
 

 

Nieuwsbrief Rik en Carolien Celie (Doctors on Mission), januari 2023. 
 
Terwijl ons Boliviaans medisch-pastorale team verder het Amazonegebied introk konden wij terug 
keren naar Europa. Dit was mogelijk dankzij de grote hulp van Stichting Zending en Gemeente 
(Z&G) die de volledige reis naar België en Nederland voor ons betaalde. We wilden immers de 5-
jaarlijkse zendingsconferentie van Z&G in januari niet missen! 
 
Het leek wel of de Heer alles had geregeld want al 2 dagen na aankomst was een bezoek gepland 
bij de cardioloog in België. Tijdens ons werk in verscheidene dorpen op een hoogte van 3500 tot 
4000 meter in het Andes gebergte voelde ik mij helemaal niet goed door een plotseling 
opgekomen zeer hoge bloeddruk. De klachten verbeterden wel toen we naar de lager gelegen 
gebieden van de Amazone trokken en door het nemen van een zelf uitgezocht medicijn. 
De cardioloog schreef hetzelfde middel voor en inmiddels ben ik aan het proberen het langzaam af 
te bouwen. Volgens hem en ook volgens mijzelf zijn de grote hoogte en de stress om zoveel 
mogelijk mensen te helpen met zeer beperkte (financiële) middelen de oorzaak van het probleem. 
 
Inmiddels hebben Carolien en ik in verschillende Belgische en Nederlandse gemeenten kunnen 
getuigen. Het was bijzonder zoveel heerlijke gesprekken te hebben met broeders en zusters. 
Hieruit kwamen stromen van zegen voort, zowel voor onze missie als voor onszelf. 
We zijn heel dankbaar voor de grote giften die we ontvangen hebben. Vooral de EGHW in Oud-
Beijerland is hierbij van onschatbare waarde gebleken. 
Op het missie veld blijft onze leuze dat we alles doen wat we kunnen maar dat we mogen rekenen 
op een God van het onmogelijke! Na ongeveer 35 jaar missiewerk voel ik dat bij velen het hart 
meer en meer geraakt wordt door ons werk van barmhartigheid en ook dit doet echt deugd! 
 
Er is inderdaad een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. 
Nu is het zo dat zaaigoed pas aangeschaft kan worden als er voldoende middelen zijn. 
We zijn de Heer ontzettend dankbaar dat we in de mogelijkheid werden gesteld om niet alleen 
zaaigoed aan te schaffen voor het werk van Doctors on Mission, maar ook voor onszelf!  
We kunnen eindelijk alle ongemakken van de oude caravan achter ons laten nu we een 
“vakantiehuisje” (type chalet) hebben kunnen aanschaffen. De zoektocht naar een eigen plekje en 
de aankoop verliepen op wonderlijke wijze in een minimum van tijd. Er is is nog veel werk te doen 
om dit huisje op te knappen maar met de nodige middelen en de talenten van Carolien (ook 
binnenhuisarchitect) moet dat mogelijk zijn. We verwachten dat we voor medische controles en 
noodzakelijk rustpauzes in de toekomst vaker in België zullen zijn en zien er naar uit dan op ons 
eigen plekje te verblijven en van daaruit het werk van Doctors on Mission te coördineren. 
We kunnen alleen maar oneindig dankbaar zijn voor broeders en zusters wiens hart door de Heer 
werd aangeraakt omdat zij zowel de noden van de missie zagen als die van onszelf na 10-tallen 
jaren zendingswerk. 
 
Blijf alstublieft bidden voor onze teams die in de meest afgelegen gebieden de meest zeldzame en 
besmettelijke ziekten behandelen. 
 
Heel veel zegen en nog heel lieve groeten van Rik, Carolien en onze Doctors on Mission teams. 


