
Door: Jan van den Bosch

Vele jaren heb ik als tv-verslaggever de wereld 
rondgereisd. Ik heb reportages gemaakt in de 
hongergebieden, ik heb oorlogen meegemaakt, ik 
heb gezien hoe mensen leven in de meest onthut-
sende situaties in sloppenwijken. Ik heb gezien 
hoe kinderen werden gedwongen tot prostitutie. 
Nooit heb ik de moed opgegeven voor een betere 
wereld. Voor de verandering van omstandigheden 
die zo slecht en donker waren dat je de hoop op 
zou geven. God heeft deze wereld in nood niet 
losgelaten en daarom mogen wij die wereld in 
nood ook niet loslaten. 

Wat mij hoop geeft zijn al die mensen die zich we-
reldwijd inzetten om de armen en verdrukten te 
helpen. In de haven van Lomé, de hoofdstad van 
Togo, bezocht ik de Africa Mercy. Het schip dat 
de wereld hoop biedt door haar levensreddende 
werk. Het is bijzonder om aan boord te zijn van de 

Africa Mercy en om met eigen ogen te zien wat er 
aan boord van dit bijzondere schip gebeurt. Zeer 
deskundige chirurgen, artsen en verpleegsters die 
hun topbaan voor een tijd hebben opgegeven om 
de armste van de armen te helpen.
Ik denk terug aan een moeder met een doodziek 
kind waarvoor geen ziekenhuis bestaat, waarvoor 
geen hulp mogelijk leek. De vreugde is onbeschrij-
felijk als een moeder een opgegeven kind weer in 
de armen mag sluiten. “Wat je voor de minsten 
van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor Mij 
gedaan” zegt Jezus. De grote opdracht: “Heb je 
naaste lief als jezelf ” wordt hier aan boord door 
honderden vrijwilligers waargemaakt. Wat ben ik 
trots op deze mensen, op Mercy Ships en op u die 
dit magazine leest en misschien wel helpt om dit 
mogelijk te maken!

Het is de missie van Mercy Ships om als inter-
nationale christelijke organisatie uit naam van 
Jezus hoop en genezing te brengen voor de aller-

armsten. Ze zet daarvoor een varend ziekenhuis in 
en werkt ter plaatse samen met instanties, kerken 
en individuen. Aan boord van het schip werken 
medisch specialisten en verpleegkundigen uit wel 
40 landen. Ze betalen zelf voor kost en inwoning 
en ontvangen geen salaris voor hun werk.

Afgelopen jaar heeft Mercy Ships veel medische 
behandelingen verzorgd voor mensen die nooit 
zelf een dokter kunnen betalen. Het doel is om elk 
jaar maar liefst 5.000 operaties, 15.000 tandheel-
kundige behandelingen en nog duizenden andere 
ingrepen, bijvoorbeeld aan ogen, gratis uit te voe-
ren! Zo’n 450 vrijwilligers hebben hun veilige om-
geving en luxe tijdelijk ingeleverd om aan boord 
van de Africa Mercy Jezus’ opdracht om de arme 
naaste te helpen, uit te voeren 

Maar u kunt ook hulp bieden! Vanuit uw eigen 
huis. Zonder uw huidige verplichtingen en zeker-
heden op te geven.

Ik wil u vragen: helpt u mee de nood van de 
allerarmsten te lenigen? 
Lang niet alle kosten worden gedekt door het 
werk van vrijwilligers. Denk aan alle medische be-
nodigdheden, energie en het onderhoud.

Hoe kunt u helpen? Verderop in dit maga-
zine leest u over de mogelijkheden om dit 
fantastische werk te steunen. Vul vandaag 
nog de bijgevoegde machtigingskaart in!

Elke gift voor medische hulp aan de allerarmsten 
is van levensbelang! Wat mij raakt, is dat Mercy 
Ships daadwerkelijk gehoor geeft aan die in-
dringende oproep van Jezus in Matthëus 25:40 
‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van 
deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt 
u dat voor Mij gedaan.’

Als u donateur wordt, dan helpt u structureel mee 
aan de missie van Mercy Ships, in navolging van 
de oproep van Jezus. Daarmee helpt u blinden 
weer zicht op een toekomst te geven, kreupelen 
te laten lopen en velen met een medisch dood-
vonnis nieuwe hoop en leven te schenken. Ook 
is uw gebed voor het werk van Mercy Ships van 
levensbelang.

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Jan van den Bosch
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Ligt u ook wel eens wakker
van de nood van de 

allerarmsten in de wereld?


