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Welkom!

Beste bezoeker van de Open Doors-dag 2022,

Hartelijk welkom, wat fijn dat u erbij bent! Ik vind het enorm bemoedigend te zien en te weten 

dat wij schouder aan schouder staan voor onze vervolgde broeders en zusters. Dat geeft hoop! 

Hoop en perspectief hebben onze broeders en zusters nodig, en wij trouwens ook. Daarom 

vandaag dit thema: ‘Baken van hoop’. 

Allereerst is onze gekruisigde en opgestane Heer het Baken van hoop voor ons allemaal. Hij 
beloofde: zie, Ik maak alles nieuw! En dan zijn ook Zijn trouwe volgelingen, onze vervolgde 
broeders en zusters, bakens van hoop te midden van hun heftige omstandigheden. Hun 
verhalen, hun geloof en standvastigheid vormen weer inspiratie en aanmoediging voor ons. 
Om zelf bakens van hoop te zijn op de plek waar wij leven en werken.

In dit programmaboekje vindt u praktische informatie over deze dag, 
over de locatie en het programma, maar ook over de sprekers, 
nieuwe boeken en bijzondere evenementen.

Samen met alle Open Doors-collega’s en -vrijwilligers wens ik 
u een heel gezegende en inspirerende dag toe.

Maarten Dees
Directeur Open Doors Nederland
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Father
Poulos

Rafif Pastor
Enrique*

Laura*

Middagprogramma
13.00 uur Opening
13.20 uur Spreker 1: father Poulos
13.45 uur Special Irak en collecte
14.15 uur Spreker 2: Rafif
14.40 uur Pauze
15.25 uur Start deel 2 van het programma 
15.35 uur Spreker 3: pastor Enrique*
16.00 uur Collecte voor Colombia
16.15 uur Spreker 4: Laura*
16.45 uur Afsluiting

Avondprogramma
19.30 uur Opening
19.45 uur Spreker 1: father Poulos
20.00 uur Special Irak en collecte
20.40 uur Pauze
21.20 uur Start deel 2 van het programma
21.25 uur Spreker 2: pastor Enrique*
21.40 uur Collecte voor Colombia
21.50 uur Spreker 3: Laura*
22.10 uur Afsluiting

*Schuilnaam

4 5PROGRAMMA PROGRAMMA



Foyer en ExpohalAuditorium

REIZEN

KERKEN

MUSKATHLON

WINKEL

OPEN DOORS 
BEZOEKERSCENTRUM

GROOT NIEUWS
RADIO

ENTREE 
HOOFD-

PROGRAMMA

INGANG

INFORMATIE EN REGISTRATIE

HOOFDPROGRAMMA 

GEBEDSMUUR

STANDS
REIZEN

KERKEN

MUSKATHLON

WINKEL

OPEN DOORS 
BEZOEKERSCENTRUM

GROOT NIEUWS
RADIO

ENTREE 
HOOFD-

PROGRAMMA

INGANG

INFORMATIE EN REGISTRATIE

HOOFDPROGRAMMA 

GEBEDSMUUR

STANDS

6 7PLATTEGROND PLATTEGROND



Father Poulos (39)
Hij was de laatste die wegging toen IS in 
2014 zijn woonplaats Bashiqa aanviel. En hij 
was de eerste die terugkwam, toen IS was 
verdreven. IS liet sporen na in de kerk waar 
Poulos werkt: de kogelgaten, beschadigde 
muren en vernielde beelden zijn nog 
zichtbaar. Poulos is nog steeds vol ongeloof 
over wat zijn stad is overkomen: “Als mij 
verteld was dat IS hier zou komen en alles 
zou verwoesten, had ik het niet geloofd.” Het 
is nu zo’n zes jaar geleden dat IS uit Bashiqa 
is verjaagd. Langzamerhand keren gezinnen 
terug naar de stad en father Poulos heeft 
een duidelijk doel: “Ik wil niet alleen een licht 
zijn voor de mensen in mijn kerk. Ik wil een 
licht zijn voor alle mensen in mijn omgeving, 
of ze nu moslim of christen zijn.”

Achtergrond:  
over de situatie in Irak
De meeste christenen in Irak 
wonen in het noorden van 
het land. Te midden van ruim 
42 miljoen inwoners vormen 
de 166.000 christenen een 
minderheid. De schade die IS aan 
kerken toebracht, is nog steeds 
niet hersteld en de grotendeels 
islamitische bevolking is niet 
tolerant tegenover christenen. 
Samen met lokale partners 
versterkt Open Doors de kerk in 
Irak, onder andere door te helpen 
bij de wederopbouw van huizen 
en kerkgebouwen, noodhulp en 
sociaaleconomische projecten. 
Irak staat op plek 14 van de 
Ranglijst Christenvervolging.

Rafif (12)
Leuk om te weten: Rafif is de jongste 
spreker ooit op de Open Doors-dag! Zij 
is hier vandaag samen met haar moeder. 
Wellicht ken je het verhaal van Rafif al. Haar 
verhaal stond vorig jaar in het Open Doors 
Magazine en haar foto prijkte op de cover. 
Dit meisje uit Irak verloor haar vader voor 
haar geboorte door een bomaanslag. Ze 
mist hem nog altijd. In de Bijbelklas in haar 
kerk (een Center of Hope) hoort ze verhalen 
uit de Bijbel en leert ze wat het betekent om 
christen te zijn. Zij, en al haar klasgenootjes, 
weten – zo jong als ze zijn – wat het is om 
vervolgd te worden: de komst van IS liet 
diepe sporen in hun leven na.

Zij staan op het podium van  
de Open Doors-dag 2022… 
We stellen je graag voor aan een paar mensen die je vandaag op het podium ziet staan.

Pastor Enrique* (45)
Een van de sprekers tijdens de Open Doors-
dag is Enrique*, een voorganger uit 
Colombia. Jaren geleden ontmoette 
hij Open Doors-pionier Anne van der 
Bijl. Enrique vertelde hem dat hij graag 
theologie wilde studeren. Open Doors gaf 
hem financiële steun om deze opleiding te 
volgen. Zo werd Enrique de eerste pastor 
met opleiding sinds veertig jaar in dat 
gebied. Nu is pastor Enrique de leider van 
ons werk in Colombia.  

Irak
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Laura* (23)
De Colombiaanse Laura* kreeg als kind al te 
maken met vervolging. Ze werd op school 
anders behandeld omdat ze christen is. “Het 
was een seculiere school en als ik niet mee 
wilde doen met bepaalde activiteiten, dan 
werd ik gepest.” Het waren zware en eenzame 
jaren voor Laura. Haar vader is voorganger 
in Colombia en dit leverde voor Laura 
gevaarlijke situaties op, zo gevaarlijk dat haar 
ouders haar als tiener naar een opvanghuis 
voor christelijke kinderen stuurden. Daar 
ervoer ze rust en warmte. Laura bleef na haar 
opleiding in het opvangtehuis wonen en 
werkt op het veldkantoor van Open Doors 
in Colombia. Dankzij haar werk kan ze 
medechristenen die (ook) vervolgd worden 
bemoedigen en steunen.

We stellen je ook graag voor aan de 
bandleden die de prachtige muziek 
verzorgen… 
“Hallo! Ik ben Jan Willem van Delft, sinds 
zes jaar betrokken bij de Open Doors-dag 
als bandleider. Dit jaar sta ik op het podium 
met Miranda de Vlieger en Eline Segers 
(zang), Marcel Zimmer (zang en gitaar), 
Ruben Bekx (gitaar, (contra)bas en allerlei 
niet-westerse instrumenten), Frank van Es-
sen (drums, percussie en viool), Sjoerd Visser 
(tenor- en altsax, fluit, klarinet, whistles, 
toetsen) en Hans van Wingerden (trompet, 
bugel en zang). We hebben allemaal hart 
voor de vervolgde kerk en willen hun bood-
schap graag overdragen. 

‘ Het maakt mij dankbaar dat ik tot aan 
de dag van vandaag met zo’n gewel-
dig team musici mag samenwerken!’

Ons doel als muzikanten is om de bezoekers 
vandaag mee te nemen in de muziek, de 

teksten, de aanbidding en de (soms heel 
oude) liederen, maar ook in het verhaal 
van Open Doors. De bezoekers van de 
Open Doors-dag komen uit veel verschil-
lende kerken, dus we zoeken altijd naar een 
divers repertoire: van Psalmen tot Opwek-
king, liederen die de mensen uit volle borst 
meezingen, naast intieme luisterliederen. 
De muziek staat niet op zichzelf, maar dient 
een hoger doel op deze dag. 

We slaan muzikaal graag bruggen tussen 
oost en west, en de muziek is daarbij een 
middel. Zo zijn de Psalmen bij heel veel 
bezoekers van de Open Doors-dag bekend, 
maar doordat we het anders arrangeren, ne-
men we hen muzikaal mee naar die landen, 
en beleef je zo’n tekst op een heel andere, 
intensere manier, door de ogen en oren van 
onze vervolgende broeders en zusters.”

10 11EVEN VOORSTELLEN... EVEN VOORSTELLEN...

* Schuilnaam

Achtergrond:  
over de situatie in Colombia
Colombia is een christelijk land, 
de meeste Colombianen zijn 
rooms-katholiek. En toch staat 
het land op plek 40 van de 
Ranglijst Christenvervolging. Hoe 
kan dat? Omdat in de afgele-
gen gebieden criminele (drugs)
organisaties het voor het zeggen 
hebben: geweld, bendeoorlogen 
en illegale mijnbouw maken veel 
mensen tot slachtoffers. Inheemse 
Colombianen die christen worden, 
kunnen rekenen op discriminatie en 
geweld vanuit hun stam of uithuwe-
lijking met een niet-christen. Voor de 
inheemse bevolking is christen-zijn 
een daad van verraad aan de tradi-
tionele cultuur. Samen met lokale 
partners steunt Open Doors chris-
tenen in Colombia, onder andere 
door het geven van trainingen, het 
verspreiden van christelijke boeken 
en traumazorg.

Colombia
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Wat kan ik doen?

BID! Wil je biddend betrokken zijn (of blijven) bij de 

vervolgde kerk? Dan is een van deze dingen 

misschien iets voor jou:

Avond van Gebed 
Om de maand organiseren 
we een digitale mini-variant 
van de Nacht van Gebed. 
In plaats van de hele nacht 
nemen we een uur de tijd 
om biddend stil te staan bij 
de vervolgde kerk. Aan de 
hand van video’s, muziek en 
een overdenking wordt de 
livestream ingevuld. 

Open Doors GebedsApp 
Bid dagelijks voor de 
vervolgde kerk aan de hand 
van gebedspunten die je 
via onze app op je telefoon 
ontvangt.

De gebedsmuur 
Vandaag vind je een 
gebedsmuur in de foyer 
van de Midden Nederland 
Hallen. Laat hierop jouw 
gebed voor de vervolgde 
kerk achter. De gebeden 
op de muur worden door-
gestuurd naar verschillende 
veldkantoren.

opendoors.nl/avond opendoors.nl/gebedsapp 
Kijk op de 

plattegrond op 
pagina 6 voor de 

gebedsmuur!
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Wat kan ik doen?

Geef!
Misschien ben je al betrokken bij Open Doors als 
giftgever, maar mocht je dat nog niet zijn: lees dan 
verder! Wil je geld aan Open Doors geven, maar 
weet je nog niet goed aan welk doel of op welke 
manier? We delen graag wat opties met je.

Doe een boek cadeau (of lees ‘m eerst zelf)! 
In onze winkelstand of webshop vind je allerlei boeken, 
geïnspireerd door of gebaseerd op de vervolgde kerk. Of je nu een 
kinderboek, studieboek of een van de boeken van Anne van der Bijl 
of andere collega’s zoekt: er is keus genoeg. Een aantal suggesties:

Leugenparadijs 
Wil je Noord-Korea eens 
door kinderogen bekijken? 
Lees dan de hernieuwde 
uitgave van Leugenparadijs, 
een spannend jeugdboek 
over de 14-jarige Suk-hi. Zij 
praat thuis per ongeluk haar 
mond voorbij over kritiek op 
de overleden Grote Leider 
Kim Il-sung. Voor Suk-hi 
en haar familie begint een 
ellendige periode van 
opsluiting, vluchten en 
proberen te overleven.

Strijd om Afrika 
Ook al is dit boek bijna 
vijftig jaar oud, de kerk in 
Afrika staat nog steeds 
onder grote druk. Wat doen 
wij, christenen van de 21e 
eeuw, met die nood? Als 
we werkelijk geloven dat 
alle mensen gelijk zijn in 
Gods ogen, kunnen we niet 
anders dan betrokken raken. 
Hoe? Ook dat lees je in dit 
boek.

12 lessen uit de vervolg-
de kerk in Azië 
Open Doors geeft trai-
ningen over omgaan met 
vervolging. In dit boek ga je 
in vogelvlucht door delen 
van dat trainingsmateriaal 
heen. Je leest bijvoorbeeld 
over bronnen van vervol-
ging, hoe de kerk verlamd 
kan raken, maar ook hoe jij 
je geestelijk kunt wapenen. 
Het gespreks- en studie-
materiaal is geschikt voor 
groepen en voor zelfstudie.

Avondmaal met  
ontbijtkoek 
Hoe ziet veertig jaar werken 
bij Open Doors eruit? 
Klaas Muurling licht in zijn 
nieuwe boek een tipje van 
de sluier op. Hij leverde 
Bijbels af in een Russisch 
werkkamp, vierde samen 
met Mexicaanse christenen 
avondmaal met ontbijtkoek 
en stond regelmatig aan 
de grens met honderden 
Bijbels, in zijn auto.

Vandaag verschenen!
Besluit jij vandaag het werk 

van Open Doors maandelijks te 
steunen met een gift? Dan krijg 

je Avondmaal met ontbijtkoek 
gratis! Lever je machtigings-
kaart in bij de winkel-stand.

Kom naar de 
winkel-stand!

€16,50€11,95 €9,99

opendoors.nl/webshop 

€19,95
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Nalaten aan  
Open Doors  
Wilt u ook na uw overlijden de vervolgde 
kerk blijven ondersteunen? Met een nala-
tenschap maakt u het verschil voor de kerk 
van morgen. En staan uw vervolgde broers 
en zussen er niet alleen voor.

Meneer Pieterse koos ervoor Open Doors 
in zijn testament op te nemen. Die keu-
ze maakte hij met hoofd én hart: “Naast 
Open Doors steun ik al jaren meerdere christe-
lijke organisaties. Maar ja, je moet een keuze 
maken. Het mooie aan Open Doors vind ik 
dat ze geen onderscheid maken tussen kerken 
onderling én wereldwijd werken. Ik geloof ook 
dat de kerk niet aan een land gebonden is, 
maar dat we een wereldwijde kerk vormen. 
Vandaar mijn keuze voor Open Doors.”

Neem vrijblijvend 
contact op met Jaap 
van Leeuwen voor meer 
informatie over nalaten 
aan Open Doors.

Geef je tijd en ga aan de slag als 
ambassadeur 
In Nederland en Vlaanderen zetten al ruim 500 mensen zich in als ambassadeur van Open Doors. 

Als ambassadeur zet je (het werk van) Open Doors in jouw kerk of gemeente op de kaart. Onze 

ambassadeurs doen dit op heel verschillende manieren: de één organiseert maandelijks een 

gebedsbijeenkomst in zijn kerk, de ander draagt Open Doors jaarlijks aan als collectedoel en weer 

een ander brengt het verhaal van de vervolgde kerk onder de aandacht bij de het jeugdwerk in zijn 

gemeente.

Open Doors helpt je op weg!
Wat jij doet als ambassadeur, bepaal je zelf. Maar we 
helpen je graag op weg! Als ambassadeur ontvang je 
elke twee maanden een kerkenpakket. Hierin vind je 
bijvoorbeeld input voor een preek, een collectevoorstel, 
promotiemateriaal voor aankomende evenementen of 
kindermateriaal over een bepaald thema. 

Jij kunt de connectie worden tussen je broers en zussen 
in je eigen gemeente en degenen die vervolgd worden. 
Help je mee? 

opendoors.nl/nalaten  
opendoors.nl/ambassadeur   

Meer weten over het 
ambassadeurschap?

Kom naar de kerken-stand. 
We vertellen je er graag 

meer over!

Aan het 
werk voor de 
vervolgde kerk? 
Wil jij jouw talenten inzetten voor 
de vervolgde kerk? Neem dan eens 
een kijkje op onze website naar 
onze openstaande vacatures. Zet jij 
je liever een paar uur per week in als 
vrijwilliger? Dat kan ook! Benader 
ons gerust als je interesse of vragen 
hebt.

opendoors.nl/
vacatures   

Stuur mij gerust een mail op: 
jaapl@opendoors.nl



18 19WAT KAN IK DOEN? GA! WAT KAN IK DOEN? GA!

Wat kan ik doen?

GA! Wil je op een manier die bij jou past in beweging 

komen voor de vervolgde kerk? Er zijn heel veel 

verschillende manieren om dat te doen!

Reis mee naar de vervolgde kerk 
Ga met ons mee op (virtuele) reis naar 
Jordanië, Qatar of Irak en laat je inspireren 
door vervolgde christenen. Bid voor en met 
hen, luister naar hun verhalen en wees een 
bemoediging voor de vervolgde kerk.

Ontdek het verhaal van Open Doors  
Hoe zag de werkkamer van Anne van der Bijl 
er uit? Hoe werden Bijbels naar de Sovjet-Unie 
gesmokkeld? Wat wordt er gemaakt in een 
Noord-Koreaans werkkamp? Kom langs bij het 
Open Doors Bezoekerscentrum en beleef het 
bijzondere avontuur van Open Doors. 

Met de Muskathlon naar Marokko  
Wandelen, hardlopen of fietsen voor de 
vervolgde kerk in het prachtige, kleurrijke 
Marokko: het kan in 2023! Zamel geld in 
voor je vervolgde broers en zussen, reis mee 
met de Muskathlon en lever een bijzondere 
sportprestatie op een manier die bij jou past. 

opendoors.nl/reizen    opendoors.nl/ 
bezoekerscentrum     

opendoors.nl/ 
muskathlon

Bezoek de  
Muskathlon-stand 

voor meer informatie 
over deze bijzondere 

reis!

Nu alvast een  
kijkje nemen?

Kom langs bij onze stand 
en ontdek meer over het 

bezoekerscentrum!

Meer weten over  
onze reizen?

Kom naar de reizen-
stand. We vertellen je er 

graag meer over!

IRAK
Periode

Maart 2023
Gezelschap

GroepsreisLand

Irak

Vluchtnummer

AC31854
Gate

K04

Open Doors Reizen



20 21VOOR JONGEREN EN KINDEREN VOOR JONGEREN EN KINDEREN

Shockwave 
Ons gebed heeft kracht. Niet omdat wij 
fantastisch bidden, maar door God tot Wie 
we ons richten. Speciaal voor tieners ont-
wikkelde Open Doors Shockwave: materiaal 
speciaal voor kringavonden, jeugdgroepen 
of vereniging. In twee avonden leer je meer 
over vervolging en de kracht van gebed.

Boek een spreker  
Wil je dat er bij jouw jeugdgroep, in jouw 
kerk of op jouw studentenvereniging aan-
dacht is voor de vervolgde kerk en het werk 
van Open Doors? Nodig dan een van onze 
sprekers uit. Zij komen graag iets vertellen 
over Open Doors en ontmoetingen die ze 
hebben gehad met vervolgde christenen!

Geheime Vrienden 
Speciaal voor kinderen die meer willen 
ontdekken over de vervolgde kerk hebben 
we ‘Geheime Vrienden’ bedacht. Met een 
gebedspaspoort reist een kind de hele wereld 
over en ontmoet kinderen die vervolgd 
worden. Elke dag bid je voor een ander land 
en zo ontdek je van alles over vervolging.

Adventskalender 
Over een paar maanden is het Kerst. Maar 
wist je dat het in veel landen gevaarlijk is om 
Kerst te vieren? Er zijn kinderen die stilletjes 
Kerst vieren met hun familie. De gordijnen 
zijn dicht en niemand mag het weten. Wil 
jij ons helpen deze kinderen te helpen? Dat 
kan door onze adventskalender te bestellen, 
de verhalen die daarbij horen te lezen én 
door elke dag iets ín de kalender te stoppen. 
Hoe? Bestel het pakket en ontdek het zelf!

Jongerenreis 
Wil jij met Open Doors op reis, maar reis jij 
het liefst met leeftijdsgenoten? Ga dan mee 
met een van onze jongerenreizen in 2023. 
Reis met mensen tussen de 18 en 25 jaar 
naar de vervolgde kerk, bezoek bijzondere 
gebieden, ontmoet christenen die onder 
druk leven en wees een bemoediging voor 
de kerk in het Midden-Oosten of  
Latijns-Amerika. Reis je mee?

opendoors.nl/
shockwave     

opendoors.nl/spreker      

opendoors.nl/ 
geheimevrienden      

opendoors.nl/ 
adventskalender

Speciaal voor jou…  
Of je Open Doors nou al heel lang kent of eigenlijk nog amper, we hebben interessant materiaal 

voor jou om meer over én van de vervolgde kerk te leren! Nieuwsgierig? Lees dan verder!

opendoors.nl/ 
jongerenreizen 

Ga naar onze 
reizen-stand voor 
meer informatie.
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Agenda 
Houd deze evenementen in de gaten voor meer informatie over 

en inspiratie vanuit de vervolgde kerk: Diepgeworteld
MET O.A. MUZIEK, ONTMOETING MET 
DE VERVOLGDE KERK EN SEMINARS

ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022
VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

VROUWENEVENT

MEER WETEN OF JE METEEN AANMELDEN?
opendoors.nl/diepgeworteld

Vrouwenevent Diepgeworteld 5 november 2022

Avond van Gebed voor vervolgde kinderen 17 november 2022

Virtuele reis naar Qatar 12 december 2022

Publicatie Ranglijst Christenvervolging 2023 18 januari 2023

Zondag voor de Vervolgde Kerk 4 juni 2023

Nacht van Gebed 9-10 juni 2023

Open Doors-dag 2023 7 oktober 2023 (onder voorbehoud)

opendoors.nl/kalender    



Laat de hele wereld bidden 
voor vervolgde jongeren 
in het Midden-Oosten. 
Zij staan nooit alleen!

Als bemoediging lichten we de wereldkaart op met gebeden 
vanuit de hele wereld. Laat ook jouw gebed zien op 
opendoors.nl/1miljoenbidders

Jullie zijn het licht voor de wereld.                                  
Matteüs 5:14


