
 
 

 

P E R S B E R I C H T  

 
5 juni 2020 

 

Deputaatschap Zending en Evangelisatie GGiN benoemt twee evangelisten 

 
“Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen” (Markus 16:15). Deze opdracht van 

Christus als het Hoofd van de Kerk vormt de basis van het Deputaatschap Zending en Evangelisatie, dat in 

2018 door de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is ingesteld. Het deputaatschap heeft 

onder meer als taak het identificeren en ontwikkelen van zendingsgebieden en de werving en begeleiding 

van zendelingen en zendingswerkers. Het eerste project waar het deputaatschap zich op richt is het 

zendingswerk in Zuid-Afrika waar Stichting Bethlehem zich voor inzet. Deze stichting valt onder 

verantwoordelijkheid van het deputaatschap.  

 

Het deputaatschap deelt met blijdschap mee dat ze een tweetal evangelisten heeft kunnen benoemen: 

* drs. J.G. (Georg) Lindhoud (40) uit Barneveld. Hij is momenteel werkzaam als locatiedirecteur van het 

Hoornbeeck College in Apeldoorn. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit heeft hij de 

opleiding tot Godsdienstleraar gevolgd. De heer Lindhoud is getrouwd en heeft 5 kinderen in de leeftijd van 

12 tot 1 jaar. Het is de intentie dat hij op termijn een leidinggevende rol krijgt op de zendingsvelden in Zuid-

Afrika. 

* J. (Job) Bolier (33) uit Elspeet. Hij is momenteel werkzaam bij en mede-eigenaar van NO3 omnicreatives, 

een marketingbureau. Hij heeft de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid voltooid aan de Universiteit van 

Utrecht. De heer Bolier is getrouwd en heeft 4 kinderen in de leeftijd van 7 tot 1 jaar. 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan het opleidingsplan. De opleiding zal naar verwachting op D.V. 1 oktober 

2020 starten en een jaar duren. De opleiding zal gedeeltelijk in Zuid-Afrika plaatsvinden. Ds. J.A. Weststrate, 

de oprichter van Stichting Bethlehem, zal een deel van de opleiding voor zijn rekening nemen en ook een 

stuk begeleiding op de zendingsvelden geven. Ds. Weststrate is gedurende 4 jaar werkzaam geweest in de 

gemeente Silverton (Pretoria) en heeft in die tijd, samen met zijn vrouw, de eerste zendingsactiviteiten 

verricht. Stichting Bethlehem heeft deze activiteiten overgenomen en werkt aan de verdere toerusting op de  

twee bestaande zendingsvelden in Hammanskraal en Refilwe. In deze gebieden en in een nieuw 

zendingsveld in Phumzile deelt Stichting Bethlehem momenteel voedselpakketten uit vanwege de gevolgen 

van de coronacrisis. Deze noodhulp en het andere diaconale daadwerk zijn de poort tot verkondiging van het 

Evangelie. Naast het verrichten van dit daadwerk is de hoofdtaak van de evangelisten om de bevolking 

bekend te maken met het Evangelie. Het uiteindelijke doel op langere termijn is het stichten van 

preekplaatsen en in het verlengde hiervan het institueren van gemeenten.   

 

Het deputaatschap heeft een toezichthoudende rol en heeft de uitvoering van een deel van de 

werkzaamheden gedelegeerd aan Stichting Bethlehem. Het deputaatschap is vooral bij de verkondiging van 

het Evangelie direct betrokken.  

  

Het is onze hartelijk wens en bede dat de Heere de benoeming van bovengenoemde evangelisten met Zijn 

zegen wil bekronen. 

 

Namens het deputaatschap Zending en Evangelisatie:  Namens Stichting Bethlehem: 

 

Ds. M. Krijgsman, voorzitter     Ds. J.A. Weststrate, voorzitter 

Ir. A.C. van Bochove, secretaris     G.R. van Leeuwen MES, secretaris 
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