
 
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Hazerswoude, december 2020 

‘Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus 

Jezus.’ Filippenzen 1:6 

 

Beste gemeenteleden, 

Wat gaat de tijd toch snel. Sinds begin augustus verblijven we weer in Hazerswoude-Dorp met ons gezin. 

Inmiddels zijn we alweer aan het toewerken naar onze terugkeer naar Ghana en is het afscheid nemen ook weer 

begonnen… 

Gezinsleven 

Boaz moest in het begin even wennen aan groep 3. Hij vond dat hij toch wel een stuk minder kon spelen dan in 

groep 2 en dacht dat hij alle dingen die hij moest gaan leren moeilijk zou vinden. Gelukkig  was hij uiteindelijk 

goed gewend en zijn we verbaasd over hoe hij al heeft leren 

lezen in deze korte tijd. Hij houdt er erg van boeken en 

verhalen. Hij zit regelmatig met een koptelefoon op 

luisterboeken te luisteren terwijl hij aan het tekenen of 

kleuren is.  

Levi heeft het ook erg naar zijn zin op de peuterspeelzaal. Hij 

weet met z’n lach en enthousiasme veel harten voor hem te 

winnen. Hij is ook enorm vooruit gegaan met het Nederlands 

praten. Hij leert elke dag weer nieuwe woorden bij en gaat 

steeds meer verhalen vertellen en langere zinnen gebruiken.  

Aron moet zich een beetje aanpassen aan het ritme van z’n broers, die weggebracht en opgehaald moeten 

worden van school. Hij heeft een paar weken slecht geslapen, wat de nodige gebroken nachten opleverede. 

Gelukkig slaapt hij inmiddels weer beter. Het was fijn voor onze kinderen om weer in “ons” huisje in 

Hazerswoude-Dorp te zijn, hoewel ze de afgelopen weken een stuk minder buiten konden spelen dan in april dit 

jaar! 

Gemeenteleven 

Het was fijn om een periode vaker naar de kerk te kunnen gaan. Ook met de strenger wordende maatregelen dit 

najaar kunnen we gelukkig nog meekijken in De Regenboog of thuis. De kinderen vinden het fijn om naar de club, 

kindernevendienst en oppas te gaan.  

We hebben ook al een TFC vergadering gehad in de vernieuwde Regenboog. We hebben afscheid genomen van 

Rens van Doeselaar als voorzitter van de TFC en Jeroen van Gool heeft zijn plaats overgenomen. We hopen 10 

januari tijdens de ochtenddienst weer afscheid te nemen van de gemeente. 

Werkvakantie 

Op dit moment is de planning dat de werkvakantie in de zomer van 2022 naar Ghana zal komen. Wij vinden dat 

heel gaaf en zien ernaar uit dat we een groep uit de gemeente kunnen verwelkomen in Gushegu! Helaas kan de 

informatieavond voor de gemeente niet doorgaan vanwege Corona.   



Werken in het ziekenhuis 

Gerben heeft een aantal maanden in het HMC in Den Haag 

gewerkt. Hij heeft daar een warm onthaal gehad en het was ook 

leuk om nog een heel aantal mensen weer te zien die hij nog 

kent van zijn tijd in het Bronovo. Hij heeft zich het digitale 

ziekenhuissysteem vlot eigen moeten maken, omdat zijn poli’s al 

snel volgepland stonden. Daarnaast genoot hij van de dagen dat 

hij op de verloskamers werkte en weer bevallingen kon 

begeleiden. Het werk veranderde in de loop van de maanden 

wel; de maatregelen rondom het Coronavirus werden ook 

binnen het ziekenhuis steeds strenger vanwege oplopende 

besmettingen bij patiënten en personeel. De laatste weken 

werkte hij de hele dag met mondkapje op, kwamen patiënten ook met mondkapje binnen en moesten we steeds 

vaker met volledige beschermingsmiddelen zwangeren behandelen die COVID positief waren getest.  

Queen of Sheba 

Op de dagen dat Gerben niet hoefde te werken, gingen we verder met de voorbereidingen voor de kraamkliniek. 

De afgelopen weken hebben we vooral veel nagedacht met andere mensen over het ontwerp voor de kliniek en 

hebben we de nodige veranderingen aangebracht. We hopen hier binnenkort een definitief ontwerp voor te 

hebben, zodat we vanuit Ghana hier ook een kostenplaatje van kunnen maken. Gelukkig zijn er veel mensen die 

met ons willen meedenken in dit hele proces; er komt altijd veel meer bij kijken dan je van tevoren bedenkt!  

We hebben inmiddels ook een logo voor Queen of Sheba! We zijn enorm blij met het eindresultaat en we zijn ook 

heel blij met de nieuwe website: queenofsheba.health! 

Planning en terugkeer naar Ghana 

Het is de afgelopen maanden veel schakelen geweest en plannen aanpassen. Toch probeerden we vooruit te 

blijven kijken. Onze jongens vragen ook steeds vaker wanneer we weer terug gaan naar Ghana. Op dit moment is 

het vliegveld van Accra (weer/nog) open voor internationaal vliegverkeer. In plaats van de verplichte hotel 

quarantaine bij aankomst, moet je nu een negatieve Corona-test hebben voordat je op het vliegtuig stapt en 

wordt er bij aankomst in Ghana ook een PCR gedaan, die binnen een uur bekend is. Als deze test negatief is, mag 

je zonder quarantaine het land in. We hebben daarom onze terugreis recent geboekt begin januari! Het is nog 

even spannend of dit echt door kan gaan natuurlijk, maar we zien er naar uit om weer terug te kunnen naar 

Ghana.  

We bidden dat we een mooie Kerst hebben dit jaar 

als gemeente, hoewel dit anders is dan andere 

jaren. Jezus is nog steeds Dezelfde en Zijn liefde 

verandert nooit.  

Bedankt voor jullie meeleven. Gods zegen voor het 

nieuwe jaar gewenst. 

Gerben en Dorien 

Boaz, Levi en Aron 


