
Servië 
 
 
 

 
Het Evangelie van God delen en onszelf 

(1Thessalonicenzen 2:8) 

 

‘Vanochtend hebben wij, Pier en Joke 

Meindertsma, onder Gods leiding en 

genade, besloten de stap naar Servië te 

wagen – na onze kinderen en de broe-

ders van de Raad en hun echtgenotes 

erin gekend te hebben, die positief ge-

reageerd hebben en van wie we ook 

steun ervaren – onder medeverant-

woordelijkheid van Stichting Iteams-

Nederland en Stichting Tabita-Servië. 

Daarbij voegen we Psalm 37:3-7.’ 

  

Dinsdag 14 februari 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pier en Joke Meindertsma 

 

 

Wie zijn ze? 
 

Pier en Joke Meindertsma zijn geboren en getogen in Fries-
land, getrouwd in 1981, en de ouders van zeven kinderen.  
Pier heeft, na het afronden van de Hogere Landbouwschool 
in Leeuwarden, de Theologische universiteit in Kampen 
doorlopen. Vervolgens loopt hij stage bij de (Vrije) Baptisten-
gemeente in Drachten, waarna hij als predikant in respectie-
velijk de Baptistengemeente in Heerenveen en die in Har-
lingen mag dienen.  
Joke heeft de opleiding verpleegkunde gedaan in Leeuwar-
den, waarna ze een aantal jaren als verpleegster heeft 
gewerkt. Vervolgens is zij full-time moeder van het groeien-
de gezin. Daarnaast doet ze  vrijwilligerswerk en staat Pier 
bij in het gemeentewerk in Drachten, Heerenveen en Har-
lingen. Als de kinderen het huis uitgaan, is zij als vrijwilliger 
werkzaam in het Harlinger Hospice en het lokale bestuur van 
de ChristenUnie. 
 

Verlangen en roeping 
 

In januari 2012 zijn zij op bezoek geweest bij de Zulu-town-
ship Madadeni in Zuid-Afrika. Vanaf die tijd is het zendings-
verlangen langzaam gaan groeien. In de daarop volgende 
periode heeft Pier een paar keer les gegeven bij Roma-voor-
gangers in Boekarest, Roemenië.  
In 2014 is er contact ontstaan met de zendingsorganisatie 
Iteams-Nederland. Vervolgens zijn er twee bezoeken aan 
Servië geweest, waarbij er contact is gelegd met Želimir en 
Branka Srnec. Zij zijn het predikantsechtpaar van de Evan-
gelische Gemeente 'Otvorena Vrata' en geven leiding aan de 
humanitaire Stichting Tabita. Deze stichting werkt o.a. onder 
de Roma in nederzettingen rond Novi Sad. 
Dinsdag 14 februari 2017 is de knoop doorgehakt om in 
Servië te gaan werken. 
De Baptistengemeente Harlingen staat als uitzendende ge-
meente achter hen en Iteams-Nederland faciliteert hun uit-
zending. In november 2017 zijn ze vertrokken naar Servië.

 

 

Werken onder de Roma 
 

De bekendste naam voor deze bevolkingsgroep is ‘zigeu-
ners’, maar deze naam wordt als minder positief ervaren, 
vandaar dat we spreken van Roma. Oorspronkelijk zijn zij 
afkomstig uit India; ze hebben een eigen cultuur. Over 
het algemeen hebben de Roma een vrijheidslievende 
levenshouding met half-nomadische trekken. Het is voor 
hen lastig een baan te vinden (meestal geen scholing), 
waardoor ze vaak in armoede leven. Veel Roma worden 
(daarom) uitgebuit en bijvoorbeeld de prostitutie inge-
dreven.  Relatief veel Roma belanden in de gevangenis. 
Door hun manier van leven en de gebruiken die ze heb-
ben, worden ze vaak gemeden. Hun situatie lijkt uitzicht-
loos. De Roma hebben hulp nodig op verschillende vlak-
ken: geestelijk (God en de Heere Jezus in hun leven), 
materieel (huisvesting, kleding), sociaal (onderlinge om-
gang) en educatief (leren lezen en schrijven). 
 
  

Iteams-NL 
 

Stichting International Teams (Iteams-NL) heeft als visie:   
 

“Als Iteams willen we mensen 

en mensengroepen zien veran-

deren door de liefde van God.”  

 
Iteams-NL is in 1985 opgericht onder de naam AWO en 
was een aanvullende stichting op Open Doors (onder hun 
zegen), toegespitst op Evangelisatie en Gemeente-stich-
ting. AWO sloot zich later aan bij International Teams. 
Iteams is nu een wereldwijde alliantie van onafhankelijke 
deelnemers. Iteams-NL is één van de primaire leden. Het 
kantoor van de zendingsorganisatie Iteams-NL is geves-
tigd in Ermelo. Op de website www.iteams.org is alle 
verdere informatie te vinden. Iteams-NL heeft vanouds 
een sterke aanwezigheid in de Balkan.   



 

Servië in het kort 
 

  Hoofdstad : Belgrado 
 

  Omringende landen: Hongarije, Roemenië, Bulgarije,  
 Macedonië, Albanië,  
 Montenegro,  
 Bosnië-Herzegovina en Kroatië. 
 

  Regeringsvorm : republiek 
 

  Belangrijkste religie : Servisch-orthodox   
 

  Inwoners : 7 miljoen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Officiële landstaal : Servisch  
 (in Latijns en Cyrillisch schrift) 
 

  Valuta : Servische dinar 
 

  Landschap : half vlak en half bergachtig 
 (rivier Donau doorklieft het land) 
 

  Klimaat : gematigd landklimaat  
 (koude winters en warme zomers) 

 

 

 

Werk in Servië 
 

Ze werken sinds november 2017 onder de Roma-bevolking. 
Pier op het gebied van het doorgeven van Gods Woord, pas-
toraat en het vormen en bemoedigen van christen-werkers. 
Joke bij het ondersteunen daarvan en op het vlak van kin-
derwerk en humanitaire hulpverlening. Bijkomende werk-
zaamheden zijn volkstuin(educatie) aan kinderen, gitaarles 
geven (Pier) en handwerkbegeleiding (Joke), waarbij ook de 
nodige gesprekken los komen. 
 

De tuin bij de 

Mirić-school, 

waar we twee 

jaar terug mee 

begonnen zijn. 

Prachtig om sa-

men te werken 

met de kinderen 

in deze tuin en  

ze te leren over 

Gods Schepping. 

 

Elke zaterdagmiddag gaan we naar een Roma-neder-

zetting aan de rand van Novi Sad. We houden daar een 

kerkdienst in een huiskamer. In de lente en in de zomer 

verzamelen de kinderen zich buiten. Ze genieten van 

het zingen bij de gitaar, het luisteren naar een Bijbel-

verhaal en van hun knutsel- of kleurwerkje.  

 

 

 

 
 

In Novo Miloševo is een oud huis omgebouwd tot 

kerkgebouw. Het biedt prachtige mogelijkheden. 

In januari 2020 hadden we daar een vakantie-

Bijbelweek voor kinderen.  

In de toekomst zullen er ook faciliteiten als een 

wasmachine en een douche gerealiseerd worden. 

Rondom de kerk is een groot stuk grond voor 

sport en spel bij kinderkampweken in de zomer. 

     
 

Hoe kunt u Pier en Joke steunen? 
 
Door gebed:  

dit is het voornaamste (Kolossenzen 4:3). 

 
Financieel: 

ze leven op basis van een vriendenkring. Er is 
geld nodig om in het levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Op hun website 

meindertsmaservie.nl 
onder kopje 'Steun' leest u hoe u kunt doneren. 

 
En wellicht kunt u op andere manieren meeleven. 

 
 

 


