


Orde voor de Baalderdienst

op 

8 oktober2017

In sporthal De Kamp

Thema:



Welkom



Aansteken van de
Paaskaars 

&
Lezen van het gedicht



Wij steken weer de 
Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus is 
opgestaan.
Hij houdt van ons, van groot 
tot klein.
Wij vieren dat wij in zijn 
naam samen zijn.



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is:

Lied 791: 1-5



Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.



Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.



Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn. 



Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Here God

A: Hij heeft de hemel en aarde 
gemaakt



Vg: Nooit laat Hij ons mensen in de 
steek

A: Hij blijft ons trouw én heeft ons 
lief!

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer. 

We gaan weer zitten



Gebed naar God toe: Psalm 139b
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Rond de Bijbel
Inleiding op de dienst



Tieners Op Zondag

Gaan naar hun ruimte



We zingen

“we gaan voor even uit 
elkaar “



1 Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat    licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



2. Wij       geven   Gods ver-ha-len door 

En   wie zich  open  stelt 

Door     wat  er wordt ver teld

Er-vaart mis-schien een   beetje licht



3.              Straks     zoeken  wij  el-kaar weer op 

En    elk heeft zijn ver-haal

Het       is voor   al – le - maal

Het   licht ver-bindt ons met el-kaar



Lezing 1

Genesis 2: 23-24



23Toen riep de mens uit:
‘Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’
24Zo komt het dat een man zich losmaakt van 
zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn 
vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn 
vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.



Lezing 2

Genesis 4: 1



41De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, 
zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn 
ter wereld.



We luisteren naar “ Mag ik dan bij jou”









Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen,

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij



Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen,

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij



Als het einde komt,

En als ik dan bang ben,

Mag ik dan bij jou?

Als het einde komt,

En als ik dan alleen ben,

Mag ik dan bij jou?



Lezing 

Deuteronomium 5:21



21Zet uw zinnen niet op de vrouw van een 

ander, en laat evenmin uw oog vallen op 

zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, 

zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar 

toebehoort.’



Lezing 

Hooglied 2:16-3-5



Zij

16Mijn lief is van mij,

en ik ben van hem.

Hij weidt tussen de lelies.
17Nu de dag weer ademt

en het duister vlucht –

ga nu weg, mijn lief.

Spring als een gazelle,

als het jong van een hert

over de geurige bergen.



31’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.

Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
2Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,

laat ik in de straten, op de pleinen,

zoeken naar mijn allerliefste.

Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
3De wachters vinden mij

op hun ronde door de stad.

‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’



4Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij

of ik vind mijn lief.

Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los

tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis,

in de kamer van haar die mij baarde.
5Meisjes van Jeruzalem,

ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op 

het veld:

wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken

voordat zij het wil.



Zingen:

927























Seksualiteit: vrijheid, blijheid

De overdenking



Taal is veelzeggend….

• To fuck: alleen lust

• To make love: respect en liefde over en weer



Psalm 139!

• Heer U doorgrondt en kent mij

• Kennen=liefhebben

• Kennen=je doorzien en accepteren

• Kennen=weten van donkere kanten én niet 
laten vallen

• Het Hebreeuwse woordje is “ja’da”



Genesis 4:1 en Genesis 2!

• 41De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, 
zijn vrouw

• Ja’da!

• 25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn 
vrouw, maar ze schaamden zich niet voor 
elkaar

• Gemeenschap…..



Hooglied: blijheid, want vrijheid!

• Boek van de verrukking!

• Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo 
mooi! Je mond is betoverend, je borsten zijn 
als kalfjes…



Vrijheid…..

• wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken 
voordat zij het wil

• Vrijheid-vrijen-bevrijding uit Egypte…..



Niet je hand uitstrekken….

• De begeerte?

• Zet je zinnen niet op, strek je hand niet uit 
naar!

• Lust maakt dan meer kapot dan je lief is!

• Maakt kapot wie je lief is…..



We zingen lied 970

“Zolang de liefde
Maar blijft
Winnen”



Zolang de Oostenwind blijft waaien
Zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
Zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
Komen bloemen uit de knop
Zolang de kippen blijven leggen
Komen kuikens uit de dop



Zolang het vuur zal blijven branden
Schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
En alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed



Bevestiging

van

Jans, Geesje, Erik
&

een zegen voor Jasper



Vraag aan de Gemeente

Lieve mensen van wijkgemeente 
Baalder,  nu deze mensen uit jullie 
midden tot  ouderling en diaken beves-
tigd zijn, beloven jullie hen te 
aanvaarden, hen te omringen met jullie 
meeleven,



hen te dragen in uw gebeden en met hen 
mee te werken  en waar dat op jullie pad 
komt jullie steentje bij te dragen aan de 
opbouw van onze gemeente?

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, van harte!



We zingen samen

Lied 973

“Om voor elkaar te zijn
Uw oog en oor “











Gini vertelt….





DE KINDEREN



Namukasa Sarah (2 Februari 2009)

Sarah is ons eerste kindje, ze is bij ons
komen wonen op 8 december 2009.

Sarah is door haar moeder
achtergelaten bij het huis van een
oude vrouw toen ze 5 maanden oud
was.  De vrouw kon en wilde niet
voor het meisje zorgen dus heeft
haar aangegeven bij de 
kinderbescherming.

Sarah was een klein, schuw meisje
toen ze bij ons kwam wonen.

Gelukkig veranderde ze al snel in een
vrolijk, blij en gezond kind.



We hebben nooit een familielid van 

Sarah kunnen vinden.  Na meerdere 

advertenties in de krant, oproepen op 

de radio en bezoekjes aan de plaats 

waar ze is achtergelaten, is Sarah een 

van de eerste kinderen binnen onze 

organisatie die naar een pleeggezin 

mocht. Gini is in november 2015 

aangewezen als officiële voogd van 

Sarah. 

We hoeven voor Sarah dus nooit 

meer op zoek naar biologische 

familieleden omdat ze een nieuwe 

familie heeft gekregen waar ze 

gelukkig is.



Kaggwa Andrew (27 Mei 2008)

Andrew is bij ons komen wonen op 
22 december 2009. 

Toen de ouders van Andrew 
overleden, is hij naar de familie
van zijn vader gebracht. Deze
mensen weigerden om voor hem 
te zorgen en hebben Andrew 
midden in de nacht op de kruizing
in het dorp gelegd. De politie vond
hem daar om ongeveer 5 uur in 
de morgen; hongerig en bijna
onderkoeld.

Andrew werd door de politie
ondergebracht bij de jongste
broer van zijn moeder; de 16-
jarige Emmanuel, die probeerde
zo goed mogelijk voor het kleine
ventje te zorgen.



Jolene en Andrew zijn al een aantal 

keren wezen logeren bij de oma van de 

vaders kant. Dit was niet zo’n succes, de 

oma is niet echt zo geintresseerd in de 

kinderen en ze wil liever niet dat ze 

terugkomen.

Daarom hebben we de oom van de 

moeder’s kan weer opgezocht en 

hebben we hem gevraagd of de 

kinderen in de vakantie bij hem mogen 

logeren. Hij woont ook vlakbij de 

zussen van de moeder, dus de hele 

familie woont dicht bij elkaar. 

Afgelopen vakantie heeft Andrew 2 weken bij de oom 

gelogeerd. Hij vond het wel leuk en wil volgende vakantie 

graag terug.



Wasswa Ethan (10 Januari 2006)

Op 11 januari 2010 kregen we een telefoontje
van de politie, ze hadden een vierjarige
tweeling die ergens ondergebracht moest
worden.

Aangekomen op het politiebureau vonden we 2 
uitgehongerde jongetjes, beide met de 
lichaampjes vol met bijtwonden en littekens.

Na de scheiding van de ouders is de vader
begonnen met het mishandelen van de 
kinderen. In zijn verklaring aan de politie
vertelde hij dat een stem in zijn hoofd zei dat
hij de kinderen moest bijten. Hij verklaarde er
zelfs mee te zijn doorgegaan totdat ze zouden
overlijden.

De jongens waren er slecht aan toe, ze hadden
dagen niets gegeten en Ethan had een
enorme open wond op zijn bovenbeen van 6,5 
bij 4,5 centimeter.



Afgelopen vakantie heeft Jerom 4 

nachten gelogeerd bij de oma. Het 

was erg leuk voor hem want de 

moeder was ook gekomen en die 

hadden de jongens ook al heel wat 

jaren niet meer gezien.

Ethan vond het allemaal wat 

spannend, hij is wel meegeweest

wegbrengen, maar wilde toch liever 

niet blijven slapen.

Jerom heeft hard gewerkt en heeft 

het erg naar zijn zin gehad. Hij wil de 

volgende vakantie weer naar de 

oma, en dan ook wel wat langer.



Kato Jerom (10 januari 2006)
Op 11 januari 2010 kregen we een

telefoontje van de politie, ze
hadden een vierjarige tweeling die 
ergens ondergebracht moest
worden.

Aangekomen op het politiebureau
vonden we 2 uitgehongerde
jongetjes, beide met de 
lichaampjes vol met bijtwonden en 
littekens.

Na de scheiding van de ouders is de 
vader begonnen met het 
mishandelen van de kinderen. In 
zijn verklaring aan de politie
vertelde hij dat een stem in zijn
hoofd zei dat hij de kinderen
moest bijten. Hij verklaarde er
zelfs mee te zijn doorgegaan totdat
ze zouden overlijden.

De jongens waren er slecht aan toe, 
ze hadden dagen niets gegeten en 
Ethan had een enorme open wond
op zijn bovenbeen van 6,5 bij 4,5 
centimeter.



Nassolo Jasmin (8 oktober 2006)

Jasmin woonde bij haar oma, een
heel oud vrouwtje wat bijna niet
meer voor haarzelf kon zorgen.

De moeder had Jasmin daar achter
gelaten toen ze een baby van 3 
maanden oud was.

Toen Jasmin bij ons kwam wonen op 
9 februari 2010, was ze erg ziek. 
Ze had wormen en haar lichaam
kon het niet aan. Jasmin werd
opgenomen in het ziekenhuis en 
kreeg medicatie door het infuus. 
Na een maand knapte ze gelukkig
wat op en raakte een beetje
gewend aan haar nieuwe thuis.



Van Jasmin kennen we beide ouders. Ze leven 

niet meer samen, maar hebben nog wel 

contact. 

De vader van Jasmin wil haar heel graag terug, 

maar voor de verkeerde redenen. Hij wil graag 

dat Jasmin bij hem komt wonen, zodat zij dan 

voor de kleintjes thuis kan zorgen. Wij zijn het 

daar niet mee eens want Jasmin moet naar 

school en studeren.

De moeder van Jasmin geeft wel veel om haar. 

Ze komt regelmatig op bezoek en laat ook echt 

zien dat ze veel van haar dochter houdt. 

Jasmin is afgelopen vakantie 5 nachten uit 

logeren geweest bij haar moeder. Dit vond ze 

best leuk maar ze moest er nog erg aan wennen 

en was blij toen ze weer thuis bij ons was. 

Volgende vakantie gaan we het weer wat 

nachtjes proberen.



Ainomugisha Priscilla (1 augustus 2007)



Priscilla is natuurlijk altijd al 

samen met haar moeder Rhina

bij ons geweest. Omdat we 

weer ruimte moeten creëren 

voor nieuwe kinderen hebben 

we op 1 september Priscilla

officieel teruggeplaatst bij haar 

moeder. 

In Oeganda is ze dus op papier 

niet langer een kindje in het 

huis, maar natuurlijk verandert 

er niks en blijven wij gewoon 

voor haar zorgen en voor haar 

schoolgeld en medische kosten 

betalen. 



Nakamya Jolene (10 November 2005)

Jolene is de zus van Andrew. Toen
we op bezoek gingen bij de oom
van Andrew vonden we deze
kleine meid daar; druk aan het 
koken voor de rest van de 
‘familie’.

In overleg met de oom besloten we 
om Jolene ook bij ons in huis te
nemen. De oom deed echt zijn
best, maar hij kon het gewoon
niet aan om voor zichzelf te
zorgen en ook nog voor kleine
kinderen. Dus op 2 mei 2010 
kwam Jolene bij ons wonen.

Jolene vond het geweldig dat ze met 
haar jonge broertje mee naar huis
mocht en was erg blij.



Afgelopen vakantie is Jolene 4 nachtjes bij de oom geweest en 

ze heeft het erg naar de zin gehad. In de volgende vakantie gaan 

we dit bezoek een beetje langer maken en ze heeft er nu al zin 

in.

Jolene en Andrew zijn al een aantal 

keren wezen logeren bij de oma van de 

vaders kant. Dit was niet zo’n succes, de 

oma is niet echt zo geintresseerd in de 

kinderen en ze wil liever niet dat ze 

terugkomen.

Daarom hebben we de oom van de 

moeder’s kan weer opgezocht en 

hebben we hem gevraagd of de 

kinderen in de vakantie bij hem mogen 

logeren. Hij woont ook vlakbij de 

zussen van de moeder, dus de hele 

familie woont dicht bij elkaar. 



Mukisa Chris (12 juli 2008)

Van Chris weten we niet
zoveel. Op 22 juni 2010 
kregen we een telefoontje
van de kinderbescherming. 
Er was een jongetje
gevonden bij een
ziekenhuis. Er was niks
bekend van de kleine
jongen, alleen dat
waarschijnlijk zijn moeder
hem daar achtergelaten
heeft.

We hebben hem de naam
Mukisa (blessing) Chris 
gegeven.



Van Chris hebben we nooit familie kunnen 

vinden. We zijn in de laatste jaren nog 

regelmatig teruggegaan naar het ziekenhuis 

waar hij is achtergelaten, maar er is nooit 

iemand naar hem op zoek geweest.

We hebben nu ook voor Chris een aanvraag 

gedaan om een pleeggezin te vinden.

Chris is een jongen die heel erg graag een 

familie wil hebben. Hij vindt het moeilijk dat 

de andere kinderen bezoek krijgen van 

familieleden, en hij niet. Daarom hopen we 

dat er snel een familie gevonden wordt voor 

hem. 



Kintu Colin (7 april 2008)

Op 18 november 2010 zijn Colin en 
Hannah bij ons komen wonen. De 
kinderen woonden bij de vader, die 
ongeveer 7 maanden daarvoor
door zijn vrouw was verlaten.  De 
politie is op zoek geweest naar de 
moeder van de kinderen, maar ze
was spoorloos. De man heeft lang
geprobeerd om voor de 2 kinderen
te zorgen, maar het was te moeilijk
voor hem. Doordat hij zijn
kinderen overal mee naar toe 
moest nemen wilde niemand hem 
werk geven.



De vader van Colin wil niks meer te maken hebben 

met zijn kinderen. We hebben meerder malen 

geprobeerd om contact te zoeken, maar hij 

verstopt zich elke keer. Colin is de afgelopen 2 

vakanties op bezoek geweest bij de tante van 

Aaron. Hij vindt het heerlijk om in de village te zijn 

en bij die familie te verblijven. Ze maken altijd al 

weer samen afspraken voor de volgende vakantie, 

dus deze bezoeken bevalt goed van beide kanten. 

Op deze manier leert Colin toch het leven in de 

village en heeft hij toch een beetj het gevoel dat hij 

een familie heeft waar hij terecht kan. 



Nakintu Hannah (23 juni 2009)
Op 18 november 2010 zijn Colin en 
Hannah bij ons komen wonen. De 
kinderen woonden bij de vader, die 
ongeveer 7 maanden daarvoor
door zijn vrouw was verlaten.  De 
politie is op zoek geweest naar de 
moeder van de kinderen, maar ze
was spoorloos. De man heeft lang
geprobeerd om voor de 2 kinderen
te zorgen, maar het was te moeilijk
voor hem. Doordat hij zijn
kinderen overal mee naar toe 
moest nemen wilde niemand hem 
werk geven.



De vader van Hannah is niet geïnteresseerd in 

zijn kinderen. We proberen elke keer om hem te 

motiveren om Colin en Hannah te bezoeken. 

Soms neemt hij de telefoon op en als we dan 

een afspraak maken komt hij niet opdagen en is 

de telefoon vervolgens weer weken uit. 

Het is jammer dat hij totaal niet meer om zijn 

kinderen geeft. Toen de kinderen pas bij ons 

kwamen wonen kwam hij nog wel eens op 

bezoek, maar dat veranderde ook al snel in 

alleen af en toe een telefoontje om te kijken hoe 

het gaat. 

Hannah vindt het erg jammer dat ze haar vader 

nooit meer ziet en vraagt ook weleens naar 

hem.

We blijven het proberen en hopen dat hij 

uiteindelijk nog wel weer begint om de kinderen 

te bezoeken.



Kasule Paul (20 maart 2010)

Paul woonde met zijn moeder bij ons
in het dorp. De moeder van Paul is 
geestelijk ziek, ze was hiervoor al eens
opgenomen en het leek een tijdje
beter te gaan.  Toch ging het begin 
november weer helemaal de 
verkeerde kant op. De moeder van 
Paul liep hele dagen met het jongetje
onder de arm, rond in het dorp, gekke
woorden te schreeuwen naar alle
mensen. Elke dag werd het een beetje
erger en op een dag heeft ze haar
zoontje onder een boom gelegd en 
hem daar achter gelaten. De moeder is 
verder gelopen en is uiteindelijk uit
het dorp verdwenen.



We hebben de laatste jaren 

goed contact gehad met de 

moeder van Paul. Ze is nog 

steeds geestelijk niet stabiel, 

maar heeft tegenwoordig 

medicijnen die ze trouw 

neemt om haar hoofd ‘rustig’  

te houden. Er zijn periodes dat 

het nog niet goed gaat en ze 

weer erg in de war is. Er zijn 

ook periodes dat het wel heel 

goed gaat met haar. Dan komt 

ze elke maand bij ons op 

bezoek en neemt iets uit haar 

tuin mee voor ons en Paul.

De moeder is op 16 augustus bevallen van een meisje, dit was niet geheel gepland, maar wel zeer gewenst. Paul 

is samen met ons op kraamvisite geweest bij zijn moeder en zusje. Het was erg leuk. Wij gingen vooral om te 

kijken of het goed ging met moeder en baby. We hebben met de moeder en de politie afgesproken dat ze zelf 

voor de baby gaat zorgen, maar dat wij samen met de politie achter haar staan als ze problemen krijgt. De 

moeder gaf zelf al aan dat ze weet waar we wonen dus dat ze wel bij ons komt als ze het moeilijk heeft. Het is 

fijn dat ze ons zo vertrouwd en dat ze zich ook niet bezwaard voelt om hulp te vragen.  Paul zal niet teruggaan 

om bij zijn moeder te wonen, maar we onderhouden wel intensief contact tussen moeder en zoon.



Ssentongo Aaron (16 November 2010)

Dit is Aaron, geboren op 
16 november 2010. Hij is 
op 30 november bij ons 
komen wonen. De 
moeder van Aaron, een 
57 jarige vrouw is 
overleden net na de 
bevalling. De placenta 
zat vast en ze waren te 
ver van het ziekenhuis 
vandaan. De vader van 
Aaron is 70 jaar oud, hij 
is dus ook absoluut niet 
in staat om voor het 
kleine kereltje te zorgen. 



Op 5 november 2015 is Aaron officieel 

door zijn vader voor de hoge rechter aan 

Gini gegeven. Zij is nu officiële voogd 

van Aaron. 

Het is wel leuk voor Aaron dat zijn 3 

oudere broers nu allemaal in the Home 

werken. Ook het oudere zusje van Aaron 

woont nu bij ons en wij zorgen ook voor 

haar. Het hele gezin is dus geholpen door 

de stichting en is ook bij elkaar nu. de 

vader komt ook regelmatig nog op 

bezoek of wij gaan bij hem op bezoek. 

De zoons die nu een betaalde baan 

hebben zorgen nu voor de vader. 



Kyazze Thomas (18 December 
2009)

Thomas is in augustus 2011 
bij ons gekomen. Hij is 
achtergelaten door zijn 
moeder bij een vreemde 
vrouw, met de belofte dat ze 
terug zou komen om geld te 
brengen voor zijn verzorging. 
De moeder is nooit 
teruggekomen en na 3 
maanden is Thomas helemaal 
uitgedroogd en ondervoed 
naar de politie gebracht. Hij is 
toen bij ons komen wonen.



Onze sociaal werker heeft de moeder en oma van 

Thomas gevonden en op het moment hebben we 

redelijk goed contact. De moeder kwam een aantal 

jaren geleden wel regelmatig bij ons thuis, maar na een 

vervelend incident waarbij we de politie moesten 

inschakelen is ze nog niet teruggeweest. 

We proberen nu de relatie weer sterker te maken. In de 

eerste instantie was de moeder best enthousiast, maar 

ze krabbelt nu toch wel weer terug en komt met 

smoesjes dat ze werk heeft gevonden en daarom 

Thomas niet terug kan nemen.

De oma van Thomas is wel geïnteresseerd om Thomas 

in huis te nemen, maar daar zijn wij nog niet zo zeker 

van op het moment.

Thomas is licht autistisch en we willen hem niet teveel 

heen en weer laten gaan tussen de familie en ons. 

Daarom proberen we het proces bij Thomas langzaam 

te laten verlopen en willen we eerste de moeder en 

oma aanmoedigen om regelmatig bij ons thuis te 

komen om Thomas te bezoeken.



Kirabo Angel (22 april 2012)

Angel kwam bij ons wonen 
toen ze 2 dagen oud was. 
Ze is door haar moeder in 
een pitlatrine gegooid en 
heeft daar een hele nacht 
in gelegen. Het is een 
wonder dat Angel het heeft 
overleefd. In de ochtend 
waren er bouwvakkers bij 
het toilet die een baby 
hoorden kreunen. Zij 
hebben de vloer 
losgebroken en de baby 
eruit getrokken met een 
touw. Wij hebben Angel uit 
het ziekenhuis gehaald, 
waar ze aan een infuus van 
antibiotica lag.



De moeder van Angel wil Angel graag terug, maar ze is nog 

steeds niet erg serieus wat mannen betreft en gedraagt zich 

niet zo voorbeeldig.

We zijn op zoek naar de vader, maar er zijn zoveel opties dat 

we niet weten waar we moeten beginnen. We hebben 

inmiddels 2 DNA testen gedaan, maar helaas allebei negatief.

Nu zijn we op zoek naar een ander familielid, een tante 

misschien die Angel in huis kan nemen, maar hier moeten we 

nog serieus veel aan werken voordat we met een concreet 

plan kunnen komen. 



Mirembe Lisa (8 juli 2012)

Dit is Lisa, ze is in januari 
2013 bij ons gekomen. 
De moeder van Lisa was 
prostituee, ze ging elke 
nacht op pad en liet Lisa 
dan elke nacht alleen in 
huis. Soms gaf ze haar 
een sterk drankje zodat 
ze kon slapen en niet 
zou schreeuwen om de 
buren te alarmeren. 
Gelukkig hadden de 
buren het snel door en 
die hebben de politie 
gewaarschuwd. Lisa zag 
er slecht uit en was 
zwaar verwaarloosd 
toen ze bij ons kwam.



We hebben goed contact met de vader van 

Lisa. Hij komt ook regelmatig bij ons op 

bezoek  om Lisa te zien, dan brengt hij altijd 

een kleinigheidje voor haar mee. We hebben 

geprobeerd om Lisa afgelopen vakantie bij de 

vader te laten logeren. 

Helaas is dit niet doorgegaan omdat de 

nieuwe vrouw van de moeder, de stiefmoeder 

het er niet mee eens was. Zij zag er tegenop 

om te moeten zorgen voor een kindje dat niet 

van haar was.

Wij wilden natuurlijk geen problemen creëren 

in het huwelijk, dus hebben we van dat 

bezoek afgezien. 

Momenteel is de sociaal werker bezig met de 

moeder van Lisa. We gaan nu proberen om 

dat contact weer wat op te bouwen en om 

dan te kijken of Lisa misschien af en toe bij de 

moeder op visite kan. 



Nansubuga Mary (13 maart
2013)Mary is in november 

2013 bij ons gekomen. 
Ze woonde met haar 
oudere zus en broer bij 
haar moeder, totdat de 
moeder de zus met een 
mes in het hoofd sloeg. 
Toen is de moeder 
gevlucht en zijn de 
kinderen door politie in 
bescherming geplaatst. 
Mary is toen bij ons 
gekomen. Mary is licht 
autistisch, maar  het 
gaat erg goed met haar, 
zowel op school als 
thuis. 



Mary zou eigenlijk teruggeplaatst worden bij de 

moeder, maar omdat het met de moeder niet zo 

goed ging hebben we besloten dit niet te doen.

We zijn nu op zoek naar de vader. Er heeft zich 

iemand gemeld die erg geïnteresseerd is, maar wij 

wachten nog op een bevestiging van een DNA 

test. Als  deze positief is kan Mary na een lang 

bindingsproces misschien bij de vader geplaatst 

worden. 



Muwanguzi Eric (9 November 2013)

Eric kwam op 9 januari 2014, hij was 
toen 2 maanden oud. we weten 
helemaal niks van hem. Hij zat in een 
doek op de rug van zijn moeder 
geknoopt, toen de moeder langs een 
grote weg liep. Er is een bus van 
achteren gekomen die moeder en 
baby aangereden heeft. de moeder is 
ter plekke overleden en Eric heeft 
het overleefd met een gebroken 
beentje en een gebroken rib. In 
samenwerking met de media, politie 
en sociaal werkers hebben we 
geprobeerd om familieleden op te 
sporen, maar niemand heeft zich ooit 
gemeld.



Van Eric hebben we ook nooit familie kunnen 

vinden. We hebben het meerdere keren 

geprobeerd met foto’s in de krant en oproepen op 

de radio. Niemand heeft ooit gereageerd.

De moeder van Eric is op een publieke 

begraafplaats begraven, het is eigenlijk 

onvoorstelbaar dat de moeder en de baby door 

niemand gemist werden.

Gini is op 5 november 2015 door de hoge rechter 

aangewezen als officiële voogd van Eric. Als er nu 

ooit nog familieleden komen, mogen ze geen 

aanspraak op Eric meer maken.



Suubi Isabel (20 oktober 2014)

Isabel is in  november 
2014 bij ons komen 
wonen. Ze was toen nog 
maar 3 weken oud. 
Isabel is achtergelaten 
door haar moeder in een 
hotel. De moeder is later 
wel gevonden en 
gearresteerd.



Van Isabel was er een man bekend 

die beweerde dat hij de vader is. 

Wij hebben hem gevraagd om eerst 

een DNA test te doen om dat te 

bewijzen. De test is gedaan en de 

man blijkt de biologische vader van 

Isabel te zijn. We gaan nu langzaam 

beginnen met het bindingsproces en 

hopelijk kan Isabel dan ook af en 

toe op bezoek bij haar vader en 

grootmoeder. 



Sejjengo Samuel (23 September 2012)

Samuel is in maart 2015 
bij ons gekomen. Hij was 
toen 2,5 jaar oud, maar 
kon nog niet lopen en 
praten. Zijn moeder is 
geestelijk ziek en zijn 
vader is overleden. Er 
was eigenlijk niemand 
die voor Samuel gezorgd 
heeft en die hem 
aandacht gaf. Hij was 
zwaar verwaarloosd. 
Gelukkig deed een 
beetje liefde en 
aandacht wonderen en 
begon hij al snel met 
lopen en praten.



Samuel heeft de afgelopen vakantie bij zijn 

tante gelogeerd. Zijn broertjes en zusjes die in 

een ander weeshuis wonen kwamen al elke 

vakantie thuis bij de tante. Ze was al meerder 

malen bij ons geweest om Samuel te leren 

kennen en vroeg of hij ook thuis mocht komen 

in de vakanties. 

We hebben het deze keer geprobeerd en het is 

erg goed bevallen en voor herhaling vatbaar. 



Mwesigwa David (10 juni 2014)

David kwam ook in maart 
2015 bij ons wonen. Hij is 
door zijn moeder 
achtergelaten bij de 
poort van een ander 
weeshuis. Er lag een 
briefje bij hem, maar die 
is helaas op het 
politiebureau 
kwijtgeraakt. We hebben 
geprobeerd om een 
familielid van David te 
vinden, maar dit is tot nu 
toe helaas nog niet 
gelukt.



We zijn lang op zoek geweest naar een 

familielid van David, maar hebben nog steeds 

niemand kunnen vinden. Toen David bij ons 

kwam in maart 2015 hebben we gelijk een 

foto in de krant laten zetten, hier heeft 

niemand op gereageerd. De sociaal werker is 

ook nog meerdere keren terug gegaan naar de 

plaats waar David is gevonden, en de lokale 

politie daar. 

We hebben nu eigenlijk de hoop een beetje 

opgegeven om de familie van David te 

vinden. 

De volgende optie die we hebben is om 

David op te geven voor pleegzorg. We 

hebben nu een dossier aangemaakt en deze 

ingeleverd bij de Probation Officer (hoofd van 

de kinderbescherming) dit dossier gaat naar 

een soort van jury, die dan hopelijk een 

passend gezin voor David kan vinden. 



Kisa Benjamin (10 December 2014)

Kleine Benjamin kwam 
in juli 2015 bij ons 
wonen. Hij is ‘s ochtends 
heel vroeg gevonden in 
een bos. Niemand heeft 
iets of iemand gezien. 
Ook bij Benji hebben we 
geprobeerd om familie 
op te sporen door foto’s 
te plaatsen in de 
landelijke kranten, maar 
helaas niemand 
gevonden.



Van Benjamin hebben we nooit familie 

kunnen vinden. We hebben ons best gedaan 

en hebben nog steeds contact met mensen in 

de omgeving waar Benjamin is gevonden.

We hebben pas geleden een dossier 

ingeleverd bij de kinderbescherming en 

hopelijk kunnen zij een goed pleeggezin voor 

hem vinden waar hij een goed thuis kan 

krijgen.



Mulungi Charlotte (10 februari 2015)

Charlotte is in oktober 
2015 gevonden bij het 
huis van een politie 
agent. Ze is daar 
achtergelaten, 
waarschijnlijk door de 
moeder, maar er zijn 
geen getuigen. We 
hebben geprobeerd om 
familieleden te vinden, 
maar ook bij Charlotte 
hebben we helaas 
niemand kunnen vinden.



Van Charlotte hebben we helaas nooit  

een familielid kunnen vinden. We hebben 

een foto in de krant geplaatst en zijn 

meerdere malen terug gegaan naar de 

plaats waar ze is achtergelaten, maar er is 

nooit nieuws gekomen.

Charlotte is nu ook opgegeven voor een 

pleeggezin. We hopen dat de 

kinderbescherming een goed gezin kan 

vinden waar Charlotte uiteindelijk kan 

wonen en een familie kan krijgen. Tot die 

tijd blijft ze lekker bij ons waar ze het erg 

naar de zin heeft en gelukkig is.



Mwebaza Jonathan (12 augustus 2017)

Jonathan is op 28 
augustus 2017 bij ons 
gekomen. Hij was toen 
2,5 week oud. Jonathan is 
achtergelaten aan de weg 
achter een kleine kiosk, 
op een berg met afval. Hij 
is in de avond rond 8 uur 
gevonden en toen naar 
de politie gebracht. De 
volgende dag is hij bij ons 
gebracht, waar hij mag 
blijven totdat we een 
familie voor hem kunnen 
vinden. 



Tot nu toe hebben we nog geen familie 

van Jonathan kunnen vinden. 

De sociaal werker is 2 dagen na de komst 

van Jonathan terug gegaan naar de plaats 

waar hij is gevonden. Er waren veel 

mensen die verhalen konden vertellen over 

hoe een jonge vrouw met een baby ruzie 

had met iemand aan de telefoon. Mensen 

speculeren veel, maar daar kunnen we 

natuurlijk geen antwoorden vinden.

Op de foto die in de krant is gekomen 

hebben we geen enkele reactie gehad 

helaas. 

We blijven zoeken en als we echt geen 

familie van Jonathan kunnen vinden gaan 

we proberen om ook voor hem een goed 

pleeggezin te vinden, maar dit zal nog wel 

een tijd duren want voor nu genieten we 

nog volop van de kleine man. 



Afaayo Nicholas 
Nicholas is op 30 september 2017 bij ons 
gekomen. Hij is achtergelaten aan de kant van 
de weg met een briefje van zijn moeder. Op 
het briefje stond dat de moeder niet voor 
hem kon zorgen en dat de baby geen melk 
kon drinken, daarom hadden ze hem alleen 
maar thee gevoerd. 
Nicholas is 3 kg. We weten de leeftijd nog 
niet precies, maar gezien aan zijn reacties en 
bewegingen kan hij tussen de 2 en 4 
maanden oud zijn. Hij huilt nog veel en kan 
moeilijk melk drinken. Hij zuigt niet en de 
melk wordt in zijn mond gegoten. Hij geeft 
nog veel over. Hopelijk gaat het snel beter 
met hem. 





































































THE FARM OF HOPE & DREAMS















































































































Dit is een kraantje aan 

de buitenkant van 

onze muur. Mensen 

uit de omgeving 

kunnen hier dagelijks 

gratis schoon en veilig 

drinkwater halen.

Op deze manier 

willen we toch graag 

ook iets kunnen 

betekenen voor de 

omgeving.



































Een kind;
wat een wonder,

Zo mooi,
Zo bijzonder!



We naderen het einde van de dienst :

Gebeden, inzameling

Journaal



1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoudsfonds



Het Journaal!!!!!



Dinsdagavond kwam de 30- groep 
weer voor het eerst bij elkaar! Het 

was een mooie start voor een 
nieuw seizoen! 

Er mogen meer mensen bij!





In het weekend van 25 september 
had Rock Solidgroep 4 een 

“kampweekend” in de Kamp. Het 
was enorm gezellig én op 

zaterdagmorgen werd er samen 
ontbeten in de Hema!







De kerkenraad in Driebergen…





2X

De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



2X

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



2X

Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.



2X

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



2X

En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.



2X

Refrein: 2X
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



2X

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



3 x amen



Volgende dienst:    

22 okt.

….. Tot dan!



En nu is er weer

koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag 
gewenst!
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