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Ook de doven-kerk mocht doorgaan, 
wel met maskers op en spul om je 
handen te wassen.  
De maskers waren snel over want dat 
is niets voor een dove: je kan niet 
liplezen en de gezichtsuitdrukking is 
nauwelijks meer te zien. 
De week voor de kerstvakantie was er 
een speciale dank-dienst. Meer dan 
160 dove jongeren kwamen voor een 
dienst van 4 uur en een maaltijd.  
 
Jammer genoeg horen we nu net dat 
de scholen voorlopig weer dicht gaan 
omdat het aantal corona gevallen in de 
steden weer omhoog gaat.  
   Hartelijke groet 
    Frank 
     Groepsfoto na de doven-kerk 

Beste familie en vrienden, 
 
Bedankt voor alle goede wensen met 
mijn verjaardag en voor het nieuwe jaar. 
Jullie natuurlijk ook het beste gewenst. 
Veel delen van de wereld zitten nog in 
een lockdown. Ik hoor van velen dat het 
zwaar is om weinig contact te mogen 
hebben en ook niet naar de kerk te 
mogen. Veel sterkte gewenst met alle 
regels. 
 
In Nigeria waren de regels eerst erg 
streng, de scholen zijn meer dan 6 
maanden dicht geweest. Er waren regels 
voor de bank, de kerk, de markt, het 
vervoer, bruiloften enzovoort.   
Heel snel mochten we alweer naar de 
kerk; iedereen vond het belangrijk dat er 
gebeden werd en dat kan je het best 
samen doen in de kerk. 

                          Onder: tijdens de doven-kerk 

    Nieuwsflits Frank van der Maas 

Januari 2021 
 
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@gmail.com 
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    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 

“We kunnen geen lauwheid tolereren  
als het gaat om het zenden van het Evangelie  

                    naar een stervende wereld. "      Charles Spurgeon 

“Eenzaamheid” 
 
De afgelopen maanden konden we 
minder contact met elkaar hebben 
door de strenge regels rond corona. 
Voor veel mensen waren de feest-
dagen maar stilletjes. Ik reis niet 
meer zo vaak als voorheen en ik 
heb ook nu geen concrete reis-
plannen. Dat geeft een stukje rust, 
maar het is wel jammer dat ik 
familie, vrienden en de kinderen in 
Guinee-Bissau niet kan ontmoeten.  
Soms vraagt iemand zich bezorgd 
af of ik niet te eenzaam wordt. Ik 
ben gelukkig bijna nooit alleen en 
heb altijd genoeg te doen. Natuurlijk 
zijn discussies met  iemand van je 
eigen cultuur anders. Er zijn echter 
geen andere westerlingen in ons 
project en dit jaar hebben we ook 
geen buitenlands bezoek  gehad.  
Ik voel me bevoorrecht met tele-
foon, internet, fijne mensen om me 
heen en werk dat me voldoening 
geeft. Elke dag zie ik veel mensen 
om me heen die werkelijk eenzaam 
zijn. Die niemand hebben om bij uit 
te huilen of hun verhaal te vertellen. 
Als ik mezelf met hen vergelijk, “tel 
ik mijn eigen zegeningen, een voor 
een”.  
Toen de school dicht ging voor de 
kerstvakantie, heb ik alle studenten 
naar huis gestuurd. Even thuis kij-
ken bij je familie en vrienden daar. 

Van de ThuisFront Commissie:  
 
Eenzaamheid is: “je niet verbonden voelen met de ander”. Niet emotioneel verbonden voelen, niet de harts-
relatie met de ander hebben waar je zo naar verlangt. Wat een schrijnend verhaal over Ekene, niet gekend 
worden in wie je werkelijk bent... 
‘We kunnen geen lauwheid tolereren als het gaat om het zenden van het Evangelie’.  
Laten we onze zegeningen tellen en erop uitgaan.... om eenzame harten kennis te laten maken met het  
verlossende werk van onze Heere Jezus. Zijn hart gaat uit naar de eenzamen en kwetsbaren. In Nigeria, in 
Nederland, overal. Waar schijnt ons licht?  
Laten we bidden voor Ekene en alle andere eenzamen; dat zij zich diep verbonden mogen weten met Hem. 
      
              Hartelijke groet, Joost en Jose, Rianne, Alice, Rien en Marion, Annemarie. 

Sommigen dove studenten wilden niet, 
want thuis kent niemand gebarentaal, 
dus dan “zit je daar maar”.. 
Ik realiseerde me wat echte eenzaam-
heid is toen Ekene na een paar dagen 
terugkwam. Hij is een dove jongen van 
19 jaar (foto). Zijn vader is overleden 
en zijn moeder ligt na een beroerte al 
jaren op bed. Ekene heeft geen broers 
of zussen, dus vond de familie dat hij 
nodig moest trouwen. Dan kon zijn 
nieuwe vrouw voor moeder zorgen.... 
Omdat Ekene doof is en nooit naar 
school is geweest, kon hij niet goed 
uitleggen wat hij er zelf van vond; het  
“overkwam” hem allemaal.  
Vlak nadat hij een buurmeisje van 17 
als vrouw kreeg, kwam ik hem op het 
spoor. Hij leert bij ons een vak en ‘s 
avonds  een beetje gebarentaal.  
Elk weekend gaat hij naar huis. Met 
Kerst mocht hij twee weken naar huis, 
maar na een paar dagen was hij terug. 
Thuis begrijpt niemand gebarentaal en 
daarom heeft hij niet echt contact met 
zijn moeder en zijn vrouw. Hij is nog 
volop op zoek wat hij met zijn leven 
wil, en komt er nu achter dat andere 
dove jongens later trouwen. Meestal 
met een meisje die ze zelf uitkiezen, 
die ook doof is en waar je mee kan 
“praten”. Ondanks dat iedereen het 
beste met Ekene op het oog had, 
proef ik een stuk eenzaamheid waar ik 
ook geen oplossing voor weet.  
 
Ik tel mijn zegeningen nog maar eens! 


