zuid-Afrika gaan, met de mogelijkheid tot verlenging 
daarna. Na eerst een training gevolgd te hebben, zal 
zij aan de slag gaan in het AIDSHope Centre.

Dit is een centrum voor kinderen, tieners en volwasse-
nen, waar praktische hulp gegeven wordt in de vorm 
van naschoolse huiswerkbegeleiding, extra maaltij-
den, therapie, bezoekwerk onder drugsverslaafden 
en natuurlijk wordt ook het Woord van God gedeeld. 
Marieke gaat met bovengenoemde activiteiten aan 
de slag, waarbij de nadruk op het onderwijs ligt.

Het AIDSHope Centre is een project dat gesteund 
wordt door Operatie Mobilisatie (OM).

OM zendt alleen werkers uit, die gesteund worden 
door hun eigen gemeente. Het is de opdracht van 
de kerk om het evangelie te verspreiden. Daar ligt de 
mooie taak voor ons als gemeente om Woord en Daad 
samen te brengen. Vanuit onze plek in Nederland kun-
nen we anderen helpen en zo samen gemeente zijn.

Bidden, Helpen, Geven 

Bidden
Gebed is het belangrijkste waar-

mee u Marieke kunt onder-
steunen. Daarom zullen er op 

de website en in de nieuwsbrief 
gebedspunten worden vermeld die u 

kunt meenemen in uw voorbeden.

Helpen
Er kan in de toekomst gevraagd 
worden om te helpen bij een 
sponsorproject. Mogen we dan 
misschien een beroep op u doen?

Geven
Wij vragen u vrijmoedig om Marieke 
in haar werk ook financieel te onder-

steunen. U kunt sponsor worden door 
het sponsorformulier op de achterkant 

van deze brochure in te vullen. Denkt 
u er daarbij wel aan om zelf uw bank 

opdracht te geven tot een (eenmalige 
of periodieke) overmaking.

Dit kan op rekeningnummer NL71 RABO 0329 9074 17 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen 
o.v.v. Uitzending Marieke Ebbers Zuid-Afrika.
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Namens Marieke, hartelijk dank 
voor uw ondersteuning

Thuisfrontcommissie (TFC)
Zending is geen ‘one-man-show’. Het is onmogelijk 
voor een zendingswerker om alle zaken zelf te regelen. 
In Romeinen 12 staat over een gemeente het volgende 
geschreven: 

“Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de 
leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben zo zijn 
wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder af-
zonderlijk leden ten opzichte van elkaar.” 

Vanuit die gedachte is er een TFC samengesteld die 
Marieke enthousiast in haar taak ondersteunt. Daarbij 
weten wij ons weer gesteund door uw betrokkenheid.

www.ebbersinzuidafrika.nl ebbersinzuidafrika@gmail.com


