
Als wij afspreken is het een maand nadat Peter en zijn vrouw Tessa te 
horen kregen dat zij op missie gaan naar Zambia. In dit interview maken 
wij kennis met Peter. “Ik vind het super om mij in te zetten voor anderen.” 
Al in de eerste minuut van het gesprek benadrukt Peter dat hij “niet 
zo’n vrome jongen is” maar deze stap wel zet vanuit zijn geloof.

Voor twee jaar naar Zambia: een stap in geloof
Peter (32) groeit op in een gelovig gezin. Zijn ouders kregen zeven kinde-
ren waarvan Peter de oudste is. Peter: “Op mijn achtste verhuisden wij naar 
Berkel en Rodenrijs”, een plaats midden in het kassengebied. “Op zonda-
gen gingen wij naar de rooms katholieke viering in de plaatselijke kerk. Mijn 
ouders leerden het neocatechumenaat kennen, een nieuwe beweging in de 
katholieke kerk die zich voornamelijk richt op de christelijke vorming.” Peter en zijn vrouw Tessa voor het Vaticaan

Hartsverlangen
Vanuit deze groep reist Peter mee 
naar Italië. Gedurende die reis wordt 
Peter gegrepen door een Bijbeltekst. 
‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn 
er weinig. Bid daarom tot de Heer 
van de oogst dat Hij arbeiders stuurt 
om de oogst binnen te halen (Lukas 
10:2).’ De begeleidende priester helpt 
Peter de tekst te begrijpen en waar-
schuwt hem geen pantoffel-christen 
te worden: een christen die alleen 
naar de heilige mis gaat en vervolgens 
thuis blijft zitten. Vanaf dit moment 
ontstaat bij Peter het hartsverlangen 
om meer te doen met zijn geloof.

Thuiskomen
Na het VWO gaat Peter in Delft werk-
tuigbouwkunde studeren aan de uni-
versiteit. Gedurende zijn studietijd

leert hij zijn vrouw Tessa kennen. 
Zij besluiten in 2015 in de Friezen-
kerk in Rome te trouwen. Aanslui-
tend gaan zij samen op zoek naar 
een kerkgemeenschap die voor hen 
beiden veel betekent. Alleen naar de 
zondagsmis gaan, bracht hen onvol-
doende diepgang. “Wij hebben zelf 
niet zo’n grote discipline om te bidden. 
Wij hebben een gemeenschap nodig 
om ons vlammetje brandend te hou-
den.” Via een Taizé-ontmoeting in 
Valencia hoorden zij van de gemeen-
schap Emmanuel in Nederland. “Na-
dat wij daar een weekend hadden
meegemaakt, voelden wij ons geeste-
lijk thuis.” 

“Wij voelden ons 
geestelijk thuis”

Dromen
Het is tijdens dat weekend dat Peter 
kennis maakt met Fidesco. “Een voor-
malige vrijwilligster getuigde van 
haar missie in Guinee. “Ik vond dit 
zo’n waanzinnig verhaal maar dacht 
al snel dat ik niet gelovig genoeg was 
om mij zo in te zetten voor de me-
demens. Later bleek dat iedereen 
op missie kan gaan; dat je er geen 
buitengewone prestatie voor moest 
leveren. Het verlangen om uitgezon-
den te worden groeide maar het prak-
tisch geregel vooraf weerhield Peter. In 
het voorjaar van 2017 sprak het stel 
hun verlangen door met Fidesco en 
maakte het voorbereidingstraject 
mee. “Juist in dit uitgebreide traject 
kregen de praktische dingen vorm en
dat stelde mij gerust. Het was geen 
onoverkomelijke  berg meer maar ik

leerde stapsgewijs zaken te regelen. 
We droomden er samen over waar wij 
heen zouden willen..”

Paniek
Wel bleef Peter twijfelen of hij 
“vroom” genoeg was. “Wie ben ik om 
op missie te gaan was een vraag die 
ik mijzelf geregeld stelde. Wat heeft 
Fidesco spiritueel aan mij, praktisch 
geloofde ik het wel dat ik mij nuttig 
kon maken, maar ik ben geen lichtend 
voorbeeld, geen missionaris op ge-
loofsgebied. Die vraag knaagde echt 
aan mij en de paniek sloeg toe. Tezamen 
met zijn vrouw bad Peter om te kunnen 
zien wat God van hen wilde. Het was 
weer door een woord uit de Bijbel dat 
dat duidelijk werd.



Ga, Ik ben met jou
Peter: “Vrijwel meteen na het Fides-
co-onderscheidingsweekend kreeg ik 
bij het voorlezen voor onze twee zonen 
(2 jaar en 8 maanden) het verhaal van 
Mozes onder ogen. Het raakte mij 
enorm dat God Mozes riep en hem zei 
dat Hij met Mozes mee zou gaan. Die 
avond baden Tessa en ik weer samen. 
Bij het gebed kwam het verhaal van 
Mozes terug in mijn gedachten. Twee 
avonden later, tijdens onze gebeds-
groep in Wassenaar, sprak iemand 
over Mozes. De persoon benadruk-
te dat God door Mozes heen werkte. 
God zorgde voor Zijn volk. Drie keer 
ontving ik dus de bevestiging dat het 
goed zou komen.  Ik vertrouw nu op God.”

“Ik vertrouw nu op 
God”

Betekenisvol
“Ik wil graag betekenisvol werk doen.” 
Nu werkt hij zes jaar als proces-ont-
werper bij de pakjesafdeling van Post 
NL. “Ik moet op negentien locaties het 
werk van anderen optimaliseren. Dat 
kan ik alleen door goed met de mensen 
te praten. Om respectvol te luisteren 
wat werkelijk bij hen speelt. Ik wil 
graag de menselijke relatie met hen 
aangaan en niet alleen naar het proces 
kijken. Ik wil een nieuwe uitdaging 
aangaan en hoop dat ik in Zambia nog

Knipoog van God
Fidesco koppelt de mensen zelf aan 
de projecten. De professional kan zijn/
haar voorkeur aangeven maar geeft 
de keuze voor de missieplek uit handen. 
“Deze missie beantwoordt exact aan 
mijn verwachtingen. Ik wilde graag 
naar een dorpje in een Engelssprekend 
Afrikaans land. Als tiener zei ik dat ik 
timmerman wilde worden maar door 
mijn vervolgopleidingen verdween dit 
beroep uit beeld. Nu hoop ik, naast 
het managen terplekke, toch het tim-
mervak te leren.”

meer van betekenis kan zijn. Ik heb 
heel snel de neiging om oppervlak-
kig te worden, om in de modus van 
‘overleven’ te gaan in plaats van echt 
te gaan ‘leven’.  Door deze missie met 
Fidesco wil ik graag uit mijn ‘comfort-
zone’ komen, omdat ik weet dan ik 
dan pas echt wakker word.”

Peter bij de sorteermachine

Projectmanager
In Chikowa, een klein dorp dicht aan 
de grens met Malawi (Afrika), gaat 
Peter werken in de school “Chikowa 
Youth Development Centre”. Hij gaat 
daar de vakopleiding timmerwerk 
aansturen. 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 nabu-
rig safaripark. De opbrengsten daar-
van maken de opleiding vervolgens 
betaalbaar. De school is in handen 
van de Comboni Missionarissen. “Ik 
zie deze missie als een kans, als een 
cadeau van God dat mij gegeven wordt.” 

Thuisfront
De omgeving van Peter reageerde 
enthousiast op zijn plannen. Zijn vader 
en moeder willen al jaren als missi-
onarissen naar China toe; zijn broer 
zit voor een jaar in Japan. “Ik zou het 
fantastisch vinden als mensen mij wel 
blijven e-mailen(*) als ik in Zambia zit. 
We hebben er ook internet,  we hopen 
maar dat dat ook steeds werkt.”

Geldelijke steun
Alhoewel Peter en zijn vrouw als vrij-
willigers vertrekken, komen er natuur-
lijk heel wat kosten bij een dergelijke 
missie: vliegtuigtickets, verzekeringen, 
inentingen, verblijfskosten, adminis-
tratieve 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. 

Hoe? 
“Ondersteun onze missie met een 
maandelijkse of eenmalige gift. In 
ruil daarvoor bezorgt Fidesco u onze 
driemaandelijks missierapport waar-
door u onze avonturen van nabij kunt 
volgen en meebeleven. Stuurt u uw 
adresgegevens naar Fidesco toe? Wij 
zijn dankbaar voor iedere gift. Finan-
ciële ondersteuning voor onze missie

Timmerwerkplaats CYDC

Vakkundige opleiding

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVjmMqU2dzTIjJwoGjOeFl5GLXQW7N_VNy0-Cc9A017hF6aA/viewform?c=0&w=1


(*) = 
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 1600 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

is onmisbaar, maar natuurlijk ook zeer 
concreet en materieel. Graag vraag ik 
u daarnaast ook om uw morele onder-
steuning: wilt u voor mij bidden?”

Ga met God
“In Zambia hoop ik een meer men-
selijke samenleving te vinden, min-
der individualistisch, maar ik voel mij 
wel verbonden met u”. De goedlach-
se man ziet op tegen de muggen in 
Zambia. “Vandaag heb ik mij uitvoerig 
laten voorlichten op het gebied van 
muskietennetten, muggensprays en 
–oliën maar ik weet, ik ga met God” 
aldus Peter.

Hilde Sluiter-Harren

(*) =  Het email adres van Peter en Tessa 

 Jansen is missiezambia@gmail.com

Tessa Jansen-Engelhard (26), de vrouw van 
Peter, gaat in Chikowa een voorschool mana-
gen die kinderen van drie tot acht jaar voor-
bereidt op het basisonderwijs. Hierin werkt zij 
veel samen met het Zambiaanse personeel, 
de ouderraad, de leerlingen en hun ouders. 
Op de website van Fidesco kunt u ook haar 
verhaal 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.
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