
De Figurant vertelt…                                                                                    
(eind oktober 2022) 

Mijn vorige rondzendbrief was geschreven in juli, ‘hartje zomer’. Op dit ogenblik is het nog steeds 

zonnig maar de bladeren laten zien dat het herfst is. Fijn voor de gasrekening…en het laat gelijk 

ook beetje de zorgelijke realiteit van dit najaar zien. De oorlog gaat gewoon door, machthebbers 

vergrijpen zich aan de macht, het klimaat is verstoord, groepen staan tegenover elkaar en het lijkt 

zo moeilijk om je in de ander in te leven…er is veel verwarring. 

En in deze tijd staan we ook als Figuranten in die wereld! We mogen recht doen door te wijzen op 

de verschillen in de wereld, trouw te zijn door te blijven helpen en het werk in Oeganda te 

steunen. En mensen te wijzen dat je mag wandelen met de Here God, dwars door het leven… 

 

Ik speelde op een kerkconcert in Heerenveen. Een mevrouw zat heerlijk onderuit met haar ogen 

dicht te luisteren. Zou ze slapen, dacht ik, ben ik zo saai? Maar in de pauze bedankte ze me voor de 

liedjes: ze had heerlijk geluisterd, tot rust gekomen na een drukke week en haar eigen beelden 

gemaakt bij de teksten van de liedjes. 

Op een vroege woensdagmorgen was ik om 8.30 uur in een kerk vol kinderen. In Krabbendijke had 

men een scholendienst i.s.m. de Hervormde kerk. Prachtig om al die jonge mensjes te zien, de 

aandacht te zien bij het filmpje over Sarah uit Oeganda. Een meester vertelde mij dat hij dit filmpje 

15 jaar gelden zelf had gezien toen hij destijds in groep 8 zat, het had zijn leven een beetje 

veranderd! Binnenkort ga ik nog een keer naar de school toe om te vertellen over de kinderen in 

Oeganda. Het voedt het besef dat we in 1 wereld leven! 

                     



Dat zelfde gevoel was er in de viering te Hulst. Kinderen hadden schoenendozen gemaakt en de 

tekeningen hingen als feestelijke slingers door de kerk. Die zouden allemaal naar Oeganda gaan in 

een grote envelop. Het was feest in de kerk die morgen! 

Die zelfde middag was ik op een bijeenkomst over voedsel in het kader van wereldvoedseldag. Het 

dwingt ons om stil te staan hoe we met voedsel omgaan, hoe het voedsel verdeeld is in onze 

wereld…hoe het geproduceerd wordt. Ik zong een liedje over het klimaat, de schepping van God en  

de rentmeester die zoek lijkt en dacht tijdens het zingen aan mijn kleinkinderen. 

                               

Goddank, we mogen elkaar de Hoop doorgeven. Dat doen we ook als Figurant. Voor jong en oud. 

Lisanne uit ons bestuur is pas moeder geworden en onze laatste bestuursvergadering was bij haar 

thuis. Het was mooi dat de vergadering stil viel toen zij  binnen kwam met dit mooie wonder… 

kleine en mooie Saar! Of je nu in Zeeland woont of in Oeganda…elk kind is een wonder en is een 

teken van hoop. Daarom is er nog een Hoop te doen! Een mooi nieuw concept is Soup & Songs, 

wat kleinschalige-, verbindende concertjes zijn, een prachtige gelegenheid voor diaconieën.  Zie 

ook onze website. Huiskamerconcerten werken anders ook prima! We zijn ook bezig met een 

nieuwe folder en hebben gesprekken over met Amecet over de toekomst van dit werk. 

                         

 

Op donderdag 8 december van dit jaar, gaan we met het benefietconcert “Goes geeft thuis…!” het 

21 jarig bestaan van het kinderopvangwerk Amecet vieren in de Mythe te Goes. Voor 12 euro kun 

je er bij zijn. Neem iemand mee of geef het iemand cadeau, een heerlijk avondje op het rode 

pluche van dat prachtige theater in Goes.  



Met singer-songwriters, verhalen van hoop en gasten uit Oeganda…Mijn zus Els en haar dochters 

Mary en Helen komen een dikke  maand naar Goes op verlof en zullen die avond ook aanwezig 

zijn. Voor meer info: https://www.defigurant.nl/nieuws  

 

Zo gaan we door...op weg naar Advent, met de Hoop die in ons is. Dank allemaal voor jullie hulp, 

de giften die we krijgen, de steun die we ervaren en door kunnen geven aan Amecet in Oeganda, 

voor jullie gebed! 

Namens ons bestuur, Gerrit, Cor, Marinda en Lisanne, een hartelijke groet, we voelen ons gesterkt 

door al jullie hulp om dit mooie werk te blijven doen! 

Vrede en alle goeds, 

Theo van Teijlingen 

Stichting de Figurant, Hornikswei 69, 4464 AT Goes 

 defigurant2001@gmail.com   www.defigurant.nl    

Bank: NL26INGB0000003238 St. de Figurant te Goes 

                          

Kinderen in Sorti, shirtjes uit Biezelinge                                           Dozen met steun, dekentjes…. 

       

      Hulp aan de pre-school                                        Hulp aan oma’s                      en aan vrouwen in het ziekenhuis… 
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