ZENDINGSNIEUWSBRIEF
Over zending dichtbij en ver weg
Hervormde Gemeente Wilnis
De tweede zendingsnieuwsbrief van onze gemeente ligt voor u. Ook nu leest u
daarin nieuws over zendingswerk waar onze gemeente bij betrokken is, zowel in
Nederland als in Kenia, Colombia en Indonesië. We hopen dat de verhalen u
inspireren en bemoedigen om van betekenis te zijn voor de mensen in uw eigen
omgeving.
Graag brengen we de gebedspunten onder uw aandacht die onder elk onderdeel
genoemd zijn. We roepen u op in het gezin, met uw bijbelkring of in uw stille tijd
deze gebedspunten regelmatig mee te nemen. Gebed is immers de basis onder
het werk in Gods Koninkrijk.
Wanneer u vragen heeft, of opmerkingen, neem gerust contact op met een van
de leden van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD). U vindt de
contactgegevens onderaan de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Familie Vogelaar
Onafhankelijkheid
Op 17 augustus vierden de Indonesiërs hun onafhankelijkheid.
De hele stad hing vol met vlaggen. Indonesië is nu 73 jaar onafhankelijk, maar de
Nederlandse regering was het er toen niet mee eens, en deed er alles aan om het
koloniale gezag te herstellen. Er zijn hierbij veel doden gevallen aan beide zijden.
Op zondag zong de gemeente voorafgaand aan de dienst het volkslied. De
dominee verwees ook naar Nederland als “Het land waarvan we ons bevrijd
hebben”. Dat voelde erg apart voor Laurens Jan en Lourina. Veel christenen in
Indonesië zijn wel dankbaar voor het evangelie, dat o.a door Nederlanders
gebracht is.
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Ezechiël 38: 23
Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en
Mij heiligen en voor de ogen van
vele heidenvolken bekend
worden. Dan zullen zij weten dat
Ik de HEERE ben.
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Zingen op straat
GZB-dag in Barneveld

Politiek
Laurens Jan heeft grote interesse in de politiek in Indonesië. In 2019 zijn er weer
presidentsverkiezingen. In de kerk wordt er geen stemadvies gegeven, maar wel
gebeden voor alle kandidaten. In Indonesië worden alleen rijke mensen politici,
omdat je veel geld mee moet brengen om kandidaat te worden.
De ‘gewone’ man komt dus nooit op een verkiesbare plaats, maar is dit echte
democratie? Door hun verblijf in Indonesië waardeert Laurens Jan Nederland des
te meer als een land met een goed werkende democratie!!

De verhuizing en de aardbeving op Sulawesi
Medio 17 september vertrok de familie Vogelaar uit Yogyakarta waar ze zeven
maanden hebben gewoond. Ze kwamen op 21 september aan in Palopo. Hier
hopen ze de komende tijd aan de slag
te gaan. Net na de verhuizing, op 18
september, vond de aarbeving met
daarop volgende tsunami plaats in het
noorden van Sulawesi, op ruim 500
kilomoter afstand van Palopo. De
familie Vogelaar heeft in Palopo alleen
een lichte beving gevoeld maar zoals u
weet zijn ontzettend veel mensen in en
rond Palu omgekomen of vermist.
Mensen die natuurgeweld overleefden

Op 15 augustus werd in
Yogyakarta Amos Daniël Vogelaar
geboren. Laurens Jan en Lourina
voelden zich omringd door de
gebeden van velen en zijn God
dankbaar dat hij de gebeden heeft
verhoord. Op het kaartje schreven
ze: “Pujilah Khalik semesta,
Sumber sagala kurnia; sorga dan
bumi, puji t’rus. Sang Bapa, Putra,
Roh Kudus!”
(voor de vertaling, zie
geboortekaartje op het prikbord
in De Roeping.
Namens onze gemeente hebben
we een kaart gestuurd, met een
decoratieve vlieger en een boekje
om hen te feliciteren met de
geboorte van hun zoon.

zijn alles kwijt. Van alle kanten komt hulpverlening op gang om de overlevenden allereerst van basisbehoeften te
voorzien. Ook de synode van de GPIL heeft aan de 118 kleine en arme gemeenten een brief gestuurd met de
oproep om mee te doen met de noodhulpacties voor slachtoffers. En daar wordt ruimhartig gehoor aan gegeven.
Ook in Palopo worden voedsel en goederen voor Palu ingezameld.
Meer informatie is te vinden op: www.gzb.nl/misisulawesi
Gebedspunten

Dankpunten

•Voor het getroffen gebied op Sulawesi door de
aardbeving en tsunami.
•Een zegen op het werk van Laurens Jan: het
trainen van predikanten en ouderlingen.

•Voor de geboorte van Amos in goede
gezondheid.
•Dat de familie Vogelaar in veiligheid is.

UMOJA, samen één
Onze gemeenteleden die afgelopen juni zijn afgereisd naar Kenia hebben zondag 23
september hun verhaal gedaan tijdens een presentatie. Onder het genot van de Keniaanse
lekkernij ‘mandazi’ en wat Nederlandse koek schoof na de kerkdienst De Roeping
vol met vele geïnteresseerden. Fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn die meer
willen horen over onze broeders en zusters in Mathare, Kenia.

De verhalen
Uit de grote hoeveelheid filmmateriaal die er was is er een selectie gemaakt en een
leuke film samengesteld met alle hoogtepunten. Na de film vertelde Annet
Meijers, Siem Kranenburg, Jolanda Bos, Mariska van Eijk en Koos & Corien Bos aan
de hand van enkele foto’s hun gedenkwaardige en bijzondere momenten. Wat
goed naar voren kwam is dat zij echt de verbondenheid met onze broeders en
zuster in de Redeemed Gospel Church hebben ervaren.
De Redeemed Gospel Church voelt als een warm hart te midden van de
sloppenwijken in Nairobi. Tijdens de zondagse dienst besteed de gemeente veel
tijd aan de lofprijzing van God met liederen. Iets wat voor ons op deze manier niet gewoon is, maar wellicht als
bron van inspiratie kan dienen.
Na afloop van de kerkdienst is er een bijbelstudie, waar wordt gewerkt aan het vergroten van de Bijbelse kennis.
Ook hierin mogen wij ons verbonden voelen, door het gebruik van dezelfde Bijbel en het dienen van dezelfde God.
Het zoeken naar de weg samen met God en de worstelingen die daar bij komen kijken.

De lopende projecten
Siem Kranenburg heeft een korte terugblik gedaan naar de lopende projecten. Een gedeelte van de lening voor het
naaiatelier is terugbetaald. Van de waterpomp wordt zeer dankbaar gebruik gemaakt en het is een goede
inkomstenbron. Helaas valt de stroom zeer regelmatig uit en soms ook voor weken lang. Dit bemoeilijkt het
functioneren van de apparatuur in onder andere het WILMA training instituut en de waterpomp. Er is de afgelopen
maanden gezocht naar een structurele oplossing door Magdaline en andere verantwoordelijken, maar tot op
heden is er nog niets concreet.

Hoop
Ondanks de armoede en moeilijkheden in de sloppenwijken is er ook hoop. Er
zijn velen die dankbaar gebruikmaken van de spaar- en leengroepen, waarbij
ze de mogelijkheid krijgen om een lening te ontvangen en een eigen bedrijf
op te starten. Op deze manier kunnen zij hun familie onderhouden. Ouders
zijn ook erg dankbaar en trots wanneer zij hun kinderen naar school kunnen
brengen. Zij willen niets liever dan dat hun eigen kind(eren) het beter zullen
hebben dan zijzelf.
Op onze website vindt u het gehele reisverslag van de reis naar Kenia:
www.wilnis.protestantsekerk.net/umoja

Gebedspunten

Dankpunten

•Dat er een oplossing wordt
gevonden voor de aanhoudende
problemen met de
stroomvoorziening.
•Voor de opbouw van de gemeente
leden van de Redeemed Gospel
Church in hun geloof.

•Voor de komst van onze
gemeenteleden naar Mathare.
De verbondenheid is voelbaar.
•Dat de kinderen en volwassenen
de mogelijkheid hebben om een
opleiding te volgen in Mathare.

Antonie en Cora Treuren
De plek waar je geboren bent
Het is een thema dat ons de laatste tijd bezighoudt: de plaats
van onze wieg. Misschien herinnert u zich het verhaal van een
ex-gevangene die vorig jaar tijdens een 72-urig proefverlof verscheen op de
wekelijkse Bijbelstudie in de kerk. De volgende dag zou hij zich weer moeten
melden om de resterende straf uit
te zitten (toen begrepen we dat hij
nog 20 jaar moest zitten). Tot onze
verrassing verscheen hij een aantal
weken later weer op de
Bijbelstudie nu met de mededeling
dat hij onder condities in vrijheid
was gesteld. Vanwege het bezoek
van Paus Franciscus was hij één
van de personen die gratie had
ontvangen. Hij zou terugkeren
naar zijn oma en proberen weer
een leven op te bouwen. We
hoopten en baden zo dat dit hem
ook zou lukken.
Sloppenwijken Bogotá
Kortgeleden, op zondag, keken we elkaar onverwachts weer in de ogen. In eerste
instantie herkenden we hem niet. De vorige keren had hij steeds een petje op en
was hij lastig op leeftijd te schatten. Met onze ogen begroetten we elkaar. Na de
dienst nodigden we hem uit om met ons in de kelder van de kerk te eten. We
vroegen hoe het was om met zijn oma te wonen. Hij gaf aan dat ze verhuisd
waren omdat het niet ging op de plek waar zijn oma woonachtig was. Nu woont
hij op een andere plek in het land.
Het doel van zijn bezoek aan Bogotá is een hoorzitting en hopelijk krijgt hij een
bewijs van goed gedrag waardoor hij mogelijk werk zou kunnen krijgen.
Gedurende het gesprek kleurt hij langzaam de tekening in, hij vertelt waarom hij
600 maanden straf had gekregen, vertelt wat meer over zijn tijd in de gevangenis,
een omgeving waar hiërarchie een enorme stempel drukt op het leven. Ineens
komt daar de vraag van een van onze tafelgenoten: “Waarvoor zat je?
Paramilitarisme of guerrilla?”

Zending wordt door veel mensen
als intolerant en arrogant ervaren.
“Je moet mensen niet lastigvallen
met jouw ‘exclusieve’ visie op de
waarheid – we geloven
uiteindelijk allemaal in dezelfde
God en omgekeerd zou je het ook
vervelend vinden.” Hoe moeten
we op zo’n houding reageren?
We moeten deze mensen het
Evangelie vertellen, want blijkbaar
kennen ze Jezus nog niet. Wie
eeuwig leven van God ontvangen
heeft, gunt dat anderen ook. Dat
kan niet anders. Er komen geen
christenen bij door geboorte,
alleen door wedergeboorte.
Kerkgangers die zending niet
nodig vinden, zijn ons eerste
zendingsveld.
Ds. Marten Visser (oud
zendingswerker/kerkplanter in
Thailand)
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Zendingsbussen voor
familie Vogelaar.
Umoja, Kenia
Familie Treuren,
Colombia
Umoja, Kenia
Familie Vogelaar,
Indonesie

Een dagboek met twee
overdenkingen per dag: één voor
jongeren of om als gezin samen
te lezen en één voor persoonlijke
bezinning. Het dagboek biedt
leuke extra’s zoalskinderpuzzels,
wereldrecepten en verhalen uit de
landen waar de GZB werkt.

Zijn verhaal
“Ik was negen jaar toen ik werd gerekruteerd door de guerrilla, mijn moeder was
overleden en ik werd opgevoed door mijn vader en oma. Ik kon niet lezen of
schrijven. In eerste instantie deed ik wat algemene dingen zoals beveiliging. Toen
ik 14 was moest ik een ‘taaiheidstest’ doen, wat er kortgezegd op neer kwam dat
er gekeken werd of ik in staat was te moorden. We werden opgeleid en op mijn
16de werd ik een sicario, een huurmoordenaar. Toen ik 21 was werd ik opgepakt
en kwam ik in de gevangenis. Daar leerde ik God kennen en ik leerde lezen en

U kunt het dagboek kopen bij de
boekentafel in De Roeping voor € 10,90
(tijdens de bibliotheektijden). Van het
aankoopbedrag gaat € 7,00 naar het
zendingswerk van de GZB.

schrijven.” Na dat verhaal vroegen we hem: “Hoe oud ben je eigenlijk?” “31 jaar.” We schelen weinig in leeftijd, hij
en wij, maar het verschil is de plek van onze wieg.
Meer verhalen over Antonie en Cora? Kijk op www.geloofincolombia.nl
Gebedspunten

Dankpunten

•Bid voor elke situatie van de man in het
bovenstaande verhaal. Wilt u bidden dat hij werk mag
krijgen zodat hij zijn leven weer kan opbouwen.
•Bid dat Johan & Astrid Klaasse en hun kinderen zich
de komende maanden goed kunnen voorbereiden op
de uitzending naar Medellín om daar een kerk te
planten.

•Dank God dat we de man uit bovenstaande verhaal
weer mochten ontmoeten en verder met hem door
konden praten.
•Dank voor de mooie conferentie in Medellín.
Danbaar dat ds. Sixto en zijn gemeente een hart
hebben voor de daklozen in deze stad.

Brood voor de Buurt
Evangelisatietips van zustergemeenten voor Wilnis
De gemeenten die met elkaar verbonden zijn omdat zij het project Brood voor de Buurt
ondersteunen komen eens per jaar bij elkaar om ervaringen te delen in het evangelisatiewerk.
In februari van dit jaar waren Den Haag, Hardinxveld-Giessendam en Kinderdijk te gast in Wilnis.
Deze keer had elke gemeente een leervraag geformuleerd op het vlak van evangelisatie in de eigen omgeving. Na
toelichting aan de groep kreeg elke gemeente tips en feedback om mee aan de slag te gaan in de eigen gemeente.
Vanuit Wilnis hebben we de volgende leervraag ingebracht: we zijn heel druk met heel veel activiteiten, maar
willen ook een kerk zijn in het dorp voor de mensen uit de omgeving. Hoe bereiken we hen vanuit onze gemeente?
We zijn er ook weleens verlegen mee als mensen op momenten aankomen dat we het niet verwachten.
Tips, denkvragen en adviezen uit de zustergemeenten voor ons:
- Weten we in Wilnis werkelijk wie “de ander” is en wat hij nodig heeft?
- Zijn er ook activiteiten te bedenken die aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten, uit de buurt?
- Nemen we tijd voor “echte” ontmoeting met onze dorpsgenoten? Hoe gaan we dat doen?
- In hoeverre staat het druk zijn met de eigen activiteiten het krijgen van een levende relatie met God in de weg?
- Misschien moeten we wel eerst gaan werken aan een levende relatie met onze hemelse Vader, dan komt de
vrijmoedigheid vanzelf (het werk van de Heilige Geest)!
- Oefen het gesprek eerst met gemeenteleden voordat je met buitenstaanders in gesprek gaat.
En nog enkele oneliners voor ons:
- Minder beleidsmatig zijn, meer vanuit het hart;
- Een open luisterende houding hebben;
- Niet voor de ander denken, pak het moment!
Stuk voor stuk zijn dit wel heel prikkelende vragen en gedachten.
Graag willen we met een aantal gemeenteleden de komende tijd in gesprek gaan over
het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente. Niet om meteen heel veel te organiseren
maar om ons te bezinnen op onze eigen plek in Wilnis als christen. Heeft u of heb jij zin
om daarin mee te denken dan nodig ik u of jou daarvoor van harte uit!
Stuur een mailtje naar ecwilnis@gmail.com
Gebedspunten

Dankpunten

• Via de website luisteren veel mensen mee naar onze diensten.
Wilt u bidden voor de mensen die we misschien (nog) niet
kennen en die toch met ons verbonden zijn via internet. Dat zij
Christus mogen leren kennen in hun leven.
• Gods zegen over de voorbereidingen voor een vervolg op
Brood voor de buurt vanuit de Betlehemkerk in Den Haag.

• We mogen terugkijken op een mooie
VBW, waarbij tieners en kinderen voor
het eerst of opnieuw met God in
aanraking kwamen.
• Danken voor de contacten die er zijn
met dorpgenoten die zoekende zijn.

Hervormde Gemeente Wilnis, www.hervormdwilnis.nl
Contact: czwd@hervormdwilnis.nl & ecwilnis@gmail.com

