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Het tentenmakersprincipe 

Het tentenmakersprincipe komt voort uit de leer van 

Paulus, die volgens de vertaling van het Nederlands 

Bijbelgenootschap van 1951 (Handelingen 18:3) 

werkzaam was als tentenmaker. In het hedendaagse 

leven wordt het tentenmakersprincipe veelal 

toegepast door zendingsorganisaties en heeft deze 

nog steeds een bijzondere betekenis. Het is een 

principe waarin iemand een beroep uitoefent en met 

de inkomsten o.a. voorziet in middelen voor het 

verkondigen van het evangelie onder niet-

christenen. Zendelingen kunnen door hun beroep 

(zoals bijv. in de automatisering, het onderwijs en 

de medische zorg) makkelijker op plekken komen 

waar er veel vraag naar is, maar waar het 

Christelijke geloof niet officieel verkondigd mag of 

kan worden. Tijdens hun zendingsreizen verspreiden 

Michael Maijnard en zijn team daarom dus ook niet 

alleen het woord van God door middel van 

spreekbeurten en trainingen maar zetten zij zich ook 

in om diverse tekorten in Derde Wereldlanden weg 

te nemen en helpen zij jongvolwassenen om hun 

weg naar God (terug) te vinden. Samen met 

donerende partners (zowel financieel als in natura) 

werkt TGTM daarnaast aan diverse grootschalige 

projecten, zoals het aanleggen van waterputten en 

het aanleveren van medische apparatuur aan 

ziekenhuizen. Dit alles leidt tot een beter 

levensniveau van de mensen in de plaatsen waar 

Michael en zijn team naartoe reizen. 
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Het ontstaan van TGTM 
 
TGTM is ontstaan vanuit het grote verlangen 

van oprichter Michael Maijnard, om naast het 

verkondigen van het woord van God, ook iets 

te doen voor de jeugdige en minderbedeelde 

mensen op onze wereld. Hierbij werkt hij 

tijdens zijn missie- en zendingsreizen volgens 

het tentenmakersprincipe. 

 

“Ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 

Genesis 1:26-27 (HTB) 

 

https://www.tgtm.org/wie-is-michael-maijnard/


 

  

Een brief van de vader 
 
MIJN KIND, 
Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je 
door en door  
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je 
weer opstaat 
Alles wat je doet is bij Mij bekend  
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld  
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al  
Je bent geen vergissing  
Ik heb je prachtig gemaakt  
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder  
Mijn verlangen is om je te overladen met 
mijn liefde  

Ik geef je veel meer dan een aardse vader 
zou kunnen  
Want Ik ben de perfecte Vader  
Ik geef je wat je nodig hebt  
Ik denk oneindig veel aan je  
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te 
doen  
Want je bent mijn kostbare bezit  
...wordt vervolgd

 
Getuigenissen TGTM NL 

 
Hi beloved ones, 
Mijn naam is BB 
en heb een 
geweldige vader 
die 24/7 altijd 
voor mij klaar 
staat. Ik ben zo 
dankbaar dat ik 
zijn dochter mag 
zijn. Ik ben 
gelovig opgevoed, 
dus praten met God heb ik altijd als prettig 
ervaren. Als kind sprak ik heel veel met God 
en hield zo de gesprekken dagelijks in een 
dagboek bij. In de loop der jaren heb ik te 
kampen gehad met afwijzingen, 
teleurstellingen, verdriet, eenzaamheid, 
onzekerheid en een negatief zelfbeeld, etc. 
Kort samengevat, ik had te kampen met een 
gebroken hart. Uit mijn eigen verwonding heb 
ik andere mensen ook onbewust en bewust 
verwond. Uiteindelijk ben ik tot bekering 
gekomen, maar ik had niet helemaal mijn 
gebroken hart gegeven aan de Heer. Na 
zoveel jaren gelovig te zijn merkte ik dat ik 
niet leefde zoals een discipel, totdat een 

ingrijpende levenservaring me dichter naar 
God toe trok. Uit een gebroken hart heb ik 
Gods zijn liefde, genade en trouw ervaren. Ik 
ben begonnen met de innerlijke wassing in 
2019 bij TGTM. Op deze wijze en door Gods 
woord heb ik mijn genezing en bevrijding 
ontvangen. Leven en wandelen in vrijheid 
zonder gebondenheid/gevangenschap is een 
zegen! Het is van essentieel belang om te 
weten wie je bent in Christus. Deze drie 
onderdelen identiteit, intimiteit en autoriteit 
zijn van grote waarde geweest in mijn leven 
en nog steeds. Mede hierdoor heb ik een 
wonderbaarlijk inside-out proces doorstaan. 
Dit proces blijf je samendoen met God. Je 
leert naar Hem te kijken en daardoor groeit je 
geloof.  
Uit een dankbaar hart kan ik zeggen GOD IS 
GOED en GEWELDIG!  
Ezechiël 36:26 
Ik zal u een nieuw hart geven en nieuwe en 
goede verlangens en een nieuwe geest in u 
planten. Ik zal uw versteende hart wegnemen 
en u een nieuw hart van vlees ervoor in de 
plaats geven. 
 



 

 

Wees bemoedigd! 
Heb vertrouwen! 
Blijf geloven! 
God bless you! 
 
 
(Anoniem)  
Vertrouwen, er voor elkaar zijn, jezelf mogen 
en kunnen zijn, naar elkaar luisteren en met 
elkaar praten, liefde geven en ontvangen, zij 
aan zij wandelen en groeien, jezelf kwetsbaar 
durven opstellen, elkaar wijzen op fouten, 
emotioneel beschikbaar zijn, in goede en 
minder goede tijden kijken naar 
mogelijkheden. 
 
Het bovenstaande is een opsomming van een 
gezonde relatie.  
 
Maar wat als je voornamelijk het 
tegenovergestelde kent? Wantrouw, 
afwezigheid, leugens, geslotenheid, 
hypocrisie, stagnatie, liefde niet kunnen 
ontvangen, een masker dragen, een muur om 
je hart heen bouwen, egoïsme, 
gebondenheid, eigen grenzen verleggen voor 
de ander, samen, maar toch alleen, 
gebrokenheid en manipulatie.  
 
Door Gods genade kwam ik tot het besef dat 
ik zonder een gezond beeld van een relatie 
nooit op mijn bestemming zou kunnen komen. 
Maar ook een relatie met God aangaan was 
hartstikke moeizaam. Wie zegt dat Hij wel te 
vertrouwen is, want iedereen om mij heen is 
dat niet! En keer op keer werd dat weer 
bewezen. Het was mijn dagelijkse vraag!  
 
De duivel was al op jonge leeftijd mijn beeld 
van gezonde relaties aan het vervuilen. Het 
begon bij een afwezige vader, daarna bij 
verdere familieleden en vervolgens in 
vriendschappen.  

 
Doordat ik innerlijke genezing ontvangen heb 
door middel van de questionnaire, heb ik alles 
wat de duivel van mij gestolen had 
teruggenomen in Jezus’ naam.  
 
Ik wantrouw niet meer, maar ik vertrouw.  
Ik kan liefde niet alleen geven, maar ook 
ontvangen.  
Het masker dat ik jarenlang droeg heb ik niet 
meer.  
De muur om mijn hart heen is afgebroken.  
Mijn grenzen zijn nu in Christus en niet 
gebaseerd op pijn.  
Ik leef niet langer in gebondenheid of 
gebrokenheid, maar in vrijheid! Dankzij het 
kruis! 
 
 
Irfan 
Ik vond de christelijke versie van Jezus 
vreemd en had er weinig mee want ik kende 
Hem als profeet. En dacht stiekem dat de 
christenen het verhaal verkeerd hadden 
begrepen. Totdat ik met mijn eigen ogen zag 
hoe de wonderbare kracht van Jezus het leven 
van mensen drastisch veranderde; wonderen 
van genezing, bevrijding en transformatie. 
Maar waar ik het meest versteld van stond is 
dat deze God de 'sprekende God' is. Ja, op 
mijn 20e ontdekte ik dat en mijn leven is nooit 
meer hetzelfde geweest. Zijn stem, Zijn 
woorden raken de kern van mijn zijn, mijn 
wezen. Het geeft leven, hoop, rust en maakt 
dat alles wat de wereld te bieden heeft 
onbelangrijk. Want je Schepper is met jou in 
gesprek. Het is onbeschrijfelijk fantastisch. Ik 
gun het iedereen om de 'sprekende God' te 
ervaren! 
 
De mens zal niet van brood alleen leven, 
maar van elk woord dat uit de mond van God 
komt. Mattheüs 4:4 

 



 

 

METSUDA Youth International 
 
Doel van dit project  
Het doel van dit project is om via sociale 
media zoveel mogelijk de jeugd te bereiken 
met het woord, interactie met hen te hebben 
en zo een platform (netwerk) op te zetten. 
 
Visie en missie 
 
METSUDA Youth International is een 
onderdeel van TGTM die dat zich voornamelijk 
bezig zal houden met het bereiken van de 
jeugd met het Woord in een huiskamersetting 
op een laagdrempelig niveau. 
Dit willen wij doen door de sessies zo 
interactief mogelijk te maken, zodat de 
kijkers betrokken blijven bij de uitzending, 
bijv. d.m.v. een poll die te maken heeft met 
het onderwerp van die uitzending. Ook 
kunnen de jeugdige kijkers via sociale media 
in hun tijd, in hun vrije uurtjes, zonder druk 
altijd terug naar de boodschap. 
De output uit de betreffende uitzendingen zal 
in zijn geheel en verdiepend worden 

overgebracht ter ondersteuning van sociaal-
maatschappelijke en sociaal-culturele 
probleemvelden die leven onder bij ons 
gedeelde TGTM-doelgroepen met de TGTM-
pijlers in gedachte. 
 
Metsuda Youth International houdt iedere 
vrijdag interactieve sessies via sociale media. 
Het is een platform door jongeren voor 
jongeren waarbij er verschillende 
onderwerpen aan de orde komen, zoals:  

• What is your purpose? 

• Time management  
• Peer pressure  
• Relationships 
• Trusting God 

 
Er wordt 1 keer in de maand een Zoom-sessie 
gehouden waarbij er dieper op bepaalde 
onderwerpen kan worden ingegaan. Vooraf 
wordt er een online registratieformulier 
gepost. 

 
TGTM SU 

 
De laatste ontwikkelingen 
 
TGTM SU heeft in de maand juni 20 laptops 
gedoneerd gekregen. Een deel hiervan zal 
verstrekt worden aan sociale doelen, 
waaronder diverse scholen en 
jongerenactiviteiten & -ontwikkelingen.  De 
Salvator Mulo School is één van de eerste 
scholen die gezegend is met twee laptops.  
Gezien de COVID-19-situatie in Suriname 
hebben wij naast het verstrekken van de 
laptops meegeholpen met het opzetten van 
een systeem waarbij ruim 400 leerlingen de 
gelegenheid hebben om digitaal onderwijs te 
genieten. Verder zijn ook twee 

jeugdbedieningen gezegend met elk één 
laptop.  



 

 

Refelinio Meursing is zeer dankbaar voor zijn 
geschenk en gaat zo snel mogelijk aan de slag 
met zijn technische werkzaamheden voor 
eigen ontwikkeling en ter ondersteuning van 
andere jeugdprojecten. Voor hem betekent dit 
een goede start om zijn doelen te bereiken. 
Hij wil graag een studio opzetten en een 
mediateam, maar voor nu zal hij zich 
bezighouden met het ontwerpen van flyers, 
visitekaartjes, uitnodigingskaarten, 
certificaten, video’s editen & logo’s maken. 
Met de gegenereerde inkomsten zal hij een 
bijdrage leveren aan christelijke activiteiten 
en sparen voor het behalen van zijn doelen. 

 
Identiteitsproclamatie Deel 1  
 
Wie ben Ik?  
 

• Ik Proclameer dat ik gemaakt ben 
naar Gods beeld en gelijkenis. Genesis 
1:26 

• Ik proclameer dat ik door Gods geest 
geleid wordt en daardoor zonen Gods 
genoemd mag worden. Romeinen 
8:14 

• Ik proclameer dat ik verzegeld bent 
met de Heilige Geest, die een 
onderpand is van mijn erfenis in 
Christus. Efeziërs 1:13 

• Ik proclameer dat ik geen geest van 
slavernij heb ontvangen, maar een 
geest van vrijheid en ik ben een kind 
van God. Romeinen 8:15 

• Ik proclameer en geloof dat de satan 
geen macht meer heeft over mij, 
omdat Jezus de naam boven alle 
naam verkregen heeft boven alle 
overheden en machten en met Jezus 

ben ik meer dan Overwinnaar. 
(Efeziërs 1:22, Romeinen 8:37).  

Zr. Loedrix 

 
Een bemoediging 
 
Ik ben Rita en ik wil jullie met deze korte 
getuigenis bemoedigen. 
Soms denken wij dat God onze gebeden niet 
hoort en verhoort. Begin dit jaar heb ik mij 
afgevraagd of ik de Here wel oprecht diende. 
Ik begon te twijfelen aan mijn geloof in 
Christus en ik raakte heel emotioneel en 
teleurgesteld. Maar dat was gewoon een 
leugen van de vijand. Ik werd namelijk gebeld 
door een zuster die mij vroeg of ze voor drie 
weken bij mij kon intrekken vanwege haar 
werk. Ik stemde toe, maar had gelijk spijt van 
mijn antwoord. Ik zei toen tegen God, Heer, u 
heeft mijn hart gezien, maar ik ben nu niet in 
staat het te doen. Heer helpt u mij. Ik hoopte 
dat die zuster zou afzeggen, maar ze kwam 
na twee dagen bij mij. Ik had geen andere 
keus dan haar liefdevol te ontvangen. Na drie 
dagen zei ze tegen mij dat ze dankbaar is dat 
ik haar heb ontvangen, maar dat ze besloten 
heeft om terug te gaan vanwege een 
sterfgeval. God heeft mij dus wel gehoord en 
ook verhoord. 
Wij weten dat God naar zondaren niet hoort, 
maar is iemand Godvruchtig, en doet hij Zijn 
wil, dan verhoort Hij. (Joh. 9:33) 
Mijn gebed is dat wij dwars door onze 
omstandigheden gefocust blijven op de Here 
Jezus Christus. Laten we ons 
geloofsvertrouwen in de Here niet opgeven, 
maar in volharding vasthouden aan Gods 
beloften. Zijn opstandingskracht leeft in ons. 
(1 Pet. 1:3)

 

 
 
 



 

 

DWDM 
 
Creative Arts Workshop 
Op 14 maart 2020 werd de Creative Arts 
Workshop gehouden o.l.v. Zr. Simone. De 
onderdelen die behandeld werden waren: 
sjaals, vlaggen en billows. Simone gaf aan dat 
het verzorgen van een workshop vrij anders is 
dan de wekelijkse lessen. In deze komt de 
individuele aandacht te vervallen, omdat je 
binnen 3 à 4 uren zowel theorie- als 
praktijklessen voor een grote groep voor 
elkaar moet krijgen. Wat wel opmerkelijk is, is 
dat de participanten enthousiast, leergierig en 
behulpzaam zijn en alles op alles zetten om de 
technieken onder de knie te krijgen. Het was 
de bedoeling dat deze workshop vervolgd zou 
worden, maar vanwege de COVID-19-
pandemie is het on-hold geplaatst. De 
mogelijkheid voor digitaal verzorgen van de 
workshop is reeds besproken, maar nog niet 
van de grond gekomen.  

 
 

Online danslessen volgen 
Vanwege de COVID-19-situatie en de 
genomen maatregelen vanuit de overheid is 
DWDM genoodzaakt geworden om een weg 
te creëren voor de wekelijkse danslessen, 
vandaar de start met het online verzorgen van 
de lessen. Na heel wat stagnaties te hebben 
ondervonden werd er uiteindelijk gekozen 
voor CRM-software en Zoom. Het was in het 
begin een grote uitdaging om alle leerlingen 
aan te sluiten op deze netwerken. Via deze 
netwerken kunnen de lessen live verzorgd 
worden of van tevoren worden geplaatst. Le-
Ann, één van de teachers, verzorgt de 
kinderlessen via deze CRM-software en Zoom. 
In het begin ging het wat stroefjes, maar het 
gaat steeds beter met de online lessen, aldus 
Le-Ann. Zelfs als lid van de Chosen One volgt 
zij heel makkelijk haar lessen via deze 
software en is ze zeer tevreden met deze 
middenweg. 

 
Verjaardagen 
 

• 13 mei 1996 – Zr. Lateefa 
• 7 juni 1990 – Zr. Simone 
• 29 juni 1985 – Zr. Naomi 

 
Een zegen voor de jarigen: 

“De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet 
tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet 

neergaan, wanneer gij luistert naar de 
geboden van de HERE, uw God, die ik u 

heden opleg om die naarstig te 
onderhouden” 

Deuteronomium 28:13 NBG51 
 

 
Website: www.tgtm.org  

 
Contact: 

 
Email: info@tgtm.org     

 NL: 0611190446  

SU: (597)8668485 

 

http://www.tgtm.org/
mailto:info@tgtm.org

