
 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant 

punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar 

het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de opmaak van het tekstvak 

voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
  

Els gaat over twee weken weer op reis. Daarom willen we jullie graag op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen in de 

afgelopen maanden en het programma van deze komende reis. We hebben in veel opzichten een heel goede en intensieve 

tijd achter de rug!  

Thuisfront:  

Prachtig om te beleven dat Frans’ oudste zoon en zijn vrouw voor het eerst ouders zijn geworden. Wij zijn daardoor voor het 

eerst grootouders! Daarnaast is begin februari de dochter van Frans getrouwd. Geweldig. Wij ervaren dit als grote zegeningen 

en zijn daar erg dankbaar voor. 

Reizen:  

In januari heeft Frans voor World Servants een voorbereidingsreis naar Sierra Leone kunnen maken en Els heeft de afgelopen 

tijd het voorbereidende werk voor haar komende werkreis naar Zuid Afrika gedaan. 

CHE promotie in Nederland:  

In Zuid Afrika trainen, coachen en bemoedigen we lokale christelijke leiders in rurale gebieden met het CHE programma. 

Daarnaast willen we ook in Nederland meer bekendheid aan Wholistic Transformational Community Development (WTCD) 

geven. WTCD, waaronder het CHE programma valt,  wordt ook wel Integral Mission genoemd. In de afgelopen maanden heeft 

Els daarom een Nederlands CHE visieseminar samengesteld en vertaald. Hiermee kunnen gemeenteleden en (toekomstige) 

zendelingen worden toegerust. Ook onze vriendenkring kan zo worden geïnformeerd. Het eerste seminar heeft op 15 februari 

plaatsgevonden in Heerenveen. Hieronder staan daarvan wat foto’s. Het volgende  seminar staat gepland voor 28 juni; 

inschrijven kan via de agenda op de website www.strongroots.nl. 

             

                                                                                                Visieseminar in Heerenveen             

 

We danken onze Vader voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk en de komende reizen 

meedragen! Wil je ook mee gaan doen? Klik dan hier. 
  

         

Beste vrienden 
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Werkend met de CHE-

benadering bouwen we als lid 
van het Global CHE-netwerk 
mee aan 'sterke wortels' van 

ontwikkelingsprocessen. 

 

   God is het die de wasdom geeft. 

  “Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, Die de wasdom geeft” – 1 Kor. 3:7.  

Nadat de lokale trainers aan een training hebben meegedaan, ligt het initiatief bij hen om ermee aan de slag te 

gaan. Pas als zij een aantal dingen in gang hebben gezet volgt een volgende training. Wij coachen via 

telefoontjes en gesprekken in follow-up bezoeken. Het is dan natuurlijk heel belangrijk dat we hen ook met gebed 

ondersteunen; dat ze vanuit hun geloof stappen mogen gaan zetten.  

Wat bemoedigend om te weten dat het God is Die de wasdom geeft! 

Bidden jullie met ons mee voor de Mukula trainersgroep (getraind in november 2013)?  

In maart staat voor Els een follow-up bezoek bij hen op het programma. 

Hartelijke groet en zegen, 

Frans en Els 

 
 

http://www.strongroots.nl/
http://www.strongroots.nl/meedoen.html
http://www.chenetwork.com/


 

 

 

 

 

 

                                                                                        

CHE Vision seminar voor HCF in Limpopo provincie      

 

    
 

 

 

 

 

 

Training of Trainers (TOT 1) - Iyani Bible and Training Institute 

 

 

 

Follow-up van de groep trainers van Mukula 

 

     
 

 
 

Komende reis:  16 Maart – 14 April 2014. Zie hier voor globaal programma 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

CHE - trainingen in maart en april 

CHE: Een naadloze combinatie van 

ontwikkeling van een gemeenschap, 

evangelisatie en discipelschap training 

     

 

 

De Health Care Christian Fellowship (HCFI) heeft op management niveau de CHE benadering 

omarmd als werkwijze om mee te gaan werken. Een mooie ontwikkeling! Hierdoor zullen wereldwijd 

christelijke werkers in de gezondheidszorg, naast hun activiteiten in de ziekenhuizen, ook  actief 

worden in woongemeenschappen. Zij zullen samen met kerken CHE gaan promoten en een aantal 

zullen zich laten trainen als CHE-trainers. Dit is een grote kans voor het evangelie! Want dit zal 

betekenen dat Gods Woord de basis wordt van de primaire gezondheidszorg in die gemeenschappen, 

waar ze met CHE aan het werk gaan. Omdat CHE een wholistische aanpak is, zal dit niet alleen op 

lichamelijk, maar ook op geestelijk en sociaal gebied tot grote zegen kunnen zijn. Om dit te bereiken 

wil de HCF nu haar leden trainen. Daarom hebben ze ons gevraagd om in het noordelijke deel van 

Zuid Afrika mee te werken als CHE-trainers. Omdat Els in de tijd dat ze in Zuid Afrika werkte zelf lid 

was van de HCF, blijkt het heel vanzelfsprekend om hierin een rol te spelen. We weten ons hierin 

geleid en bevestigd. Op 28 en 29 maart zal het eerste visie seminar in dit verband plaatsvinden. 

In de vorige reis heeft Els een visieseminar gegeven aan een groep voorgangers van de 

Gereformeerde kerk van het Soutpansberg gebied in Venda (foto hiernaast). Deze wordt nu 

gevolgd  met een training van 5 dagen voor een groep van 15 trainers van de SCDO. SCDO is een 

lokale ontwikkelingsorganisatie, die onderdeel is van het zendingswerk van deze kerk.   

Zie hier voor de geschiedenis van Iyani Bible and Training Institute. 

 

 

Deze groep van 12 trainers heeft in oktober een TOT1 training ontvangen van Martin 

en Jeannette Harder en Els. De trainers zijn daarna in drie gebieden begonnen om 

stappen te zetten naar implementatie van het CHE-programma. Een van de eerste 

stappen is om als trainers zelf een goed rolmodel te worden. Onderdeel daarvan is om 

hun eigen huis en de omgeving daarvan schoon en in orde te maken. Tijdens het 

follow-up bezoek zal Els met deze drie groepen gesprekken hebben; de trainers zullen 

ervaringen uitwisselen en ze zullen bij elkaar op bezoek gaan. Tevens zullen er een 

paar trainingmodules worden afgewerkt.  

Zie voor informatie over de CHE-trainingen 
hier en op de website van CHE. 

 

 
Hoofdweg 201, 8474 CE Oldeholtpade, The Netherlands, +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083, www.strongroots.nl 

Meedoen met dit werk? We zoeken nog ondersteuning! Klik hier 
 

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op:  
        ING 115 29 14, t.n.v.  Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Els Nijman 

 

Afmelden nieuwsbrief: mail naar emn@home.nl met in onderwerp ‘uitschrijven’ 
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