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Слава на Бога!
Slava na Boga! Prijs God! - zoals de
Bulgaarse Protestanten elkaar begroeten en ik u en jullie ook graag
wil begroeten.

De foto hierboven is genomen in het
park aan zee, vlakblij mijn huis. Het
is een monument “voor alle zeelieden”. Ik was er al vaker langsgelopen, maar opeens viel mijn oog op
de teksten die erop staan: “En God
noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij
zeeën; en God zag dat het goed
was.” (Gen 1:10) en aan de andere
kant staat: “En God zei: Laten Wij
mensen maken naar Ons beeld,
naar Onze gelijkenis; en laten zij
heersen over de vissen van de zee,

over de vogels in de lucht…..” (Gen.
1:26a).
Het is bijzonder om dit hier zo te
zien: Bulgarije is volgens Europese
onderzoeken naar kerkelijke meelevendheid minstens net zo geseculariseerd als Nederland en heeft daarnaast lang onder Turkse en communistische overheersing gezeten, dus
er is hier over het algemeen nauwelijks iets religieus te vinden in het
straatbeeld. Naar verhouding zijn er
zelfs weinig kerkgebouwen hier, in
sommige dorpen zelfs geen een. Dit
in tegenstelling tot Roemenië, waar
je overal kerken en kruizen ziet en
mensen in de bus vaak een kruisje
slaan als ze langs een kerk komen.
In de dorpen daar neemt de kerk
letterlijk en figuurlijk de centrale

plaats in. Het is voor mij na meer
dan zeven jaar Roemenië echt wennen en ook wel apart: twee buurlanden, die beide op papier grotendeels
Orthodox zijn, maar zo’n verschil.

Dat monument met de teksten uit
Genesis intrigeert me daarom. Het
lijkt niet te passen bij deze geseculariseerde maatschappij. Wie heeft het
er neergezet en waarom voor deze
opschriften gekozen? Begrijpen
mensen die er langskomen waar de
teksten vandaan komen? En zo ja:
intrigeert het hun ook, zodat ze de
teksten misschien eens gaan opzoeken in de Bijbel?

Wonen in Burgas
Intussen ben ik vijf maanden hier en
begin de stad al aardig te kennen.
Leuk om te merken is, dat sommige
mensen in de kleine winkeltjes in de
buurt van mijn huis mij nu ook kennen. Zo weet de vaste medewerkster
in de bakkerij welk brood ik lekker
vind en luistert geduldig naar mijn niet
bepaald vlekkeloze Bulgaars.
Ik heb nu ook wat meer kennissen in
de kerk en ben bevriend geraakt met
de (Duitse) vrouw van de predikant
hier en met een Duits-Bulgaars zendingsechtpaar. De predikantsvrouw
woont al 26 jaar hier, ze heeft haar
man op een Bijbelschool in Duitsland
leren kennen. Zowel zij, als het echt-

buitenlandse. Na een tijdje in het Engels gepraat te hebben, ontdekten
we, dat we allebei uit Nederland kwamen….. Ze woont in Sofia, de hoofdstad, en was maar even in Burgas,
maar we hebben nu regelmatig contact en wisselen onze Bulgaarse ervaringen uit.
Het was hier nog lang heerlijk weer,
maar nu begint het een beetje kouder
te worden. In de stad is het nu ook
paar vertalen de preek vaak voor me veel rustiger, er zijn nauwelijks toerisen maken me, samen met Natalia (de ten meer, veel restaurants zijn gesloevangeliste) een beetje wegwijs hier. ten en souvenirwinkeltjes verkopen
nu (ook) kerstspullen.
En een tijdje geleden raakte ik in de
bus onverwacht in gesprek met een

Bezoek
Half november kwam GZB-collega
Iwan Dekker (regiocoördinator Europa) een paar dagen op bezoek in
Burgas. Het was fijn om samen te
kunnen doorpraten over het leven,
werken en de kerkelijke situatie hier.
Alles is nieuw voor me en dan is het
goed om samen dingen op een rijtje
te kunnen zetten. Ook spraken we
veel met Natalia over het werk en de
situatie in de dorpen om zo plannen
te kunnen maken voor de komende
tijd. Afgesproken is, dat ik me nu
even goed op de taal concentreer,
want nu moet Natalia nog steeds tol-

ken. Vanaf januari hopen we dan cursussen te organiseren voor de leiders
en contactpersonen in de dorpen,
zodat zij dat weer kunnen doorgeven
aan de anderen in de dorpen.

een maaltijd klaar te maken. En in
een ander dorp komt regelmatig een
vrouw uit een andere plaats die er
vreemde theologische ideeën op na
houdt en daarmee verwarring zaait.
Mensen gaven aan, dat ze heel blij
We zijn ook met Natalia op bezoek
zijn met de geplande cursussen, ze
geweest in enkele dorpen voor Bijbelwillen heel graag meer leren van
studie en gesprek. Gelijk merk je daar
Gods Woord. En hopen, dat ze dan
de weerbarstige realiteit waar de
ook mensen met een dwaalleen beter
(jonge) Christenen mee te maken
van antwoord kunnen dienen. Nu
krijgen: in een dorp moest een vrouw
voelen ze wel aan, dat iets niet klopt,
eerder weg, want haar man mocht
maar hebben niet altijd een goed
niet weten dat ze bij de bijeenkomst
weerwoord.
was. Een andere vrouw moest tussendoor naar huis om voor haar man

Zendingsconferentie
Begin november nam ik samen met
nog enkele mensen uit Burgas deel
aan een zendingsconferentie van de
landelijke kerk. De conferentie van
anderhalve dag was in Sliven, een
stad ruim 100 kilometer van Burgas.
Er waren uit het hele land meer dan
100 mensen, van jong tot oud, aanwezig. Hoofdspreker was een Duitse
zendeling, die enkele maanden gevangen gezeten had in Azië. De andere sprekers waren Bulgaren. Sommigen van hen werken als evangelist
in Bulgarije zelf, enkelen in het buiPagina 2

tenland en daarnaast worden er ook ook geen foto’s van de conferentie
nog projecten gesteund in onder an- plaatsen).
dere Kenia en Oekraïne. Het is erg
mooi om te zien, dat deze kleine kerk
(hooguit 25.000 leden) zo actief is op
het gebied van zending en evangelisatie. Ook mijn eigen gemeente in
Burgas is zeer missionair ingesteld.
Naast het evangelisatieproject waarbij ik zelf betrokken ben, steunt men
ook nog twee buitenlandse projecten
(vanwege de veiligheid kan ik de namen van de landen niet noemen en
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Verzoening
Eeuwenlang is er al strijd op de Balkan: naast de overheersing door de
Turken (Ottomaanse rijk) en de wereldoorlogen waren er ook veel oorlogen tussen de volken onderling. En in
bepaalde regio’s is er nog steeds
spanning of veel haat en verdriet om
wat er in de afgelopen decennia gebeurd is. Sinds enkele jaren wordt er
daarom een jaarlijkse conferentie
georganiseerd voor Christenen uit de
hele Balkan, waarbij vergeving en
verzoening, het gebed voor elkaar en
voor het zendingswerk in de regio
centraal staan. Levend vanuit Gods
vergeving, de verzoening in Christus,
moeten/mogen we ook elkaar vergeven en de boodschap van Gods lief-

de doorgeven aan anderen hier. Enkele mensen uit Burgas gingen per
auto naar deze conferentie, die dit
jaar in het Griekse Thessaloniki was
en vroegen of ik meeging. Het was
een heel goede ervaring. Enerzijds
om een paar dagen met een gemêleerd gezelschap uit Burgas op pad
te zijn (Bulgaars, Duits, Roma), anderzijds de conferentie zelf waarbij
echt te merken was dat men vanuit
het geloof over conflictgrenzen en
culturele verschillen heen wilde stappen om samen God te dienen en zijn
Woord te verkondigen op de Balkan.

Bulgaarse weetje
Als je hier samen in een restaurant
eet, krijg je nooit allemaal tegelijk je
eten. Ook als je maar met z’n tweeën
bent, kan het gebeuren dat de een
zijn eten al op heeft, terwijl de ander
zijn eten nog moet krijgen. En zelfs
als je alleen bent en twee dingen bestelt (bijvoorbeeld vlees en patat) is
het gebruikelijk dat je de gerechten
na elkaar krijgt met soms een flinke
tijd ertussen. In het begin was dit
nogal wennen. Als ik nu met gasten
ergens ga eten, spreken we af, dat
wie zijn eten gekregen heeft, maar
vast begint, zodat het niet koud

wordt. Gezellig samen eten is hier
toch wat anders dan bij ons.

Bulgaren zijn erg creatief als het om
gebak gaat. Toen mijn ouders en ik
van de zomer ergens even koffie met
iets erbij wilden, kregen we dit. Mijn
Bulgaars was nog niet zo goed, dus
ik vreesde, dat ik een vertaalfout gemaakt had…… Het viel gelukkig mee:
de “aarde” bleek chocoladecake te
zijn.

Gebedspunten
•

•

•

Dank voor de goede conferen- •
ties en de aandacht die de kerk
hier heeft voor zending en
evangelisatie.
Dank voor het bezoek van
Iwan, de goede ontmoetingen •
in de dorpen en de gesprekken
met Natalia.
Gebed voor de vrouwen die in •
het geheim naar de samenkomsten moeten komen. En
voor hun mannen, dat ook zij
tot geloof mogen komen.

Gebed voor de jongeren in de
kerk. Ze hebben vaak weinig
Christelijke leeftijdsgenoten. En
voor wijsheid voor de leidinggevenden in het jeugdwerk.
Gebed dat ik de taal snel onder
de knie krijg, zodat ik mijn werk
goed kan doen.
Gebed voor de cursussen die
we willen gaan geven; dat ze
tot zegen zullen zijn voor de
mensen in de dorpen.

Vanuit de TFC

Kerstgroet

Intussen hebben wij als TFC weer
verschillende ontmoetingen met
elkaar gehad, sinds Foka vertrokken is naar Burgas. Het leuke
was dat Foka hier gewoon bij aanwezig kon zijn, maar dan via
Skype.

Inmiddels zijn we nu met wat meer
praktische zaken bezig. Zo hopen
we een zendingstafel klaar te maken in ons kerkelijk centrum Sjalom, waar we een stukje van
Foka’s werk zichtbaar proberen te
maken. Verder zal er in februari DV
een ‘’stampottenbuffet’’ plaatsvinden in onze gemeente. Hier mogen
wij als TFC bij aansluiten en de
opbrengst van deze avond is bestemd voor het werk van Foka!

Opnieuw bedanken wij u voor uw
betrokkenheid. Zullen we met elkaar in ons gebed aan Foka en
haar werk denken?

Wanneer er vragen, opmerkingen
of juist tips zijn voor ons: we houden ons aanbevolen! We zijn bereikbaar via het mailadres:
foka.tfc@gmail.com.

Colofon
Foka van de Beek is in 2019 door de GZB vanuit de Vredeskerk in
Veenendaal uitgezonden naar Burgas in Bulgarije.

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid
ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v.
‘BG1320 - TFC Foka van de Beek’ en uw naam en adres.

U kunt Foka ook volgen via:
www.gzb.nl/fokavandebeek

Dank voor uw betrokkenheid!

www.facebook.com/FokaBulgarije

Hartelijke groet, de TFC
Haar postadres is:
Ul. “Antim I”, nr. 30, ap. 4
8000 Burgas
Bulgarije
NB: Op brieven en kaarten graag Foka’s naam en adres typen of in
blokletters schrijven.

Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

