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Introductie
Waarom een ´zendingsnieuwsbrief’? Het is prachtig om vast te stellen dat we als
gemeente inmiddels bij verschillende missionaire projecten betrokken zijn. In
overleg met de Kerkenraad hebben de Commissie voor Zending en
Werelddiaconaat (CZWD) en de Evangelisatiecommissie (EC) van onze gemeente
daarom bedacht informatie over het zendingswerk in Nederland én daarbuiten te
bundelen. Zo is het overzichtelijk!
U vindt in deze nieuwsbrief informatie over het werk van Antonie en Cora Treuren
in Colombia, van ds. Laurens Jan Vogelaar en zijn gezin in Indonesië, de reisgroep
naar ds. Joël en Magdaline in Kenia en van ds. Vastenhoud die aan het project
‘Brood voor de Buurt’ in Den Haag verbonden is. We zullen de nieuwsbrief circa
drie maal per jaar uitbrengen. Bent u tussendoor geïnteresseerd in de
belevenissen van de familie Treuren en Vogelaar, kijk dan op de genoemde
website onder de kopjes of volg hen op facebook.

UMOJA, samen één
Het is alweer twee weken geleden dat we bij onze broeders en
zusters in Mathare waren. Het was een onvergetelijke reis. We
hebben genoten van het prachtige landschap van Kenia, ons verwonderd over de
prachtige dieren die God geschapen heeft en de momenten van onderling
contact waren erg waardevol en dierbaar. Ook hebben we de ellende in de
sloppenwijk ervaren.
Gevoelens van verdriet en
medelijden kwamen in ons
hart naar boven. Wat
ondanks dat, sterk naar
voren mocht komen is dat
de mensen hoop de
waterpomp in de
gemeenschap te weeg
heeft gebracht. Ook de
nieuwe initiatieven die
hieruit voortkomen geven
hoop en bieden toekomst.

Psalm 105: 1
‘Loof de HEERE, roep Zijn Naam
aan, maak Zijn daden bekend
onder de volken.’

1 juli

Bevestiging ds. E.K.
Foppen in
Bethlehemkerk
Den Haag

17 t/m 20
juli

Vakantie Bijbel Week

24 aug.

Verjaardag
Jefta Vogelaar

22 & 23 sep.

Opening winterwerk

Gaat u binnenkort op vakantie?
Het vakantiebijbelstudieboekje
van de GZB is een handig boekje
voor onderweg om kort stil te
staan bij het Woord. Het thema is
“Laat je zien!” waarbij we met
elkaar kunnen ontdekken hoe we
als kerk wereldwijd meer oog
kunnen hebben voor de mensen
om ons heen. Geschikt om alleen,
in het gezin of in een groepje te
gebruiken.

Trotse David
We hebben tijdens ons bezoek in de sloppenwijk
David ontmoet. Een enthousiaste man van in de
dertig. Hij vertelde ons dat hij jarenlang in de bouw
had gewerkt tot op een dag hij tijdens zijn werk zijn
been brak. Na zijn herstel bleek dat hij niet meer
genoeg kracht in zijn been had om zijn werk in de
bouw voort te zetten. David had grote zorgen hoe
hij zijn gezin nu kon onderhouden. Via een bekende
kwam hij in contact met het programma van de
spaar- en leengroepen van de RGC (Redeemd

(Gratis) exemplaren liggen in de
kerk onder de toren.

Gospel Church). David werd in een groepje van 5 personen ingedeeld en begon zijn eigen inleg bij elkaar te sparen.
De groepen komen wekelijks bij elkaar om elkaar te bemoedigen en om elkaar tips te geven. Toen hij het
startbedrag bij elkaar had gespaard werd zijn inleg door de RGC verdubbeld. Hij kocht een fiets met kratten
achterop en zijn brood-bezorgservice was een feit! Trots vertelde David over zijn bedrijfje. Hoe hij nu zijn kinderen
toch naar school kon laten gaan, dat er ’s avonds eten was voor het gezin en dat hij zijn lening door hard te werken
al bijna had terugbetaald.
Zijn droom: een brommer kopen zodat hij zijn bezorggebied kan uitbreiden. David is bezig met het aanvragen van
een nieuwe lening om deze droom werkelijkheid te laten worden.

De kraam van Rose
We hebben nog een deelnemer van de spaar- en leengroepen mogen
ontmoeten. Rose, een mooie, dappere vrouw die alleen staat voor de
zorg van haar kinderen. Rose heeft met behulp van een lening van de
RGC een groentekraam opgezet. We mochten haar kraam komen
bezoeken en het viel ons op hoe goed zij dit had georganiseerd. Ook
voor Rose is deelname aan de spaar- en leengroepen een nieuw begin.
Rose wil haar kinderen graag een betere toekomst bieden en haar
groentekraam kan hierin het verschil maken.
Meer informatie vind u op www.wilnis.protestantsekerk.net/umoja
Gebedspunten

Dankpunten

• Voor een betere toekomst voor de mensen in
Mathare
• Een zegen op het werk van pastor Joël en
Magdaline

• Plaatsing van de waterput. Hierdoor hebben velen
toegang tot water
• De jarenlange kerkrelatie

Familie Vogelaar
Op 21 januari zijn Laurens Jan en Lourina Vogelaar uitgezonden naar Indonesië via de GZB. Ze
zijn er heengegaan om zich in te zetten voor de wereldwijde kerk, en hopen uiteindelijk op
Sulawesi de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) te dienen vanuit de stad Palopo. Dit is een
Christelijke kerk, te midden van een moslim meerderheid. De GPIL bestaat uit ong. 20.000 leden, verdeeld over 118
gemeenten. Het merendeel van deze gemeenten bevindt zich op het
arme platteland. Er zijn maar 58 predikanten, dus ook ouderlingen
moeten regelmatig preken en zij zijn vaak laag opgeleid. Laurens Jan
gaat hen helpen, door trainingsprogramma’s te ontwikkelen,
predikanten te coachen enz. Het doel is de opbouw van de gemeente
van Christus.

Aankomst in Indonesië
Yogyakarta is een stad op het eiland Java van Indonesië. De reis er naar
toe (Yogyakarta) is goed verlopen, ook voor de kinderen, Jefta en Febe.
Het was wel even wennen aan de temperatuur, maar inmiddels heeft de
familie zijn draai gevonden. In afwachting van de werkvergunning zijn
ze direct aan de taalstudie gegaan, behalve Febe die naar de
Kindergarten (kleuterschool) ging.

Werkvergunning
In maart moest de familie Vogelaar naar Singapore afreizen om hun werkvergunning op te halen, die eerder kwam
dan verwacht. Doordat de werkvergunning werd toegekend, verviel het toeristenvisum en was de familie verplicht
af te reizen naar Palopo op het eiland Sulawesi, wat hun uiteindelijke werkplek zal worden.

Terug in Yogjakarta
Na enkele dagen op Sulawesi zijn ze weer terug in Yogyakarta voor het vervolgen van de taalstudie. Inmiddels is
besloten om toch in Yogyakarta te blijven tot na de bevalling (augustus). In het dagelijks leven ondervindt de
familie dat het best lastig is om als gezin tijd te vinden voor de “huisgodsdienst”, samen bijbellezen en zingen. De
dagen zitten behoorlijk vol en iedereen is gewend om buiten de deur te eten.

In de kerk van Yogyakarta zitten veel studenten die hun mobiel gebruiken in de
kerk om mee te lezen met de bijbellezing. Dit is natuurlijk heel fijn, maar
tegelijkertijd zitten ze ook tijdens de dienst hun mail te checken e.d Een grote
afleiding dus tijdens de dienst. Iets wat we ook in Nederland wel herkennen.
Kortom, een uitdaging waar de wereldwijde kerk ook mee te maken heeft. En hoe
gaan we hiermee om?

Soms is het handig om een
gezicht te hebben bij de mensen
achter een commissie. Hierbij een
foto van de CZWD leden

Voor meer ervaringen en belevenissen van familie Vogelaar zie:
www.gzb.nl/misisulawesi
Gebedspunten

Dankpunten

• Het leren van de taal blijft lastig.
Laten we bidden voor een zegen op
de taalstudie.
• Dat het verwachte kindje van
Laurens Jan en Lourina Vogelaar in
goede gezondheid geboren mag
worden

• Ontvangst van de
werkvergunning
• Dat het goed gaat met de
kinderen Jefta en Febe in dit
nieuwe land

Antonie en Cora Treuren
Hieronder leest u een greep uit de nieuwsbrieven van Antonie
en Cora.
Op weg naar Nederland voor onze verlofperiode hebben we in december vorig
jaar een tussenstop gemaakt in New York. We mochten daar drie theologen met
verschillende nationaliteiten en achtergronden ontmoeten en spreken over het
thema gerechtigheid. Zeer inspirerend en nu we weer terug zijn in Colombia is
het zaak om alle informatie te verwerken in de module Somos Diáconos rondom
het thema gerechtigheid.

Eerste landelijke coördinator Somos Diáconos
Vanaf 1 maart is Dionicio Guerrero Peralta de eerste landelijke coördinator Somos
Diáconos. Concreet betekent dit dat hij alle werkzaamheden rondom de eerste
module Somos Diáconos zal overnemen. Hij zal lokale gemeenten bezoeken om
hen te motiveren om diaconaal aanwezig te zijn. Kortom we zullen veel met
elkaar samenwerken.
Tijdens ons verlof hebben we op veel plekken iets mogen vertellen over ons werk
en het wonen in Colombia. We kregen naar aanleiding van de presentaties veel
reacties terug en we zijn dankbaar dat de kerk in Colombia u en jullie heeft
mogen inspireren, dat maakt een uitzending niet alleen iets van zenden maar ook
iets van ontvangen.

Arie van Zutphen
(vertegenwoordiging kerkenraad
en cp Vogelaar), Henri Kool,
Lianne van Kreuningen (secretaris
en cp Treuren), Corstian Leeflang,
Jopie Verhoek (voorzitter) en
Jantine Meijers (cp Kenia).

Ben je afgestudeerd en bereid om
je kennis en enthousiasme ± 1 jaar
in het buitenland in te zetten?
Kijk dan eens op gzb.nl/vacatures.
Op dit moment wordt gezocht
naar een netwerkbeheerder en
een marketeer voor Colombia en
een fysiotherapeut voor
Indonesië.
Het wordt zonder twijfel een
onvergetelijk jaar waarin je kans
krijgt om veel van het
zendingswerk te zien!

Bezoek Colombianen aan Nederland
Het afscheid eind februari van onze
familie en vrienden was niet de
moeilijkste. We mochten nl. drie weken
later terugkomen met drie
Colombianen. Martha (synode
voorzitster), Dionicio (predikant en
landelijk coördinator Somos Diáconos)
en Germàn (predikant). Voor ons
speciaal om met hen naar Nederland te
gaan; het deed ons beseffen hoe vaak
wij niet met hen op reis zijn geweest en
zij hun land aan ons hebben laten zien. Ze mochten op de GZB-dag iets vertellen
over hun leven en werk en op welke manier ze zichtbaar kunnen zijn op de plek
waar God ze gesteld heeft.

1 juli

Fam. Vogelaar Indonesië

5 aug.

Umoja, Kenia

26 aug.

Fam. Vogelaar Indonesië

28 okt.

Umoja, Kenia

11 nov.

Fam. Treuren, Colombia

Daarnaast mocht Germán voorgaan in de deelgenoten gemeente Wilnis en Dionicio mocht spreken in de
gemeente Woerden, onze uitzendende gemeente. Voor ons bijzonder om juist met hen in de gemeentes te komen
die betrokken zijn bij het land Colombia vanwege onze uitzending. We hebben ervan genoten Nederland te mogen
laten zien en hoe het leven hier is. Voor ons heeft het echt onze relatie verdiept. Tegelijkertijd zagen zij ook wat het
ons ‘kost’ om in Colombia te wonen. Eén van hen vroeg nadat we aan het einde door de douane op Schiphol waren
gegaan: “Is elk afscheid zo emotioneel?”
Meer verhalen over Antonie en Cora? Kijk op www.geloofincolombia.nl
Gebedspunten

Dankpunten

• Voor de ontwikkeling van de tweede module
Somos Diáconos
• Gebed voor veiligheid en wijsheid tijdens het werk
van de Dionicio Guerrero Peralta, de nieuwe
coördinator van Somos Diáconos.

• De aanstelling van Dionicio Guerrero Peralta
• De eerste module van Somos Diáconos heeft veel
teweeg gebracht en mensen in beweging gezet.
Hierdoor zijn vele in aanraking gebracht met Gods
woord.

Brood voor de Buurt
In onze gemeente doen wij uiteraard veel aan evangelisatie. Te denken aan de Vakantie
Bijbel Week (VBW) en het zingen bij de Lindeboom in Mijdrecht net voor de feestdagen.
In deze zendingsnieuwsbrief willen we het project Brood voor de Buurt toelichten van de
Bethlehemkerk in Den Haag. Dit project steunen we onder andere met de opbrengst van de
zendingsbussen in het derde kwartaal.
Ds. Ad Vastenhout werkt als missionair predikant voor Brood voor de Buurt. Jarenlang stond hij voor de klas als
docent wiskunde. Nu is Ad Vastenhoud al ruim zeven jaar missionair predikant in Den Haag.

„Maar deze missionaire taak heeft uiteindelijk ieder gemeentelid. Ik ben
in de eerste plaats aangesteld om mensen daarvan bewust te maken”,
geeft Vastenhout aan. “Als je dicht bij God leeft, word je vanzelf
missionair, daar ben ik van overtuigd. Biddend leven, uit de Bijbel lezen,
kruisdragen, navolgen, dat hoort allemaal bij missionair zijn”

Missionair kerk zijn in Nederland
Eén missionaire activiteit is de maandelijkse buurtmaaltijd ”Schuif aan, eet mee” waar mensen voor 5 euro per
persoon aan kunnen deelnemen. Er komen zo’n zestig tot tachtig mensen, met name ouderen, naartoe. “Er is veel
eenzaamheid onder hen”. Verder organiseert ”Brood voor de buurt” rond Kerst en Pasen lessen voor de kinderen
van de basisschool, de VBW in de zomervakantie en een aantal themadiensten. Ook staat de kerk open tijdens
Open Monumentendag en organiseert de gemeente een aantal ochtenden voor ouders met kleine kinderen.
Verder worden er toerustingsavonden voor gemeenteleden gehouden waarbij de nadruk ligt op de missionaire
opdracht.
Lees meer over het project Brood voor de Buurt op www.izb.nl/projecten/brood-voor-de-buurt
Gebedspunten voor het evangelisatiewerk in
Nederland
• Per juli wordt Ds. E.K. Foppen bevestigd in de
Bethlehemkerk. Gebed gevraagd voor wijsheid en
in de leiding van de gemeente in Den Haag
• Voor een goede voorbereiding van de VBW in onze
gemeente

Dankpunten
• Voor de inzet van vele mensen met tijd en
talent voor het werk van de VBW
• Dankbaar voor de afgelopen periode waarin
diverse mensen van buitenaf onze diensen
hebben bezocht
Hervormde Gemeente Wilnis, www.hervormdwilnis.nl
Contact: czwd@hervormdwilnis.nl & ecwilnis@gmail.com

