
De afgelopen Paasdagen mochten we er weer bij stil staan: Jezus leeft! Het valt 

op dat de Heere Jezus direct na Zijn opstanding, bij Zijn verschijning aan de tien 

discipelen, spreekt over het ‘zenden’. We lezen erover in Johannes 20 vers 21 (zie 

hiernaast). Die discipelen waren helemaal geen super mensen. Dat was tijdens het 

lijden en sterven van de Heere Jezus wel gebleken. Toch krijgen ze de opdracht 

om erop uit te gaan. Gelukkig hoeven ze dat niet in eigen kracht te doen; ze 

krijgen ook een belofte mee: de Heilige Geest die hen kracht zal geven. Zo mogen 

ook wij in Wilnis gezondenen zijn, verbonden aan christenen wereldwijd.  

 

 

Familie Vogelaar |Indonesië 
 

De trainingen 

De afgelopen maanden zijn veel trainingen uitgesteld vanwege corona. Toch 

hebben we de tweede preekmodule inmiddels op meer dan 10 verschillende 

trainingsplekken kunnen geven; vaak in 

afgelegen gebieden. Eén van die 

afgelegen dorpen is Busak. De gemeente 

bouwt daar een nieuwe stenen kerk (om 

de oude houten kerk heen). De bouw ligt 

al even stil omdat er geen geld is. Het 

geld wordt met dubbeltjes en kwartjes bij 

elkaar gebracht. “Wat houd ik van Uw 

huis” (Psalm 84).  

 

In de eerste week van maart werd een groep predikanten en leidinggevenden van 

de vrouwengroepen en jongvolwassenenkring getraind als facilitator. Hun taak is 

het in beweging brengen van de kerk in relatie tot de samenleving. Volgende 

maand hopen we op 12 

trainingsplekken leiding-

gevenden van vrouwen- en 

jongvolwassen-groepen te 

trainen. 

Ook wordt met een lokaal 

team gewerkt aan een 

module over seksualiteit in 

Bijbels perspectief. De 

module is bedoeld voor 

ouders van kinderen in de 

leeftijd tot 16 jaar. Hoe licht je 

kinderen op de juiste wijze 

voor en hoe begeleid je ze? 

Visumperikelen 

In de afgelopen maanden hebben we behoorlijk in de zorgen gezeten omdat 

onze werkvergunning maar niet rond kwam. Vanuit de deelgenotengemeenten is 

er meegeleefd en meegebeden. Eind februari kon Laurens Jan terecht bij het 

immigratiekantoor en ontving hij voor het hele gezin de paspoorten met daarin 

een geldig stempel. Dit betekent dat wij tot eind januari 2022 in Indonesië mogen 

blijven. Heel erg bedankt voor jullie meeleven en meebidden! 

In september/oktober moeten we al weer aan de slag met een verlenging maar 

nu is de visumafgifte vooral een reden tot dankbaarheid en lof aan God.  

Johannes 20: 21 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: 

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, zend Ik ook u.

 

Vrijdags 

10-12u 

Open Kerk 

11 april Zendingsdienst met ds. 

Jaap Haasnoot 

14 én 

20 april 

Zending nú – als gemeente 

nadenken over zending 

22 april Febe Vogelaar jarig (7 jaar) 

13 mei Fietspuzzeltocht 

 

Graag nodigen wij u en jou uit 

om op woensdagavond 14 april 

en dinsdagavond 20 april met 

elkaar na te denken over zending 

in 2021. In de flyer die is 

bijgevoegd lees je er meer over. 
 

 
Input voor de bijeenkomsten is 

een digitale vragenlijst die 

gemeenteleden vooraf invulden.  

Dank daarvoor!  
 

De avonden vinden plaats vanuit 

de kerk en zijn ook via de 

livestream te volgen. Wanneer de 

maatregelen rondom corona 

onverhoopt strenger worden, 

ontmoeten we elkaar online via 

Teams. Dat doen we ook als het 

aantal aanmeldingen beperkt is. 

Aanmelden graag zowel voor 

fysieke aanwezigheid als voor 

deelname via livestream via: 

czwd@hervormdwilnis.nl,  

06-54706241 (Jopie Verhoek) of  

via één van de commissieleden. 

Heel graag tot ziens! 

ZENDINGSNIEUWSBRIEF 

Over zending dichtbij en ver weg 

      Hervormde Gemeente Wilnis April 2021, editie 10 

 



 

De kinderen – oproep vanuit CZWD 

De kinderen maken het goed al mogen ze vanwege 

corona nu al een jaar niet naar school. Het is daarom 

extra leuk voor hen wanneer ze zo nu en dan iets uit 

Nederland horen. Misschien kunt u een keer een kaartje 

sturen of als gezin een filmpje maken en dat mailen? 

 

 

UMOJA, samen één | Kenia 
 

Feest in Mathare op 17 januari jl. 

Op 17 januari jl. was het feest in de Redeemed Gospel Church in Mathare: na ruim anderhalf jaar mocht pastor Joel 

weer voorgaan in de eredienst vol dankzegging en aanbidding. Alle eer en glorie aan God, Hij die de vele gebeden 

verhoord heeft, de behandeling gezegend heeft en Joel 

en Magdaline weer veilig heeft teruggebracht naar de 

door hun zo geliefde plek in Mathare. In een 

contactmoment in de afgelopen periode schreef 

Magdaline ons: “De Heer plaatste mij en pastor Joel in 

Mathare met een reden en een doel. Wij zijn 

dienstknechten die klaar staan om in Zijn koninkrijk te 

worden gebruikt.” Ook namens pastor Joel en Magdaline 

heel hartelijk dank voor uw gebeden, belangstelling en uw 

gaven. 

 

Situatie sloppenwijk 

De collecte voor schoolkinderen die op 17 januari gehouden is, heeft een prachtig bedrag opgeleverd. De 

basisschool kon begin dit jaar, toen de scholen weer open konden, 282 kinderen verwelkomen. Zonder de steun uit 

Wilnis was dit niet mogelijk geweest. Het aantal kinderen is 

fors gestegen doordat twee scholen in de sloppenwijken 

gesloten zijn. Zij konden niet voldoen aan de 

gezondheidsprotocollen van de overheid en konden de 

huur niet meer betalen. Veel ouders hebben grote moeite 

om het lesgeld bij elkaar te krijgen. De steun uit Wilnis is 

een grote verlichting. De salarissen van de leerkrachten 

kunnen ermee betaald worden en de kinderen mogen na 

een lange periode thuis weer scholing ontvangen. 

Magdaline schreef ons: “God zegene jullie voor jullie liefde. 

Het is ons gebed dat allen die hieraan hebben mee 

gegeven zullen worden gezegend, zoals God belooft in Zijn 

Woord waar staat: “wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heere. Hij zal hem zijn weldaden vergelden” 

Spreuken 19 vers 17. Dit is ons gebed voor de gemeente van Wilnis.” In de Mathare-appgroep is een filmpje 

gedeeld waarin een groepje schoolkinderen ons groeten: “Hello Wilnis Family, we love you.” 

Momenteel nemen de Corona besmettingen in Kenia ook weer toe. De ziekenhuizen zijn overvol. Gelukkig zijn er 

tot nu toe geen besmettingen in Mathare bekend. We bidden dat dit zo mag blijven. 

 

Verkoop van water 

Vorig jaar ontving de RGC een donatie van Wilde Ganzen en Wings of Support (initiatief van KLM). Hiermee kon 

een waterzuiveringssysteem aangeschaft worden dat gekoppeld is aan de waterpomp. De wens om water in flesjes 

te verkopen en hiermee inkomsten voor de kerk te genereren, speelt al lang. Om water in flessen te kunnen 

verkopen moet voldaan worden aan kwaliteitseisen van de overheid. Dat is nu geregeld. De volgende stap is een 

Postadres familie Vogelaar: 

Kantor Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu 

(GPIL) 

L.J. Vogelaar 

Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang, Kotak Pos 118 

Kota Palopo 91914 

Sulawesi Selatan 

Indonesia 

Gebedspunten

•Dat de trainingen mogen bijdragen aan de opbouw van 

de GPIL die een missionaire kerk wil zijn in een 

islamitische context.

•Dat de kinderen snel weer naar school mogen.

Dankpunten

•Dat de trainingen inmiddels weer opgestart zijn en dat 

er positieve reacties komen van de deelnemers.

•De afgifte van het visum.



machine om het water te bottelen. De collecte voor UMOJA op 11 april is voor dit 

doel bestemd. Meer informatie hierover leest u binnenkort in het kerkblad.  

 

 

Peter en Riek | Centraal-Azië 
 

Om veiligheidsredenen (Peter en Riek werken in een gesloten 

land) vindt u in de online-versie van de zendingsnieuwsbrief geen informatie over 

hun werk. 

 

U kunt terecht bij de CZWD (zie contactgegevens op pagina 4) wanneer u 

interesse heeft in het werk dat zij doen. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Wilt u vaker op de hoogte 

gehouden worden van het nieuws 

uit Mathare: meld u aan voor de 

Whatsapp-groep bij Annet 

(06-51291036). 

 
 

2e 

kwartaal 

2021 

Zendingsbussen voor 

uitzending van Peter en 

Riek 

11 april Umoja (Kenia) 

23/24 mei Collecte IZB en uit-

zending fam. Vogelaar 

 
 

 
 

De jaarlijkse GZB-dag kon ook dit 

jaar vanwege corona niet 

doorgaan. In plaats daarvan is er 

een online event op zaterdag 15 

mei. Aanmelden kan via: 

www.gzb.nl/event. 
 

 
 

Omdat Peter en Riek in een 

gesloten land werken, kunnen 

filmpjes en nieuwsbrieven niet 

online gedeeld worden. Via een 

(besloten) app-groep kan dat wel. 

Vindt u het leuk om meer over 

het werk te horen en te zien? 

Meld u dan bij de CZWD via 

czwd@hervormdwilnis.nl of  

06-54706241. 

De kerk doet niet aan 

zending maar maakt er 

onderdeel van uit.  

Gebedspunten

•Bescherming tegen Covid-19. 

•Dat het vaccin ook beschikbaar 

komt voor de mensen in de 

sloppenwijken.

Dankpunten

•Dat Joel en Magdaline weer veilig in 

Kenia terug mochten keren en dat Joel 

weer voor kon gaan in de gemeente.

•Dat zoveel schoolkinderen weer les 

mogen krijgen.



 
Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

Weer zijn er 3 maanden voorbij. Ondanks de coronamaatregelen konden verschillende activiteiten doorgaan. Soms 

digitaal, soms met wat (meer afstandelijk) persoonlijk contact  Daar zijn wij blij mee en dankbaar voor. 

 

Alphacursus of niet? 

Het blijft lastig om te bepalen wanneer we weer kunnen starten met de Alpha cursus. De diverse mogelijkheden 

zijn afgetast maar het blijft toch een cursus waar de persoonlijke interactie het beste werkt. De drive om door te 

gaan met de Alpha cursus blijft (de liefde van Christus).  

We hopen u binnenkort te informeren wanneer we weer starten. Denk alvast na wie u wilt uitnodigen. Bid ervoor 

en neem contact op met deze persoon, ongeacht of het een kerkganger is of niet. Te zijner tijd zullen er flyers zijn 

om uit te delen en bent u samen hartelijk welkom!  

 

We zoeken nog iemand die samen met de Alpha leiding het e.e.a. digitaal op kan zetten. Als samenkomsten 

voorlopig niet mogelijk zijn is digitaal wellicht een alternatief. Aanmelden graag bij André Visser. 

 

Open kerk 

Sinds de zomervakantie is de kerk op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open. 

Per ochtend zijn er twee gemeenteleden aanwezig. Er is gelegenheid voor stilte, 

gebed, ontmoeting met koffie/thee en er is bijna elke week orgelmuziek te 

beluisteren. Het is een mooi initiatief om verbonden te zijn als gemeenteleden 

omdat we elkaar niet meer zo vaak zien en spreken. Daarnaast kunnen we zo als 

christen aanwezig zijn met het Evangelie. Het aantal bezoekers is wisselend, van 

zo’n 10 tot niemand. Toch ervaren de gastvrouwen/-heren het als zeer waardevol. 

De ontmoeting met elkaar en anderen is opbouwend! Een hartelijke oproep om zo 

maar eens binnen te lopen op de vrijdagochtend. Elkaar te ontmoeten, elkaar te 

bemoedigen en met elkaar te luisteren naar het orgelspel. Heerlijk toch, zomaar 

een open kerk in ons dorp voor 

een moment rust. U bent meer 

dan welkom! 

 

VBW online! 

“Duik erin!” Dat was het thema van de VBW van 2020. Helaas niet 

in de tent, maar alles is digitaal opgenomen en online 

uitgezonden. De laatste uitzending was zaterdag 27 februari, 

over de bruiloft in Kana. Zo is toch het hele VBW-programma 

aangeboden aan de kinderen. Door het digitaal te doen hebben 

ook vele anderen kunnen meegenieten. Fijn dat het zo kon.  

Het thema voor komende zomer is: “Hallo, contact!“ met 

Bijbelverhalen uit het boek Handelingen. Het lijkt nog ver weg, 

maar de voorbereidingen voor de nieuwe VBW zijn al weer gestart. De data zijn: 20 t/m 23 juli 2021. We hopen van 

harte dat de VBW deze zomer in tent gehouden kan worden. Eind april wordt een besluit genomen. Bid jij en u 

mee om wijsheid? 

                 Siem Kranenburg

 

 

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl | evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl | p.de.leeuw@casema.nl 

[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Jantine Meijers, Naomi Stoof, Jopie Verhoek, Arie v. Zutphen] 

[Taakgroep Umoja: Mariska van Eijk, Annet Meijers, Nico Strubbe] 

Gebedspunten 

•Bid dat de Alpha cursus weer spoedig opgestart 

mag worden.

•Bid dat de komende VBW in de tent gehouden mag 

worden en er dan ook genoeg medewerk(st)ers 

mogen zijn.

Dankpunten

•Dat de kerk elke vrijdag een paar uur open mag zijn 

en dat er mooie gesprekken mogen plaatsvinden.

•Dat we het VBW programma “Duik erin” in zijn 

geheel konden uitzenden en dat we zo mochten 

zaaien. 

mailto:czwd@hervormdwilnis.nl
mailto:evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl

