
God heeft ervoor gezorgd dat het Evangelie in Wilnis kwam. Gebracht door 

mensen die zich lieten leiden door Gods Woord en Geest. Dat ging niet vanzelf: 

als het Evangelie klinkt is er weerstand. Dat was vroeger zo en is nog steeds het 

geval. Toch is het onze roeping, en hopelijk ook ons verlangen, om het Evangelie 

te delen. Dichtbij kunnen we dat zelf doen. Ver weg door mee te leven met 

uitgezonden werkers en voor hen te bidden. Doet u mee? 

 

We geloven dat dit nooit tevergeefs is: God is groot, doet wonderen en houdt Zijn 

beloften. “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle 

naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed 

met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: 

De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!”  

Om naar uit te kijken!  

 

 

Familie Vogelaar – Samen op weg…. 
 

Waarom uitgezonden? 

Waarom is de familie Vogelaar uitgezonden naar de Gereja Protestan Indonesia 

Luwu (GPIL), de kerk die ze vanuit Palopo, dienen? Die vraag heeft Ds. Vogelaar 

steeds aan de orde gesteld in de gemeenten waar hij mocht voorgaan en waar ze 

vaak ook als gezin aanwezig waren. Zijn antwoord bevatte dan steeds 2 redenen: 

1. Om als kerk in Nederland te leren van de christenen in Indonesië. 2. Samen met 

de GPIL een toerustingsprogramma te ontwikkelen. 

 

Taal 

De taal is belangrijk: je moet kunnen communiceren. Dit kost veel inspanning. 

Ook om helder te krijgen wat er speelt en wat de problemen zijn. Want in elke 

gemeente zijn er wel problemen en vragen. Bijvoorbeeld: Hoe verkondig je het 

evangelie in woord en daad? Of: Hoe voorkom je een conflict over geld? 

 

Opbouwen van de gemeente van Christus 

Er is besloten om een toerustingsprogramma te maken (door de GPIL en Ds. 

Vogelaar) voor de verschillende groepen binnen de gemeenten zoals : kerkenraad, 

de vrouwen, de zondagschool, de jongeren, enz. om zo te leren elkaars gaven te 

benutten, elkaar te waarderen en samen de gemeente van Christus te bouwen. 

Gekozen is voor een interactieve manier. Dat zijn de mensen op Sulawesi niet echt 

gewend. Samen op weg. Met de GPIL. Maar ook met de GZB, die hierin ook 

betrokken wil zijn. 

 

Opa en oma op bezoek 

In maart/april zijn de ouders van Laurens Jan 

geweest voor 3 weken! 

Ze gingen 2 zondagen mee naar een kerkdienst 

waarin Laurens Jan mocht voorgaan.  

De kinderen hebben ook erg genoten van het 

bezoek van Opa en Oma Vogelaar. En voor 

Amos was het de eerste kennismaking met hen. 

Erg bijzonder!!  

 

Psalm 86: 9 en 10 

Al de heidenvolken, die U 

gemaakt hebt, Heere, zullen 

komen, zich voor Uw aangezicht 

neerbuigen en Uw Naam eren. 

Want U bent groot en doet 

wonderen, U bent God, U alleen. 

15 dec. Verjaardag Magdaline 

Gitahi 

24 dec.. Kerstzangdienst 

30 dec. Verjaardag Riek 

31 dec. Verjaardag Peter 

14 jan. Workshop gerechtigheid 

voor gemeenteleden 

19 jan. Terugkomdienst Antonie en 

Cora in Woerden 

2 febr. Ontmoeting fam. Vogelaar 

in/na ochtenddienst 

3 febr. Catechese ds. Vogelaar 

23 febr. Verjaardag Cora Treuren 

25 febr. Verjaardag Laurens Jan 

Vogelaar 

1 mrt. Ontmoeting fam. Treuren 

in/na ochtenddienst 

2 mrt. Catechese met Treuren 

Te verkrijgen via de Boekentafel 

(openingstijden bibliotheek) en 

onder de toren. 

Per dag 2 overdenkingen om met 

elkaar in het gezin of zelf te lezen. 

 

(zie voor meer informatie het 

kerkblad van 26 oktober).
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Leerzaam 

Het wonen en werken in een andere cultuur ervaart de familie Vogelaar als zeer 

leerzaam; het zet je aan het denken over hoe wij de dingen in Nederland doen. 

Als voorbeeld iets over de collecte. 

 

Collecte (Persembahan) 

Bij ons is de collecte vaak “iets wat er ook nog even bij hoort”, Maar in 

Indonesië gaat dat anders. Er zijn wel collectezakken, maar er staat ook een 

offerschaal voorin de kerk, waarin mensen tijdens de collecte ook iets kunnen 

doen. Ze lopen daar dan heen. Voorafgaand aan de collecte wordt er soms 

gezamenlijk een tekst opgezegd die te maken heeft met geven/overgave aan 

God. Bijvoorbeeld: 1 Kron. 29:14 of Psalm 50:23. 

Er wordt ook een lied gezongen wat hiermee te maken heeft én er is een speciaal gebed alleen voor de gaven. Zo 

krijgt de collecte een volwaardige plek in de liturgie. Iets waar wij misschien van kunnen leren. 

 

 
 

UMOJA, samen één  
 

In Kenia is de zomertijd aangebroken en zijn de schoolvakanties van start gegaan. De 

kinderen hadden afgelopen vrijdag een gezellige samenkomst met de ouders om het 

schoolseizoen af te sluiten. In januari begint het nieuwe schooljaar.  

 

Uniformen  

Op de foto ziet u de kinderen van de basisschool. Zij hebben uniformen 

aan die gemaakt worden door mensen die naailessen hebben gevolgd bij 

het Wilma trainingscentrum. Graag willen ze ook de toga’s gaan maken, 

zodat die niet elk jaar gehuurd hoeven te worden. Zoals u ziet, zijn de 

uniformen prachtig gemaakt en een mooi visitekaartje voor de omgeving! 

Het verwerven van nieuwe contracten voor het maken van uniformen is 

moeilijk, omdat veel scholen voor langere tijd aan een leverancier 

vastzitten. Met de nieuwe stroomvoorzieningen komt er hopelijk een 

nieuwe impuls aan alle activiteiten en daarmee ook aan de productie van 

uniformen.  

Stroomvoorziening 

Zoals u weet kampen Mathare en omliggende gebieden met veel stroomuitval. Dit heeft ervoor gezorgd dat het 

Wilma trainingscentrum nauwelijks tot niet meer kan draaien en de waterput niet gebruikt kan worden. We hebben 

samen met ds. Joel en Magdaline gekeken wat op de lange termijn 

het beste blijft werken en het minste kost aan onderhoud. Deze fase 

is nu ten einde en het plan is rond. De beste optie bleek het 

uitvoeren van de waterpomp met zonnepanelen en een kleine 

aggregaat t.b.v. WilMa en de school. Hierdoor is de 

watervoorziening alleen nog maar afhankelijk van zonneschijn en 

kunnen hiermee inkomsten worden gegenereerd. De opdracht voor 

uitvoering hiervan is intussen gegeven aan een lokale partij. Met 

geweldige steun vanuit onze gemeente is een groot bedrag 

beschikbaar gekomen om dit plan uit te voeren. Wij willen u op 

deze manier nogmaals bedanken voor uw steun. Zowel financieel als 

in gebed. Magdaline was zeer enthousiast toen ze het nieuws 

ontving en het voelde voor haar als een (vervroegd) kerstcadeau. Als alles aangesloten is kunnen de lessen weer 

Gebedspunten

•Eenheid en dienende liefde binnen het geheel 

van de GPIL. 

•Wijsheid bij het zoeken van wegen om de hele 

GPIL bij het ontwikkelen van het vormings- en 

toerustingsprogramma te betrekken. 

Dankpunten

•De openheid en ontvankelijkheid van gemeenteleden 

om gevormd en toegerust te worden. 

•Zoveel meeleven wat we ervaren uit Nederland van 

onze familie, vrienden, gemeenteleden uit de 

Bethlehemkerk en onze deelgenotengemeenten.



van start gaan en het internetcafé weer draaien. Met de verkoop van het water zal 

er een mooi inkomen binnen komen. Zodra er foto’s beschikbaar zijn van de 

installatie zullen wij deze op de Umoja pagina op de website van onze kerk 

plaatsen. Updates volgen in het kerkblad en in de volgende nieuwsbrief. 

 

 
 

Antonie en Cora Treuren - Eigenaarschap  
 

Onze werkzaamheden zijn de laatste anderhalf jaar met name 

gericht op de het ontwikkelen van de tweede module van het 

programma Somos Diàconos. Inmiddels hebben we een eerste 

ronde van conferenties achter de rug waarin we met lokale kerken hebben 

nagedacht over Bijbelse ingrediënten van gerechtigheid. Momenteel zijn we de 

eerste landelijke conferentie Somos Diàconos aan het voorbereiden, ook deze zal 

het thema gerechtigheid hebben, ditmaal in relatie tot scheppingszorg en ons 

economisch handelen. Op deze conferentie, die we eind oktober houden in 

Medellin, hopen we ook het boek dat alle onderzoeksresultaten beschrijft aan te 

bieden. Kortom genoeg dingen om te regelen. 

 

Tegelijkertijd is het ook heel mooi om te zien dat de activiteiten rondom de 

eerste module nog altijd doorgang vinden. In het presbeterio (kerkprovincie) 

waar we zelf wonen heeft het regionale team elke gemeente opgeroepen om 

haar activiteiten te presenteren in een zondagse dienst. In sommige gevallen 

geldt deze zondag als een start van 

het programma, in andere gevallen 

presenteert men de voortgang. Naast 

dat het mooi is om deze programma’s 

gepresenteerd te zien worden, laat het 

ook zien dat de organisatie op zowel 

nationaal als regionaal functioneert. 

Men organiseert de activiteiten 

zelfstandig met als doel: een zichtbare 

kerk in woord én daad. 

 

Hoewel ons werk in een afsluitende fase zit, betekent het niet dat ook Somos 

Diáconos ophoudt te bestaan. De organisatie staat, men ervaart het belang en 

voelt zich eigenaar van het programma. 

 

[De volledige nieuwsbrief vindt u op: www.geloofincolombia.nl] 

 

 

Gebedspunten

•Voorspoedige installatie van 

generator en zonnepanelen. 

•Verder herstel gezondheid ds. 

Joel.

Dankpunten

•De financiële steun die wij kunnen 

bieden als gemeente.

•Gods nooit aflatende trouw aan 

Zijn kinderen wereldwijd.

Dankpunten

•Dank voor de eigen plek die Somos 

Diáconos heeft gekregen in de kerk, 

zowel op landelijk, regionaal als 

lokaal niveau. 

•Dank voor de tijd die we in 

Colombia hebben mogen wonen. 

Gebedspunten

•Bid dat de diaconale activiteiten 

mogen groeien en missionair 

mogen werken.

•Bid voor de periode van afscheid 

nemen en het opnieuw vestigen in 

Nederland, dat we daar net zo goed 

mogen landen als dat we bijna zes 

jaar geleden deden in Colombia. 

 
Een unieke kans om het zendings-

werk én het land van heel dichtbij 

te ontdekken en zendingswerkers 

te ontmoeten. Interesse? Kijk snel 

op www.gzbexperience.nl. 

 

De uitzenddienst van Peter en 

Riek was op zondagmorgen 20 

oktober in Amersfoort. Tekst die 

centraal stond: “Omdat Hij zag 

dat er niemand was, ontzette Hij 

Zich, want er was geen voor-

bidder. Daarom bracht Zijn arm 

Hem heil, en Zijn gerechtigheid, 

die ondersteunde Hem.” (Jesaja 

59 vers 16) 

Een heel aantal gemeenteleden 

was aanwezig en mocht Peter en 

Riek Gods zegen toewensen. 22 

Oktober zijn ze vertrokken naar 

Centraal-Azië. 

Uw gebed voor hen blijft nodig. 

 

10 nov.  Familie Treuren 

24 nov.  Kerstmaaltijd 

Mathare  

29 dec. Familie Vogelaar 

 

http://www.geloofincolombia.nl/
http://www.gzbexperience.nl/


Uitnodiging workshop dinsdag 14 januari 2020 | ‘De echte prijs’ 

Heb jij een slecht gevoel bij ‘steeds meer’ en geloof je in de ‘economie van genoeg’? Vraag jij je af hoe we als 

christenen moeten zorgen voor de schepping? Kom dan naar de workshop die Antonie en Cora in onze 

gemeente geven. En ga met elkaar aan de slag om na te denken wat de echte prijs is van een product.  

 

Aan het einde van de avond... 

• heb je een beeld van de economische basisprincipes die we in de Bijbel tegenkomen; 

• ben je op een interactieve wijze uitgedaagd deze principes te vertalen naar de hedendaagse realiteit; 

• heb je een idee van de impact van de wereldeconomie op Gods schepping; 

• ben je (hopelijk) gemotiveerd om als christen en als kerk een voorbeeldgemeenschap te zijn in het 

economisch handelen. 

Durf(t) jij / u het aan? 

 
VakantieBijbelWeek | méér dan een week in de zomervakantie 
 

We zijn er inmiddels zo aan gewend dat er elk jaar een VBW is, dat we misschien niet eens 

meer beseffen hoe bijzonder dat eigenlijk is. 40 Jaar geleden (volgens sommigen zelfs 

nog iets eerder) werd de eerste VBW georganiseerd en vanaf toen elke zomervakantie 

weer, op verschillende plaatsen, met nieuwe generaties tot vandaag de dag. Een zegen 

van God om bij stil te staan en dankbaar voor te zijn: dat we dit als gemeente mogen 

doen en dat er steeds weer nieuwe mensen klaar stonden om het stokje over te nemen. 

Op dit moment zijn ± 35 gemeenteleden betrokken bij de verschillende werkgroepen. Daarnaast zijn er heel veel 

mensen en tieners betrokken bij de uitvoering. 

 

Iets minder bekend zijn de VBW-middagen in het voor- en najaar. Die zijn 

iets later ontstaan vanuit de gedachte dat één contactmoment per jaar wel 

weinig is om een band met kinderen op te bouwen. Om dezelfde reden 

krijgen kinderen al een heel aantal jaren een VBW-verjaardagskaartje. De 

kaartjes worden geschreven en rondgebracht door vrijwilligers. Omdat er 

steeds minder post verstuurd wordt, is het krijgen van een kaartje steeds 

specialer en ook een manier om aan de VBW terug te denken. De 

tieneravonden en vrouwenmiddagen zijn ook later aan de VBW 

toegevoegd maar kunnen op veel enthousiasme rekenen. Er zijn zelfs 

geluiden dat mannen zich achtergesteld voelen…. terwijl die toch ’s nachts 

de tent mogen bewaken.  

 

Elk jaar komen ook niet kerkelijke kinderen naar de VBW; dat aantal lijkt toe te nemen. Het zou zomaar kunnen dat 

de T(rekker)O(phaal)S(ervice) hierbij een belangrijke rol speelt😊. Ook voor kerkelijke kinderen is de VBW 

belangrijk: het is zeker niet vanzelfsprekend dat kinderen of tieners die in de kerk opgroeien zelf tot geloof komen 

en ervoor kiezen om als christen te leven.  

 

De VBW is tenslotte een fantastische teambuilding in de gemeente: voor iedereen is er een taak en je leert elkaar 

op een heel andere manier kennen en waarderen. Een voorrecht om bij betrokken te zijn! Blijft u meedoen? 

Gert van Kreuningen 

 

Hervormde Gemeente Wilnis, www.hervormdwilnis.nl 

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl & ecwilnis@gmail.com 

[leden CZWD: Henri Kool, Lianne van Kreuningen, Jantine Meijers, Jopie Verhoek, Arie van Zutphen] 

Gebedspunten 

•Dat God steeds weer kinderen en volwassenen 

roept om naar Hem op zoek te gaan.

•Wijsheid, liefde en fijngevoeligheid voor de 

medewerkers in contacten met kinderen.

Dankpunten

•Dat we als gemeente al >40 jaar een VBW mogen 

organiseren.

•De bereidheid van generaties gemeenteleden om 

hiervoor beschikbaar te zijn en bij te dragen.

mailto:czwd@hervormdwilnis.nl
mailto:ecwilnis@gmail.com

