
Ten tijde van dit gesprek weet Tessa Jansen-Engelhard dat zij met haar 
man Peter en hun twee zonen twee jaar op missie gaat naar Zambia. In 
dit interview maken we kennis met Tessa.

Het is een rijkdom om op missie gaan

Tessa (26) is als middelste geboren in een gezin van drie kinderen. Gedurende 
haar jeugd heeft zij het idee dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze gaat op 
zoek naar een antwoord op die indruk en groeit ondertussen op in een fijn, 
warm, seculier gezin in Zoetermeer.

Tessa gaat met haar gezin op missie

Ontdekkingstocht
Bij haar opa ontdekt Tessa drie boe-
ken met als titel ‘jezus’ maar onwe-
tend leest Tessa de titel als ‘je zus’. 
Tot meer dan de titel komt zij niet 
maar de boeken intrigeren haar wel. 
Nadat zij later van een vriendin hoort 
over Jezus bezoekt Tessa met enige 
regelmaat diverse kerkvieringen. Op 
aanraden van haar moeder bezoekt 
zij ook een rooms katholieke viering 
in de kerk tegenover hun huis. Als 
tiener ervaart zij dat dit de plek is 
waar zij thuishoort en geeft zichzelf 
op voor de catecheselessen vanuit 
die kerk. Op haar zestiende laat Tes-
sa zich daar dopen. Na de middelbare 
school besluit Tessa de lerarenoplei-
ding godsdienst te gaan volgen aan de 
Fontys Hogeschool in Tilburg. Tessa: 
“Toen ik in Brabant woonde, bezocht

ik een groep jongeren waarmee ik sa-
men kon bidden en praten over mijn 
geloof.  Deze groep hielp mij in de 
ontdekkingstocht naar wie God is.”

Geluk in de liefde
Tezamen met een vriendin bezoekt 
Tessa in 2012 een kloosterweekend. 
“Ik raakte daar aan de praat met een 
jonge vrouw. Na afloop liet zij de foto’s 
van dat weekend aan haar grote broer 
zien. Deze grote broer was gechar-
meerd van mij en zocht contact met 
mij. Deze grote broer, Peter Jansen, 
moest moeite doen om mij te vin-
den maar uiteindelijk zocht hij mij 
op en we raakten aan de praat. Het 
klikte goed. Tijdens de Wereld Jon-
geren Dagen in Rio de Janeiro (2013) 
verloofden wij ons en in 2015 trouw-
den wij in de Friezenkerk in Rome.”

Geestelijk thuis
Nadat Tessa haar Peter trouwde, volg-
de een zoektocht naar een geschikte 
groep mensen die het stel kon helpen 
in hun geloofsleven. Alleen naar de 
zondagsmis gaan, bracht hen onvol-
doende diepgang. Via een Taizé-ont-
moeting in Valencia hoorden zij van 
de gemeenschap Emmanuel in Ne-
derland. “Nadat wij daar een week-
end hadden meegemaakt, voelden 
wij ons geestelijk thuis.” Het is op 
dat weekend dat Tessa kennismaakt 
met Fidesco. “Een voormalige vrij-
willigster getuigde van haar missie in 
Guinee. “Ik vond dit zo’n vet verhaal
maar dacht al snel dat ik niet ge-
lovig genoeg was om mij zo in te 
zetten voor de medemens. Later 
bleek dat iedereen op missie kan 
gaan; dat je er geen buitengewone

prestatie voor moest leveren. Vanaf 
die tijd was het voor mij duidelijk dat 
wij op missie gingen met Fidesco.”

Zorgvuldig overwegen
In mei 2016 werd Tessa moeder van 
zoontje Niek. “Het was in deze periode 
dat ik nogmaals de roepstem van God 
voelde” aldus Tessa. “Gelukkig heeft 
Fidesco ervaring in het uitzenden van 
gezinnen. [40% van de vrijwilligers zijn 
echtparen met kinderen, red.] Tijdens 
onze eerste informatiedag was ik net 
tien weken zwanger van onze tweede 
zoon Sem. Hoewel mijn verlangen om 
op missie te gaan toen al groot was, 
wilde ik wel dat Sem in zijn eerste jaar 
zoveel mogelijk bij mij kon zijn. Dat 
ging in mijn beleving niet in combina-
tie met een missie.



We vertrekken nu rond zijn eerste 
verjaardag. Voor mij was dit jaar een 
oefening in geduld. Iets dat ik moeilijk 
vind maar het was goed om een peri-
ode van voorbereiding te hebben. In 
deze tijd heb ik veel met Peter gebe-
den en zijn wij naar twee intensieve 
voorbereidingsweekenden van Fides-
co gegaan.”

Wat vraagt God van mij?
“Tijdens deze periode van onderschei-
ding heb ik veel getwijfeld over mijn 
motieven. Als net gehuwde vrouw, en 
vooral als jonge moeder, heb ik het 
‘burgelijk’ leven vaak als saai ervaren. 
Was de missie daar geen vlucht van? 
Was het verlangen naar avontuur wel 
iets goeds? Deze vragen stelde ik mij-
zelf regelmatig. In de loop van de tijd 
heb ik het leven als huisvrouw (bad-
kuip schoonmaken, luiers verscho-
nen, …) steeds meer eigen kunnen 
maken. Ik ging het ervaren als ‘heilige 
opdracht’ waar ik voldoening uit kon 
halen, door te zorgen en te dienen. 
Ik kreeg vrede met beide scenario’s - 
op missie gaan of niet. Toch nam het 
verlangen naar avontuur in deze tijd 
niet af. We voelden dat we beschik-
baar mochten zijn. Ons ‘ja’ gaven wij 
na ruim een jaar, een week na de on-
derscheidingssessie van Fidesco. Tij-
dens een gebedsmoment las ik uit de 
Bijbel in 1 Koningen 3:9: ‘Leer mij om 
goed te luisteren. En leer mij om het

 Leerlingen van de voorschool

Rijkdom
In Tessa’s opvoeding was ‘verant-
woordelijkheid’ een belangrijke waar-
de. Vanuit haar geloof wil zij graag 
‘dienen’. Vanuit dit ideaal werd haar 
verlangen naar een Fidesco missie ge-
voed. Tessa: “Tijdens de Wereld Jon-
geren Dagen (2013) hoorde ik Paus 
Franciscus zeggen ‘ga op weg, wees 
niet bang en dien’. Dat raakte mij heel 
diep want ik voelde mij altijd geroe-
pen om mensen te dienen. Nu deze 
kans zich voordoet weet ik dat dit een 
rijkdom is voor ons gezin. Ik weet ze-
ker dat Peter en ik zullen terugkomen 
als rijpere mensen en dat wij daardoor 
betere ouders kunnen zijn. Daarnaast 
hoop ik dat ik na deze missie als per-
soon sneller, vaker en meer dankbaar 
ben, wat relaxter, gastvrijer en met 
een dosis meer deemoed terugkom. 

Ga op weg, wees 
niet bang en dien

Het verlangen naar avontuur is iets 
wat God in mij gelegd heeft. En een 
avontuur gaat het zeker worden.”

Geldelijke steun
Alhoewel Tessa en haar man als vrijwil-
ligers vertrekken, komen er natuurlijk 
heel wat kosten bij een dergelijke mis-
sie: vliegtuigtickets, verzekeringen, in-
entingen, verblijfskosten, administra-
tieve opvolging… Zo’n € 17.000,- per 
professional. Fidesco zal deze kosten 
dragen. Als Franse NGO wordt 1/3 ge-
subsidieerd door de Franse overheid, 
maar voor 2/3 is Fidesco afhankelijk 
van de vrijgevigheid van vele mensen. 
Ook u kunt op deze manier bijdragen 
aan hun missie.

 Saint Daniel voorschool

Hoe? 
“Ondersteun onze missie met een 
maandelijkse of eenmalige gift. 
In ruil daarvoor bezorgt Fidesco u 
onze driemaandelijks missierap-
port waardoor u onze avonturen van 
nabij kunt volgen en meebeleven. 

verschil tussen goed en kwaad te zien.’ 
Dit woord bevestigde voor mij dat deze 
missie iets is wat ik samen met Onze 
Lieve Heer doe. Hij leidt ons, en wilt 
zich steeds verder aan ons openbaren.”

Cadeau
Tessa geeft godsdienstonderwijs op 
twee openbare basisscholen in de 
Randstad. “Ik houd veel van kinderen. 
Ze zijn puur en authentiek.” Die liefde 
voor kinderen komt goed van pas tij-
dens de missie van Tessa. In Chikowa, 
een klein dorp dicht aan de grens met 
Malawi (Afrika), gaat Tessa werken in 
de school ‘Chikowa Youth Develop-
ment Centre’. Tessa gaat daar de ‘Saint 
Daniel’ voorschool managen die kinde-
ren van drie tot acht jaar voorbereidt 
op het basisonderwijs. De school is in 
handen van  de Comboni Missionaries. 
“Deze missie vind ik fantastisch. Ik 
had het verlangen om naar een klein 
dorpje in Afrika te worden uitgezon-
den waar ik meer kon doen dan al-
leen lesgeven. Het werk sluit goed 
aan bij mijn persoonlijkheid” vervolgt 
Tessa. “Ik ben levendig, creatief en 
leergierig. Ik zie er vooral naar uit om 
te mogen samenwerken met de leer-
lingen, de leerkrachten, de ouders, 
het overig personeel, de paters en de 
andere Fidesco vrijwilligers. Deze mis-
sie komt echt van God. Hij heeft mij 
gemaakt zoals ik ben met mijn ver-
langens en die mogen er echt zijn.”



(*) = 
Fidesco is een samenvoeging van 
het Latijnse Fides (geloof) en co-
operatie. Het is een internationa-
le, katholieke organisatie die in 
1981 in Frankrijk ontstond. Fides-
co zendt vrijwilligers over de hele 
wereld uit om bij te dragen aan 
de volledige ontwikkeling van de 
bevolking. Vrijwilligers zijn singles, 
echtparen, gezinnen en priester
(-studenten). De organisatie werkt 
altijd samen met de plaatselijke 
kerk om juist de lokale ontwikke-
ling van kleinschalige projecten 
te stimuleren. Fidesco heeft meer 
dan 1100 vrijwilligers uitgezon-
den, onder wie 20 Nederlanders. 
In 2017 waren 185 vrijwilligers in 
25 landen actief. In Nederland is 
Fidesco erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften 
zijn aftrekbaar van de belasting.  In-
formatie: www.fidesco.nl.

Chikowa, Zambia

 

Peter Jansen (32), de man van Tessa, gaat in 
Chikowa de vakopleiding timmerwerk aan-
sturen van de school “Chikowa Youth Deve-
lopment Centre”. Van heinde en verre komen 
jongvolwassenen daar het timmervak leren. 
In die school worden meubels gemaakt die 
worden verkocht voor de meubilering van 
huisjes op een naburig safaripark. De op-
brengsten daarvan maken de opleiding ver-
volgens betaalbaar. De school is ook in han-
den van de Comboni Missionarissen. Peter: “Ik 
zie deze missie als een cadeau van God dat mij 
gegeven wordt.” 

Op de website van Fidesco kunt u ook zijn ver-
haal lezen. Voor hun twee zonen (2 jaar en 
acht maanden) wordt goed gezorgd door een 
plaatselijke kinderverzorgster.

Voor meer informatie en steun:
Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2
2215 NX  Voorhout

Rekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 ter name van 
Stichting Fidesco Nederland, Venlo.

Stuurt u uw adresgegevens naar 
Fidesco toe? Wij zijn dankbaar
voor iedere gift. Financiële on-
dersteuning voor onze missie
is onmisbaar, maar natuurlijk ook zeer 
concreet en materieel. Graag vraag ik 
u daarnaast ook om uw morele on-
dersteuning: wilt u voor ons bidden? 
en af een toe een bericht sturen? Ons 
email adres is missiezambia@gmail.
com”

Hilde Sluiter-Harren


