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Om over na te denken: 
 
Ik las ergens een mooi stukje over 
James Fraser, een zendeling in Azie:  
Hij werkte in de eerste helft van de 
twintigste eeuw in Lisuland, enkele 
honderden kilometers ten westen van 
Wuhan.  
Hij verkondigde het Evangelie daar maar 
was vaak niet in staat om de meest 
bergachtige gebieden te bereiken. Door 
winterse sneeuwval was het te gevaarlijk 
om samen te komen in kerkdiensten. 
Eerst was hij boos, maar later realiseer-
de hij dat God van zijn problemen afwist.  
Hij besloot om de tijd die het hem gekost 
zou hebben om de Lisu’s te bezoeken 
(drie dagen), nu te gebruiken om voor 
hen te bidden. Niemand wist ervan, het 
was iets tussen James en God. Hij bad 
dus voor elk van de dorpen drie dagen, 
in plaats van ze te bezoeken.  
 
Toen de sneeuw was gesmolten en hij 
de dorpen weer kon bezoeken, ontdekte 
hij dat de gelovigen in de hooglanden  
meer waren gegroeid dan de gelovigen 
in de laaglanden, die hij wel had bezocht  
Hij begreep dat hij zich geen zorgen had 
hoeven maken, maar in plaats daarvan 
voor  de mensen moest bidden:  
“God liet me al mijn zorgen op Hem 
werpen. Als ik mijn zorgen voor mezelf 
had gehouden in plaats van ze aan Hem 
te geven, had ik nooit zo lang kunnen 
volharden in dit werk”.  
        Bewerkt artikel van Phil Moore 

Beste familie en vrienden, 
 
Waarschijnlijk zullen jullie veel binnen 
zitten met de maatregelen die in deze 
periode gelden. Heel veel sterkte met 
alle onzekerheden, ziekte of verdriet. 
Ik wens jullie allemaal toe dat het snel 
voorbij zal zijn en het normale ritme 
weer opgepakt kan worden. 
In Nigeria zijn de scholen half maart 
dicht gegaan, ook de kerk en de 
markt. Gelukkig verspreid de ziekte 
zich niet snel. De overheid is streng, 
er is haast geen vervoer mogelijk en 
in de stad moet je een mondkapje of 
zakdoek voor je gezicht. Als je dat 
niet hebt, krijg je een boete, of als je 
geen geld hebt 5 stokslagen.  
De meeste mensen houden zich aan 
de regels en we hopen dat ook hier 
het leven weer op gang zal komen. 
Deze nieuwsflits is korter dan anders.  
Een teken van leven uit Nigeria: alles 
gaat goed met ons en ons werk.  
Verhalen over de kinderen hoop ik 
een volgende keer weer te vertellen. 
       Hartelijke groet,    Frank 
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CBR Effata is een christelijke 
stichting die zich inzet voor 
kinderen en volwassenen met 
een beperking in Nigeria en  
Guinee-Bissau. 
CBR Effata heeft de ANBI 
status.  

Website: www.cbr-effata.org 

Er zijn 3 locaties in NIGERIA: 
1. Onuenyim: 
 Inclusieve Lagere School 

“Effata” 
2. Omorodu: 
 Oog Unit 
 Orthopedische Unit 
 Beroepstraining Unit 
3. Nwofe: 
 AIDS Ministry 
 Inclusieve Lagere school 

“Bethel”  
 Inclusieve Middelbare School 

“Berea” 
 Water project “Rehoboth” 
 
In GUINEE-BISSAU werken we 
voornamelijk in Ingoré en 
omgeving (Noorden). 
  
Frank is projectbegeleider van 
CBR Effata.  
Hij werkt steeds een periode in 
Nigeria en Guinee-Bissau.  
Hij wordt ondersteund door een 
achterban.  
 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met zijn 
Thuisfront Commissie: 
José Jacobse, secretaris TFC 
joses1986@hotmail.com  
 
Voor adreswijzigingen, aan- 
melden van nieuwe adressen of 
afmelden van deze nieuwsflits:  
Annemarie Duifhuizen,  
tfc.frankvandermaas@yahoo.nl 

“The gospel is only good news  
         if it gets there in time”. Carl Henry  

Van de ThuisFront Commissie:  
Even wat ander nieuws dan de crisis in ons eigen land. Misschien bent u ook 
overvallen door het leven wat ineens zo anders dan anders lijkt. Zorg voor uw 
naasten, zorg en angst voor de toekomst, zorg om uw bedrijf.  
Wat bemoedigend om te lezen over James Fraser die in zijn werk altijd te dealen 
had met deze onzekerheid. De tijd van wachten gebruikte hij om te bidden en 
wat een Zegen volgde daarop. Misschien een mooie uitnodiging voor ons?  
Extra tijd om te bidden voor het werk van Frank, maar ook voor de nood wereld-
wijd i.v.m. de coronacrisis. Uitziend naar Hem die al het lijden heeft overwonnen. 
Goede Pasen!             Joost en Jose, Annemarie, Rianne, Alice, Rien en Marion. 
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Oudere weeskinderen tijdens een “Effata familie bijeenkomst”.  

 

Nieuwsflits Frank van der Maas 

Post Adres Frank: 
PO Box 995, Abakaliki,  
Ebonyi State, NIGERIA 
of: 
Apartado 1135, Bissau 
GUINEE-BISSAU 
E-mail: 
frankvandermaas@gmail.com  

Whatsapp +245966000595 

Huisbezoek bij een dove jongen. Inmiddels zit hij op school en heeft hij een beter huis. 

Dove jongens na een training 
voor metselaar. 


