Als arts naar China om te evangeliseren
Voorjaarsconferentie van CMF Nederland gaat over medische zending
Pijnarts en anesthesist Paul Lieverse is een van de sprekers op de voorjaarsconferentie van
CMF Nederland over medische zending. “Er zijn gebieden waar je niet binnenkomt als je
evangelist bent. Dan vind ik het fantastisch dat er mensen naartoe gaan om er als arts hun
werk te doen en die ondertussen getuigen van Christus.”
door onze redacteur Petra Noordhuis – Nederlands Dagblad, vrijdag 11 mei 2007
BLEISWIJK – Veel christelijke artsen in Nederland hebben aan het begin van hun carrière een
aantal jaar in het buitenland gewerkt, om in minder bedeelde landen een bijdrage te leveren
aan de gezondheidszorg en om er te evangeliseren. CMF Nederland, een vereniging voor
christelijke artsen en christelijke medisch studenten, noemt dit ‘medische zending’.
De voorjaarsconferentie van CMF Nederland die morgen (zaterdag) plaatsvindt, gaat
hierover. Een van de sprekers is Paul Lieverse. Hij is anesthesist en pijnarts in het Erasmus
Medisch Centrum en is uitgezonden geweest naar China. Hij werkte er van 1985 tot en met
1988 als docent en anesthesist in drie grote, universitaire klinieken. Op de
voorjaarsconferentie vertelt hij over zijn ervaringen in China.
Lieverse vond het vanzelfsprekend z’n carrière in het buitenland te beginnen, vertelt hij
vooruitblikkend op de conferentie. “Ik ben op m’n twintigste christen geworden. Het leek me
raar om met m’n talenten níet naar het buitenland te gaan.” Hij ging uitgerekend naar China,
een land waar godsdienstbeoefening door de overheid wordt ontmoedigt. “Ik kon het in die
tijd niet zeggen, maar ik ging om te evangeliseren.”

G.A. Lindeboom
Op de conferentie van CMF Nederland wordt ook aandacht gevraagd voor Stichting
Ministerium Medici Missionare, kortweg Stichting MMM, waarvan Lieverse een van de vier
bestuursleden is. Stichting MMM geeft financiële ondersteuning aan personen en
organisaties die medisch zendingswerk doen. Er bestaat een hechte band tussen CMF
Nederland en Stichting MMM, volgens Lieverse. “Twee van onze bestuursleden, zijn ook
bestuurslid geweest van CMF en ik vermoed dat bijna al onze donateurs lid zijn van CMF.”

Levensstijl
Medische hulp bieden en evangeliseren gaan goed samen, zegt Lieverse verwijzend naar
Jezus Christus. “Hij was heel duidelijk over het doel van Zijn komen. Tegelijk was hij voor
mensen een voorbeeld door z’n levensstijl en genas hij ook wel eens zonder dat daaraan een
proclamatie van het evangelie was verbonden.”
Mensen die in arme landen evangeliseren, gaan zich na verloop van tijd vaak ook inzetten
voor betere medische voorzieningen, constateert Lieverse. Andersom kunnen hulpverleners
die christen zijn, moeilijk hun mond houden over hun geloof in Jezus Christus. Ze willen hun
geloofsovertuiging niet voor zichzelf houden. “Er zijn ook gebieden waar je niet binnenkomt
als je evangelist bent. Dan vind ik het fantastisch dat er mensen naartoe gaan om er als arts
hun werk te doen en die ondertussen getuigen van Christus.”

Stichting MMM ondersteunt elk jaar zo’n twintig tot vijfentwintig personen en organisaties
die aan medische zending doen, meestal met een bedrag van duizend tot drieduizend euro
per jaar.
Het begrip medisch zendingswerk wordt breed uitgelegd door de stichting. “We ondersteunen niet alleen artsen, maar ook apothekers, fysiotherapeuten en tandartsen.” Ook nietmedici kunnen ondersteuning krijgen van de stichting. “Zo geven we geld aan een man die in
het Midden-Oosten onderhoud verricht aan medische apparatuur en steunen we een
christelijke organisatie in India die voor elkaar probeert te krijgen dat in arme gebieden
voldoende artsen zijn.”
Stichting MMM heeft een kleine, maar trouwe achterban. De laatste drie jaar teert de
stichting in op het eigen vermogen. “De nood is soms zo groot, dat we besluiten een
aanvraag in te willigen al hebben we er niet genoeg middelen voor.”
Lieverse vindt het opvallend dat er de laatste jaren weer veel aanvragen binnenkomen van
jonge mensen. Er was een tijd dat het vooral de oude garde was die naar het buitenland
ging. Stages en kortdurend werk in het buitenland komen overigens niet in aanmerking voor
financiële ondersteuning van de stichting.
Stichting MMM erkent dat het belangrijk is mensen niet afhankelijk te maken van medische
hulp uit het buitenland. In het land zelf moeten ook artsen worden opgeleid, zegt Lieverse.
“Maar in een noodsituatie moet je daarover niet steggelen. Dan moet je hulp bieden.”

Leiding van God
In het buitenland werken is zwaar, weet hij. “Het is verrassend hoe God je kan leiden in
moeilijke omstandigheden. Je handicaps, zoals de taalbarrière, worden gecompenseerd met
extra mogelijkheden”, is zijn ervaring. “Zo kwam er in China een keer een man naar me toe
die mij z’n Engelse teksten wilde laten lezen. Hij wilde weten of de teksten die hij in een
schriftje schreef, klopten. Toen ik ging lezen, zag ik dat hij gedichten schreef die een lofzang
waren op de schepping en waarin hij zich afvroeg hoe dit allemaal door toeval kon zijn
ontstaan. Dat was voor mij een ingang om over Christus te beginnen. In Nederland is er nog
nooit iemand naar me toe gekomen met zo’n schriftje.”

