Fotoverslag van het bezoek van

ds. & mevr. Sonnevelt
aan Nigeria van 3 tot 18 november 2021
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Inleiding
Van 3 tot 18 november 2021 mochten mijn vrouw en ik een bezoek brengen aan de
kerk in Nigeria. Aanvankelijk was het de bedoeling dit bezoek in maart van dit jaar af
te leggen, precies 40 jaar na mijn bevestiging als predikant en onze uitzending naar
het zendingsveld. Door de coronacrisis was dat helaas niet mogelijk. Een half jaar later
werd alsnog de weg geopend om terug te gaan naar het volk van onze eerste liefde, de
Izi’s. Het was niet makkelijk een visum te krijgen, maar de Heere heeft harten willen
neigen op de Nigeriaanse ambassade. En zo werd dan enkele dagen van tevoren toch
nog het groene licht gegeven. Dat gold niet alleen ons maar ook het echtpaar Dorresteijn-Pieper uit Ederveen. Met hen zijn we bevriend geraakt toen zij eind jaren 1980
het zendingsteam in Izi kwamen versterken. Mevr. Dorresteijn is in de achterliggende
jaren ziek, ja ernstig ziek geweest, zozeer dat voor haar leven werd gevreesd. Het mag
dan ook een wonder heten dat ook zij er bij kon zijn, iets wat ook door de Nigeriaanse
vrienden werd opgemerkt.
We zijn de kerkenraad bijzonder dankbaar dat zij ons “lieten gaan” en ons zo liefdevol
hebben gesteund. Maar dat geldt evengoed de gemeente van Alblasserdam. Er is vóór
deze reis en tijdens deze reis van harte met ons meegeleefd en we mogen zeggen dat
de Heere heeft willen horen naar de gebeden en verzuchtingen die zijn opgeklommen.
Nooit eerder hebben we zo’n goede tijd in Izi gehad; er mocht kennelijk iets worden
ervaren van Gods lieve gunst en nabijheid. Ook is Zijn bewarende hand over ons geweest. Er was niet alleen sprake van corona (hoewel niet zozeer in het Izi-gebied),
van toenemende criminaliteit in het land en van de naweeën van de slachting die
een half jaar geleden door een islamitische herdersstam is aangericht onder de Izi’s;
er was daarnaast ook nog het dreigende geweld van een Igbo-beweging die zich wil
afscheiden van Nigeria en die van plan was juist bij onze aankomst het maatschappelijk verkeer volledig lam te leggen. We kunnen achteraf alleen maar zeggen: wat is
het meegevallen en wat heeft de Heere alles wel gemaakt (onverdiend)!
Nu we weer terug zijn op ons vertrouwde plekje in de Alblasserwaard, willen we graag
verslag doen van een aantal belevenissen in die 15 dagen. We menen dat de gemeente
daar recht op heeft, temeer omdat er heel wat geld is – en ook wordt – ingezameld voor
goede doelen binnen onze zusterkerk in West-Afrika. We zullen u niet trakteren op
een uitvoerig en vaak zo vermoeiend reisverslag waarin alle feiten van dag tot dag op
een rijtje zijn gezet. In plaats daarvan hebben we gekozen voor een tiental thema’s
die één voor één iets laten zien van wat er plaats mocht vinden. Ieder thema wordt
belicht door een aantal foto’s die mijn trouwe metgezellin heeft gemaakt op deze reis.
En bij iedere foto in dit verslag is voor ondertiteling gezorgd. We hopen dat u (en ja,
ook jullie!) op deze manier toch nog iets meebeleven van deze reis, al is het dan met
terugwerkende kracht.
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Ten slotte nog twee vragen. U zult begrijpen dat een dergelijke, rijk geïllustreerde brochure in veelvoud (ongeveer 500 exemplaren) het nodige heeft gekost. We zouden het
dan ook op prijs stellen als u daarvoor een bijdrage wil overmaken op de rekening van
de diaconie. Uiteraard is dat geen verplichting; het gaat om een liefdegave. En alles
wat er méér binnenkomt dan wat nodig is, zal worden besteed aan het lectuurproject
en het weeshuis in Nigeria. In de tweede plaats vragen we u en jou te willen bidden
voor dit werk en deze kerk. Opdat Gods Koninkrijk mag doorbreken in dat geteisterde
land en nog vele parels werden gehecht aan de middelaarskroon van Jezus Christus!
In verbondenheid, mede namens mijn vrouw,
Ds. C. Sonnevelt

I ALGEMEEN

1. Schiphol, dinsdag 2 november 2021 – Op reis met dokter Dorresteijn
en zijn vrouw, onze trouwe vrienden sinds de jaren ’80
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2. Via Lagos naar Enugu – Vandaar
opgehaald met een busje van
de overheid en afgeleverd op de
voormalige zendingspost

4. Het guest house (het gastenverblijf)
van de Bijbelschool – onze knusse
“thuisbasis” voor de eerstvolgende
15 dagen

3. Een vrachtwagen zoals er zoveel
rondrijden in zuidoost Nigeria –
volgeladen met yams en daarbij de
oproep: “Vertrouw op God”

5. De huiskamer van
dit gastenverblijf
– eenvoudig maar
netjes, een plaats
waar we hartelijk
werden ontvangen
en goed werden
geholpen
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6. Niet meer de jongeman van vroeger –
maar nog steeds blij met zo’n passend
vervoermiddel (totdat we onderuit
gingen…)

9. Op rouwbezoek in het dorpje waar
we vroeger hebben gewoond – een
verdrietige Virginia, weduwe van onze
kerkleider aldaar
10. Hernieuwde ontmoeting met
Immanuel Ede – bekeerling van het
eerste uur (1974), thans een toegewijde
evangelist

7. “Pa, laat mij nou maar rijden, dan
houdt u gewoon die boeken vast! – onze
zoon Gert Jan, een “mission kid” die
terug bij zijn wortels is

8. Midden in de rimboe
een Nederlandse
benzinepomp – daar
kijk je toch even van op,
en jawel, hij werkte nog
goed ook!
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II CONFERENTIE MET DE AMBTSDRAGERS

1. Overzicht van de conferentie – ca. 200
predikanten, ouderlingen, diakenen,
evangelisten en andere kerkenwerkers

2. Iedere dag werd begonnen met
Bijbellezing, gebed en een meditatie
– in dit geval door ds. Jonathan Nwoji
(achter de tafel)
3. In drie dagen mochten
acht Bijbelstudies
gegeven worden
over Efeze 6:10-20 –
thema: “de geestelijke
wapenrusting”
5. Conferentiebundel
“The Spiritual
Armour”- het eerste
exemplaar daarvan
overhandigd aan de
synodevoorzitter, ds.
Ebeke

4. Enkele deelnemers aan de conferentie ingespannen
luisterend – veel aandacht, grote betrokkenheid en
goede vragen
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7. Mr. Joseph Oche – pastor in het Igedegebied en het “kerkrechtelijk geweten”
van de Nigeria Reformed Church

6. Ds. Nwede – jonge predikant van een
plaatselijke gemeente, tevens directeur
van het Kerkelijk Bureau

9. Enkele “vissers der mensen” – aan de
linkerkant een predikant die juist is
afgestudeerd in Grand Rapids (VS)

8. Ook andere boekjes werden uitgedeeld,
zoals van Thomas Boston – hier in
handen gelegd van ds. Linus Igwali
10. Nog twee brochures – eentje van
J.C. Ryle over opvoeding en eentje van
ds. A. Vergunst over de identiteit van
onze gemeenten
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III BOEKENPROJECT
2. Uitpakken van boeken
in de Bijbelschool –
boeken die tevoren al
waren verzonden
vanuit Nederland en
Amerika

1. Een belangrijke
dienst die we mogen
verlenen aan de jonge
kerk – het helpen met
goede Schriftuurlijkbevindelijke lectuur

3. Veel boeken waren aangeschaft met
Nederlands collectegeld – dank aan
Nieuw-Beijerland, Lisse, Hardinxveld
en Ede!
4. Puriteinse schrijvers vinden hun
weg naar West-Afrika – hier een boek
van Charles Bridges over het predikantschap
5. Lectuur wordt in pakketten van 15 kg
verzonden – een domineesvrouw in
Alblasserdam is er voortdurend druk
mee
8

7. Een boekje over
alcoholmisbruik trekt
de aandacht – helaas is
dit onderwerp in Nigeria
blijvend actueel
6. Mocht u denken dat de boeken en
brochures niet worden gewaardeerd –
kijk dan even naar deze gezichten!

9. Een lijst met 49 van
de 65 evangelisten –
elk van hen kreeg in
november een Engelse
studiebijbel (KJV)
8. Een Engelse samenvatting van
“De vijand rukt vast aan!”– een
indrukwekkend boek van ds. M. van
Reenen

10. Rechts op de foto staat ds. Nicodemus
Ude – net teruggekeerd uit Zeeland van
een rouwbezoek aan zijn schoonmoeder
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IV SYNODE VAN DE NRC

1. Veel werk voor de synode was verzet op het Kerkelijk
Bureau – inmiddels uitgerust met zonnepanelen en
internetverbinding

3. Na afloop van de bidstond een
gezamenlijke maaltijd – de vrouw
hier in beeld is de directrice van het
weeshuis

5. De eerste
afgevaardigden
arriveren – zoals deze
zwarte predikant die in
Alblasserdam preekte
over de Samaritaanse
vrouw
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2. Aan de vooravond ervan mocht ik voorgaan
in een bidstond – een
ontspannen ogenblik
voor de aanvang van de
dienst

4. De kerk van Onuenyim Agbaja (“het
dorp aan de rivier”) – de plaats waar de
synode ook ditmaal bijeenkwam

7. Het moderamen is geïnstalleerd – die withuid
hoort er eigenlijk niet
bij, maar hij mocht erbij
als vriend en adviseur
6. De stembriefjes worden
opengevouwen – ds.
Ebeke werd preses, en
ook over de 1e scriba
hoefde niet lang gestemd te worden

8. Ds. Ebeke zegt dank
voor het gestelde
vertrouwen –
en spreekt met
verwondering over
de Heere n.a.v.
Psalm 106

9. De synode wordt
gegroet door Dr.
Sunday Nwanggele –
staatssecretaris voor
onderwijs en lid van
onze kerk
10. Na afloop van de vergadering samen op de foto – uiterst
rechts ds. Kenneth Iziogo en uiterst links ds. Sosthenes Obo
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V BLOEDBAD ONDER DE IZI’S

1. Een deel van de verwoeste markt
van Nduobashi – 130 mensen werden
vermoord en veel bezittingen geroofd

2. Aan de vooravond ervan mocht ik voorgaan
in een bidstond – een
ontspannen ogenblik
voor de aanvang van de
dienst

2. Ds. Sosthenes Obo, predikant in het
dorp Odoke – samen met zijn vrouw
Cecilia gespaard bij de islamitische
aanslagen

3. Kort na de slachting door de Fulani’s
was zoon Gert Jan ter plekke –
hartverscheurend waren de verhalen

4. Puinhopen in het Iseke-gebied als stille
getuigen – gevolg van de aanval in de
vroege morgen van zondag 30 mei 2021
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5. Ontmoeting met de
plaatselijke bevolking
(let op de angst in hun
ogen) – de God aller
genade gedenke hen!

7. Op de brokstukken van de markt
verrijzen alweer nieuwe winkeltjes –
mede dankzij u en Bijzondere Noden

6. Gesprek met een stil luisterende dr.
Dorresteijn en zijn vrouw – inderdaad,
soms is het beter te zwijgen
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VI DE THEOLOGISCHE SCHOOL
2. Op deze zuil is ook het
logo van de Nigeria
Reformed Church te
zien – een kruis dat
geplant is in het hart
van Nigeria

1. De voormalige Bijbelschool op de
zendingspost van de GG – thans de
opleiding voor a.s. predikanten en
evangelisten

3. Ik mocht iets vertellen over de geschiedenis van de school – en mocht oproepen tot trouw in de dienst des Heeren
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4. Ds. K.U. Iziogo, de rector van de school
– in 1988 samen met ds. D.N. Mbam
bevestigd als eerste predikant

6. Voor elk van de
studenten een stapeltje
boeken – J.C. Ryle,
Arthur Pink, Matthew
Meade, Watson en
Smith

5. Studenten, afkomstig uit verschillende
stammen – niet alleen Izi’s, maar ook
Ikwo’s, Igbo’s, Idoma’s etc.

7. De “student body” met daarbij enkele docenten – door
hen wordt les gegeven op drie verschillende niveaus
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VII DE MIDDELBARE SCHOOL
1. Gebouwen van de
John Calvin Secondary
School (JCSS) in het
dorp Oswanka – gesticht
door de Nigeriaanse
kerk

2. Morgenwijding in de open lucht op verzoek van de directeur ds. Nicodemus Ude –
let op die mooie uniformen
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4. Op weg naar de “student hostels” –
verblijven voor studenten die in het
dorp geen kamer kunnen vinden

3. Drie jongens op één kruk – maar och,
net als in Nederland gaan er veel
makke schapen in een hok (toch?)
5. Een plaatje van de kamers die in
aanbouw zijn – ook hier weer met
behulp van het Dep. Bijzondere Noden

6. Naast “de denkers”
zijn er “de doeners” –
binnenkort kunnen zij
terecht in dit deel van
de school (JCSS)
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VIII VROUWENWERK

1. Ontmoeting tussen
een bijzondere vrouw
en andere bijzondere
vrouwen – het bestuur
van de vrouwenbond
van de kerk

2. Die andere vrouwen hadden meteen iets lekkers
meegebracht – gestampte yam, inheemse soep en
kippenpootjes
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3. Nog een bijzondere vrouw die meehelpt met het vrouwenwerk –
Mrs. Marieke Ude-den Hollander (de secretaresse)

4. De motor waarmee de
leidster de plaatselijke
verenigingen gaat
bezoeken, geschonken
door de vrouwen van
Alblasserdam
5. Een vrouwenvereniging van nabij genomen – wat
hebben vrouwen een belangrijke taak voor hun gezin
en de kerk!
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IX WEESHUIS

1. Op bezoek in het “Motherless Baby’s
Home” – een plaats waar oma’s en
zusjes van deze baby’s meehelpen

2. Lief en leed weerspiegeld op de
gezichten – wat gaat er om in deze
mensen, deze verre naasten van u en
mij?
3. Een kindje dat geen
toekomst zou hebben
– ware het niet dat het
hier wordt opgevangen
en liefdevol verzorgd!
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4. Rechts op het muurtje een weduwe
zonder eigen huis – maar een gift van
800 euro hielp haar aan onderdak

7. De oprichter van het
weeshuis in 1989, dr.
Dorresteijn, hier aan het
checken of de “bore hole”
nog goed werkt
5. Heel buitengewoon:
een drieling (de vader
overleed vlak voor de
geboorte) – vroeger
zou zelfs een tweeling
sterven….

6. Nog zo’n meisje dat
haar moeder nooit zal
kennen… - wilt u, en ook
onze kinderen, aan haar
denken in het gebed?
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X DOVENWERK

1. Na de bijeenkomsten nog even
rondtoeren – hier een bezoek aan
“Effatha”(opgezet door Frank van
der Maas)

2. Kijk ze eens diep in de
oogjes – dan kan het
toch niet anders of je
moet van deze kinderen
houden
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3. Dit leuke dove jongetje was bepaald
niet verlegen – hij liet ons zien hoe je
kunt tellen in gebarentaal

4. Een Amerikaans boek over gebarentaal
– want, uiteraard, dat helpt om te
communiceren met elkaar, ook in
Nigeria

5. Afsluitend gesprek met Jefta, de directeur van Effatha – bid voor
“zijn” kinderen dat de Heere er Zijn Kerk uit wil bouwen!
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