
 

Avonturen van een CONTAINER-commissie 

 

‘Soms betekent geloof eenvoudigweg: weten dat God dingen kan doen, of Hij ze nu doet of niet.’      
                 Daniël 3:17, 18 

En dan krijg je een container aangeboden die je mag/kan  vullen en verschepen naar Mozambique. 

Het is een kleine container,  werd ons verteld – 20ft. Nou dat zagen we wel zitten- een berichtje in de 

Sionbrief – een paar avonden inzamelen en uitzoeken en …… 

Op 16 september zijn we begonnen met de inzameling van kleding, beddengoed etc .  We hadden al 

een paar bedden gekregen. In de bijbelse tijd lag iedereen aan, maar tegenwoordig doen we alles 

zittend, dus gelukkig mochten we de bedden opslaan bij Can Filters. De eerste avond kregen we 

aardig wat binnen, maar eigenlijk viel het ons wel wat tegen, want als het de volgende vijf avonden 

niet meer werd, zouden we die container niet vol krijgen. Nou het werd meer, veel meer!!! We 

moesten alle zeilen bijzetten om alles in de dozen te sorteren. Echtgenoten, familie en vrienden 

boden meerdere keren de helpende hand. Het jeugdhonk stond vol, nokvol en nog kwam er geen 

eind aan de stroom goederen. Gelukkig was daar Can Filters ( en Rinus de Groot)….. ook de dozen 

verhuisden  die kant op en werden bij de bedden opgeslagen. Na 6 avonden keken we tevreden naar 

het lijstje van wat we allemaal al ingepakt hadden. We hadden 150 dozen vol en nog wat losse 

dingen als ledikantjes, babybadjes en naaimachines. Zeer tevreden waren we tot André de Groot 

langs kwam en ons opgewekt meedeelde dat we ongeveer een halve container vol hadden. Het was 

toch een KLEINE container?????? 

      

    

Dan maar een stukje in Het Kontakt en in De Zaaier met de belofte dat we het ook wel op willen 

halen-  de facebook mensen deden een oproep op hun facebook en ja hoor van alle kanten kwamen 

weer zakken vol aan . De Coop nog benaderd voor het overschot aan Triqo’s .  



Dat leverde twee dozen vol Triqo’s op (die allemaal nog uitgepakt moesten worden - weet je nog 

Henk).  Na weer zes avonden begon André het licht op groen te zetten ( we verschepen geen lucht 

was het motto).   

 

     

          

Intussen hadden we ook een spaarbus neergezet voor de kosten van invoerrechten, verhitting en 

verscheping. Ook daar werd regelmatig gedoneerd. André de Groot heeft daarnaast zijn contacten 

bereid gevonden tegen gereduceerd tarief (of gratis) alles te regelen. Uiteindelijk komen de kosten 

slechts op € 1400,00 – dat is echt héél weinig. Intussen werd er ook druk geoefend door het 

projectkoor Song for Iris- de opbrengst van deze avond kwam ten goede aan de containeractie. Op 9 

november was DE avond. Wat was het een leuke avond – enthousiaste koorleden – een dirigent en 

pianist die pro deo meewerkten. Geweldig!  Anne en Thea en Bert en Anita deelden ieder op hun 

eigen wijze hun ervaringen en belevenissen in Mozambique. Het leek of je er zelf bij was geweest. 

Deze avond heeft het prachtige bedrag van € 800,00 opgebracht.  Al met al zijn de kosten van de 

container zo goed als binnen.  

Vrijdag 15 november was het dan zover. Ernst Wilschut kon de container ophalen en bij Can Fliters 

brengen. Zaterdagmorgen gingen wij de container vullen. Wat is zo’n kleine container GROOT!  

 

 



         

            Met passen en meten en slim inpakken lukte het om alles in de container te krijgen. 

Er was zelfs nog een klein plekje lucht waar een bank zou kunnen passen,                                             

dus op naar de rommelmarktcommissie om een bank te zoeken met de 

juiste maten.            

We vonden  een geschikte bank. De rommelmarkt-commissie schonk ons 

deze bank voor het goede doel. Geweldig  dat we zo met elkaar optrekken.  

De bank werd vervoerd in een kleine auto / banken plat-  de helft uit de 

auto stekend- kwam de bank ongedeerd bij de container aan.  

 

            Hij paste precies!!! (Goed gemeten mannen.) En toen was de container HELEMAAL VOL . 

Helma had contact gehad met de ambassade van Mozambique. André en Ria hadden alle 

formulieren al in orde gebracht. Bert heeft een hotline gehad met Iris Ministries in Mozambique om 

alles zo goed mogelijk voor te bereiden en alle hindernissen uit de weg te ruimen. 

 



En dus konden Ernst en Bert  zaterdagmorgen gelijk weer op weg om de container in Rotterdam af te 

leveren bij het adres waar de container verhit moet worden. En dan als alles goed gaat, gaat hij (of is 

het zij) donderdag 22 november op de boot naar MOZAMBIQUE! 

  

Het was een stap in geloof om aan dit containeravontuur te beginnen. Je voelt je klein als je (nu) ziet 

hoe God alles geleid heeft – stap voor stap.  

We bidden God dat dit alles tot zegen zal zijn in Mozambique en dat Zijn Naam erdoor groot gemaakt 

zal worden. 

Dank aan de vele handen die op welke manier ook hebben meegewerkt om dit avontuur tot een 

goed einde te brengen. 

 

De CONTAINER-commissie  

Marga Wilschut, Teuni de Wit,  Helma Verburg, Sonja den Hartogh,  Ria de Groot,                              

André de Groot, Bert van Middelkoop, Anita Terlouw en Gerrie van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Wat we doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, 
zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel!'  Moeder Teresa        


