
 

Van de Thuisfrontcommissie 

Wilbert en Rima zijn uitgezonden naar Libanon in dienst van onze Heer Jezus Christus. Zij wonen en werken met hun gezin 

in Beirut en doen daar belangrijk werk voor christenen in het Midden-Oosten. Naast hun eigen inkomen zijn zij voor een 

deel afhankelijk van giften. Wilt u dit prachtige werk ook financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom bij 

Interserve t.b.v. Wilbert en Rima van Saane fonds 1137. IBAN: NL94 INGB 0001 9423 05. 

Uw giften zijn belastingaftrekbaar. Contactadres TFC: tfcwilbertenrima@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

Dit is de nieuwsbrief van Wilbert 

en Rima van Saane-Nasrallah, 

werkzaam in Beiroet, Libanon. 

Uitgezonden door PKN De 

Lichtkring in Alphen a/d Rijn en 

Interserve, in samenwerking met 

Kerk in Actie en GZB. 

Deze nieuwsbrief wordt 4x per 

jaar verspreid door TFC Wilbert 

en Rima: ds Ronelle Sonnenberg, 

ds Jaap Hansum, Arend Roos en 

Marion Huberland. 

 

Danken en bidden: 

- Dank God voor Zijn trouwe zorg. 

- Dank bemoediging en hoop in 

een roerige tijd 

- Bid om zegen om het werk in 

Gods kracht te mogen 

voortzetten. 

- Bid om wijsheid en goede 

oplossingen in deze revolutie.  

- Bid om veiligheid voor Wilbert 

en Rima en hun gezin en alle 

mensen in Libanon. 

Revolutie 

Door het hele land is de laatste weken geprotesteerd tegen corruptie en 

machtsmisbruik. De economische situatie van het land is al een tijdlang zeer 

wankel. Toen de (schatrijke) premier aankondigde dat er belasting op 

WhatsApp zou worden geheven, was het huis te klein. De demonstraties 

zijn gelukkig veelal vreedzaam en ludiek verlopen. De eisen zijn redelijk: 

betaalbare zorg, onderwijs, en voorzieningen als water en elektriciteit. De 

zittende politieke elite – miljonairs en miljardairs die door het volk worden 

beschuldigd van zelfverrijking – heeft echter weinig zin om het roer om te 

gooien. Het is een spannende tijd. 



 

Glorie van de Libanon 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God.  

Jesaja 35: 1-2. Wij kijken dagelijks uit op ceders op deze bergen en we houden van de bomen en de planten die hier groeien. Wij 

hopen dat volgelingen van Jezus al iets van de vrede en het recht kunnen bewerkstelligen. Dat gebeurt als kinderen, jongeren en 

volwassenen geraakt worden door het evangelie en tot bloei komen. 

 

Bezoeken 

We hebben in het afgelopen jaar een aantal groepen 

ontvangen. Vanuit onze zendende gemeente de 

Lichtkring in Alphen aan den Rijn kwamen Marion, 

Lies, Annie en Jan. Uit de Jacobikerk in Utrecht een 

groep van tien gemeenteleden. Met GZB 

zendingswerker Heleen van den Berg ontving Wilbert 

onlangs ook een groep jongeren in het kader van een 

GZB-reis. De groep kwam midden in de revolutie 

terecht kwam. We zijn dankbaar dat zoveel mensen 

zich betrokken weten bij kerk en zending in Libanon. 

Dat geeft hoop en moed. 

Karakter 

We zijn dankbaar om groei te zien in de levens van studenten om ons heen; ook geloofsgroei. We zien 

dat zowel op de NEST als Haigazian. Veel studenten weten wat eenvoud of zelfs armoede is. Allen 

hebben te maken met politieke instabiliteit of zelfs geweld. Aan de ene kant is dat tragisch; aan de andere 

kant merken we telkens weer dat deze jonge mensen hier sterker uitkomen, vaak ook met een groter 

geloofsvertrouwen. Een van onze Syrische studenten zei onlangs nog: “Hoe dieper ik de nood hier in het 
Midden-Oosten peil, hoe meer ik zie dat de mensen Christus nodig hebben.”. 

Scholen dicht 

Doordat demonstranten de belangrijkste verkeersaders voortdurend blokkeerden, konden veel mensen 

niet naar hun werk. Ook de scholen zijn de afgelopen weken niet open geweest. Onze kinderen 

Christina en Pieter hadden dus een verplichte vakantie. Aan het begin wel leuk, maar toen het langer 

begon te duren misten ze school toch wel. Ook de universiteiten hielden de deuren gesloten. De NEST 

kon wel gewoon doorgaan met de lessen omdat de overgrote meerderheid van de studenten in huis 

woont. Inmiddels zijn de scholen weer open en proberen ze verloren tijd in te halen. 

De Bijbel spreekt 

We merken aan onze studenten dat de Bijbel spreekt, juist 

in deze tijd. In Wilberts OT klas (zie foto hierboven) kwam 

Genesis 1 aan de orde.  “In Genesis 1 staat dat God op de 
zevende dag rustte. Maar we kunnen toch niet over de 

Almachtige zeggen dat Hij moe was en rust nodig had?” Die 
vraag van een moslimstudent was de aanleiding voor een 

goed gesprek over de betekenis van de Sabbat. Een andere 

studente merkte op dat veel mensen in Libanon zeven 

dagen per week moeten werken om hun gezin te 

onderhouden. Een economisch systeem dat dit noodzakelijk 

maakt gaat in tegen Gods wil, voegde ze eraan toe. 


