ZENDINGSNIEUWSBRIEF
Over zending dichtbij en ver weg
Hervormde Gemeente Wilnis
Zo’n 2.000 jaar geleden werden de eerste zendingswerkers uitgezonden: Paulus
en Barnabas. De Heilige Geest maakte na vasten en bidden van de gemeente in
Antiochië duidelijk dat Paulus en Barnabas het Evangelie aan de heidenen
moesten gaan vertellen (Hand. 13: 2+3). Ze krijgen de zegen mee en vertrekken.
Ze maken heel wat mee onderweg; het Evangelie wordt niet overal enthousiast
ontvangen. Maar velen staan ook open voor het Evangelie en ‘verblijden zich en
prijzen het Woord van de Heere’. Wanneer Paulus en Barnabas terugkeren in
Antiochië doen ze verslag van de grote dingen die God gedaan heeft (zie de tekst
hiernaast). In januari was de familie Vogelaar in ons midden en in maart
ontmoetten we Peter en Riek. Ook zij werden uitgezonden en kwamen terug om
over de grote daden van God te vertellen. Gods werk gaat door; dwars door
menselijke onmogelijkheden heen. Wat bemoedigend!

April 2022, editie 14
Handelingen 14: 26-28
En daarvandaan voeren zij (Paulus
en Barnabas) naar Antiochië, waar
zij aan de genade van God
opgedragen waren voor het werk
dat zij volbracht hadden.
Toen zij daar aangekomen waren,
riepen zij de gemeente bijeen en
deden er verslag van wat voor
grote dingen God met hen
gedaan had, en dat Hij voor de
heidenen de deur van het geloof
geopend had. En zij verbleven
daar geen korte tijd met de
discipelen.

Familie Vogelaar |Indonesië
Terug naar Indonesië
Beste gemeenteleden van Wilnis,
Een hartelijke groet vanuit Rotterdam! Op het moment dat we dit schrijven
(medio maart) voelt het toch nog een beetje gek dat we over een week weer in
Indonesië hopen te zijn. Dinsdag 22 maart staat onze terugvlucht gepland.
We vliegen van Amsterdam naar Istanbul en vervolgens naar Jakarta. In Jakarta
moeten we nog even in quarantaine en daarna zullen we doorvliegen naar
Makassar. Vanaf Makassar zal de nachtbus ons dan weer naar Palopo brengen.
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Het verlof
We kijken terug op een goed verlof. Het was erg fijn om onze familie en vrienden
weer te zien. Ook was het goed om weer in onze vertrouwde Bethlehemkerk te
zijn en in onze deelgenotengemeenten
onze ervaringen te kunnen delen.
Tegelijkertijd was het verlof ook erg
intensief. Naast alle ontmoetingen
waren er ook nog afspraken bij
bijvoorbeeld de tandarts, moesten we
naar het ziekenhuis voor de (tijdens het
verlof gebruikelijke) medische keuring,
wilden we bepaalde inkopen doen en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Jefta en Febe zijn in Rotterdam naar
school gegaan. Dat was erg fijn voor ze,
vooral omdat ze in Palopo nog steeds
grotendeels online les kregen. Het was
wel even wennen om weer naar een
voor hen onbekende school te gaan,
maar ze zijn goed opgevangen en
hebben het gelukkig naar hun zin gehad. Amos mocht twee ochtenden per week
naar de peuterspeelzaal en genoot daar ontzettend van. We zijn dankbaar dat het
met de kinderen ook hier in Nederland zo goed ging. En het is fijn om te merken
dat ze toch ook weer zin hebben om terug te gaan naar Indonesië. Een deel van
ons verlof was ook studieverlof voor Laurens Jan. Hij heeft dus hard gestudeerd!

Hoe vaak doen we het? Elkaar
vertellen wie God is en wat Hij
doet?
Je ziet dat gelovigen uit de
wereldkerk ons op dit punt een
spiegel voorhouden. We horen
hen vaak vrijmoedig spreken over
de grote daden die God doet.
D.V. woensdag 1 juni vindt er
online een internationale
gebedsbijeenkomst plaats waarbij
we als broeders en zusters
verbonden zijn. Aanmelden kan
via vertel@gzb.nl.
Op D.V. 21 mei is er een online
GZB-event van 20.00 - 21.30 uur.
Meer info op: gzb.nl/vertel.

Het is goed om nu weer terug te gaan naar onze plek in Indonesië. Nogmaals dank voor jullie meeleven,
meebidden en meegeven. De volgende keer weer een bericht van ons uit Indonesië!
Hartelijke groeten,
Laurens Jan, Lourina, Jefta, Febe en Amos Vogelaar
Gebedspunten

Dankpunten

•Voor een goede start van het werk na het verlof.
•Dat de kinderen snel weer mogen wennen aan de
situatie in Indonesië en weer naar school kunnen.

•De vele goede ontmoetingen, ook met Wilnis, tijdens het
verlof.
•Dat het nieuwe werkvisum net voor het verlof werd
afgegeven.

UMOJA, samen één | Kenia
WILMA Springs
Eindelijk kunnen wij goed nieuws met u delen. Na lang wachten zijn begin februari de watermonsters
goedgekeurd. WILMA Springs heeft nu ook het officiële certificaat ontvangen. De etiketten zijn gedrukt en
wanneer u dit leest, is het bottelen gestart. De vergunning voor het bottelen en verkopen is 2 jaar geldig.

WILMA vakschool
In december en begin januari is er hard gewerkt om het WILMA
instituut klaar te maken voor een nieuwe start. De lokalen zijn
grondig schoongemaakt en geschilderd en ook de buitenkant van de
school kreeg een frisse schilderbeurt. Voor de 3 opleidingen: kleding
maken, computerlessen en kapper & beauty, zijn docenten
gevonden. Dit is echt bijzonder omdat door de maandenlange
sluiting van alle scholen veel
docenten naar de stad vertrokken
of inmiddels ander soort werk
vonden. In januari zijn de lessen
weer gestart. Nog niet op volle kracht, maar de verwachting is dat in april de
opleidingen volledig bezet zullen zijn. Als gevolg van de lange sluiting zijn het
schooljaar van basisschool en middelbare school nu anders ingedeeld dan
gewoonlijk. In februari en begin maart waren er examens. Een aantal leerlingen
die geslaagd zijn zullen in april instromen op het WILMA. Er zijn mooie reclame
banners gemaakt die goed zichtbaar zijn in de straat bij de school. Veel
studenten hebben zich aangemeld en de gesprekken met deze jongeren zijn
momenteel in volle gang. De UMOJA taakgroep Mathare is erg dankbaar voor
uw steun en hulp en bidt dat veel jongeren dankzij het succesvol afronden van
hum opleiding een betere toekomst tegemoet gaan.

Langs bij de catechisanten
Op maandag 14 maart bezocht de UMOJA taakgroep Wilnis de verschillende catechisatiegroepen om te vertellen
over zending en over de relatie die we als gemeente hebben met de Redeemed Gospel Church. Speciaal voor de
jongeren nam pastor Joel een videoboodschap op met bemoedigende en dankwoorden. Ook vertelde een jongere
uit de sloppenwijk hoe de kerk zijn leven heeft veranderd. De catechisanten kregen een mooie kaart mee naar huis
met hierop een boodschap van Magdaline om Jezus te volgen. Pastor Joel sprak een dankgebed uit voor de
jongeren.
Gebedspunten

Dankpunten

•Bid om zegen voor de opleidingen die zijn
gestart.
•Bid om bemoediging en steun voor de
jongeren in de sloppenwijk.

•De opknapbeurt van het WILMA-instituut.
•De ontvangen vergunning en goedkeuring
van het bronwater.

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 wanneer u interesse heeft in het werk dat zij doen.
De contactgegevens van de CZWD vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Wilt u vaker op de hoogte
gehouden worden van het nieuws
uit Mathare? Meldt u dan aan
voor de Whatsapp-groep bij
Annet Meijers (06-51291036).

2e
kwartaal
2022

Zendingsbussen voor
de uitzending van Peter
en Riek

10 april

Umoja

5/6 juni

Pinksterzendingscollecte uitzending
fam.Vogelaar en IZB

In de week van 10 juli kunnen we
weer een tentweek in het
Speelwoud organiseren. Iets om
dankbaar voor te zijn!
Van 12 t/m 15 juli zijn er VBWochtenden voor kinderen en de
avonden is er een programma
voor tieners. Opzetten en
afbreken van de tent op 11 en 16
juli. Houdt u de data vrij?

Omdat Peter en Riek in een
gesloten land werken, kan
informatie niet online gedeeld
worden. Via een (besloten) appgroep kan dat wel. Via deze groep
worden filmpjes en nieuwsbrieven
gedeeld. Vindt u het leuk om zo
op de hoogte te blijven? Meldt u
dan bij de CZWD:
czwd@hervormdwilnis.nl of 0654706241 (Jopie Verhoek).

Evangelisatiewerk in en door onze gemeente
Dit keer een andere foto bij dit stukje. Een gebrandschilderd raam in onze kerk
(geschonken in 1951) vertelt ons de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15).
Als je er goed naar kijkt, zien we een mens, door eigen schuld hopeloos verloren
maar ook een wachtende Vader, uitkijkend naar dat verloren mensenkind. Nog
steeds hebben wij een Hemelse Vader die uitkijkt naar mensenkinderen die tot
Hem komen en zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen U“, en hen dan
omhelst.

Kom Koffie
Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Roeping. Nu alle beperkingen
weer zijn opgeheven, wordt hier weer goed gebruik van gemaakt. Elkaar
ontmoeten bij een kop koffie of thee, dingen met elkaar delen; ook zo samen
gemeente zijn. Uw gastvrouwen Marjan en Thera staan elke week klaar. Komt u
ook eens kijken?

Kinderkoor Ismaël
Ook zo genoten van het optreden van het kinderkoor tijdens biddag? Graag
houden we dit werk in stand. We zijn (nog steeds) op zoek naar mensen die op
donderdagmiddag hand- en spandiensten willen verrichten bij de repetities en
kooravonden. Denkt u er serieus over na? Aanmelden kan bij Christien Meijers.

VBW en Teenevent
Wij zijn blij te kunnen melden dat we ons na 2 corona-jaren weer kunnen
verheugen op een VBW en Teenevent in de blauwe tent in het Speelwoud. Het thema van dit jaar, aangereikt door
de HGJB, is “Alles andersom”. Om kinderen en jongeren op verschillende manieren in aanraking te brengen met
het evangelie van onze Heere Jezus zijn de voorbereidingen al weer gestart. Veel handen en harten van jong en
oud zijn nodig om alles in goede banen te leiden. Doet u en jij mee, als er een oproep komt?

Open kerk
Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur. Er is gelegenheid voor stilte, gebed, ontmoeting met
koffie/thee en het luisteren naar orgelmuziek. In de wintermaanden was het vrij rustig met bezoek, maar toch liep
er wel eens een bekende of vreemdeling binnen voor een praatje of om de kerk te bekijken. Zo blijft het niet alleen
een zinvolle gelegenheid, maar levert het ook boeiende ontmoetingen op. U bent meer dan welkom!
Siem Kranenburg
Gebedspunten

Dankpunten

•Dat we allen de roeping verstaan om mensen die
God op ons pad brengt te vertellen van de grote
daden die God aan ons gedaan heeft en nog steeds
wil doen.
•Een zegen over alle voorbereidingen voor de VBW
en het Teenevent.

•Dat al het gemeentewerk weer zonder beperkingen
kan plaatsvinden.
•Dat er zoveel gelegenheden zijn om elkaar te
ontmoeten, te bemoedigen en op te bouwen.

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl | evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl | mariskavaneijk@ziggo.nl
[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Peter de Leeuw, Jantine Meijers, Naomi Stoof, Jopie Verhoek]
[Taakgroep Umoja: Mariska van Eijk, Annet Meijers, Nico Strubbe]

