
Het Licht voor de wereld kwam tot ons. In de afgelopen weken stonden we daar 

opnieuw bij stil. Het stemt tot dankbaarheid dat we dit mogen weten als 

gemeente van Christus in Wilnis. Maar er zijn nog miljarden mensen op deze 

wereld die nog nooit van dit Licht gehoord hebben. Daarin hebben wij als 

gemeente en als individu een roeping: dit Goede Nieuws delen met anderen. Ver 

weg maar ook dichtbij in ons eigen dorp. We lezen in Handelingen 13 hoe de 

eerste zendingswerkers uitgezonden werden vanuit Jeruzalem. Na een periode 

van hard werken deelden ze met de thuisgemeente ‘welke grote dingen God 

onder de heidenen gedaan had’ (Handelingen 21). Zo zijn wij verbonden aan Gods 

werk in Indonesië, Kenia, Centraal-Azië en Wilnis. Via deze nieuwsbrief ‘horen’ we 

wat in deze landen gebeurt. 

 

 

Familie Vogelaar |Indonesië 
 

De trainingen 

Laurens Jan startte in oktober (weer) met trainingen voor predikanten, 

ouderlingen en diakenen in soms afgelegen gemeenten van de GPIL. Dit gebeurt 

met een kernteam op 11 verschillende plekken. Hierdoor kunnen afgevaardigden 

van alle GPIL-gemeenten 

naar een trainingslocatie in 

hun eigen gebied komen. De 

afgelopen maanden zijn er 

rondes geweest met 

onderwerpen als: roeping, 

taken en verantwoordelijk-

heden van ambtsdragers. Nu 

staat het onderwerp ‘preken’ 

op het programma. Het is fijn 

dat er veel positieve reacties 

van de deelnemers zijn en 

dat ook het kernteam erg 

gemotiveerd is. 

 

Een dramatische gebeurtenis 

Op 27 november jl. werden, in een afgelegen dorp in Midden-Sulawesi, vier 

mensen van het Leger des Heils vermoord. Deze afschuwelijke actie kwam van een 

terroristische groep. Wij wonen in Zuid-Sulawesi, dus het is redelijk ver bij ons 

vandaan. Maar toch zijn we erg geschrokken, net als veel anderen. Laten we 

bidden dat de spanningen tussen moslims en christenen hierdoor niet (verder) 

zullen oplopen. 

 

Visumperikelen 

De procedure omtrent de verlenging van de Kitas (= verblijfs-/werkvergunning) 

verloopt dit jaar zeer moeizaam. Laurens Jan was onlangs 2 weken in Jakarta 

samen met ds. Lambang in een uiterste poging om wat geregeld te krijgen. 

Bedankt dat jullie voor ons hebben gebeden m.b.t deze situatie. 

Fijn ook dat een organisatie als de GZB achter ons staat. Er is veel overleg geweest 

en we voelen ons echt gesteund. 

 

 

 

Jesaja 49: 6 

Hij zei: Het is te gering dat U voor 

Mij een Knecht zou zijn om op te 

richten de stammen van Jakob en 

om hen die van Israël gespaard 

werden, terug te brengen.  

Ik heb U ook gegeven tot een 

Licht voor de heidenvolken,  

om Mijn heil te zijn tot aan het 

einde der aarde.

 

Vrijdags 

10-12.00 

Open Kerk 

25 febr. Laurens Jan Vogelaar jarig 

27 febr. VBW-uitzending via 

Youtube 

10 april Lourina Vogelaar jarig 

 

 

Ergens voel je wel dat de 

wereldkerk ons iets te zeggen 

heeft. We belijden immers elke 

zondag van harte ons geloof in 

‘een heilige, algemene christelijke 

Kerk, de gemeenschap der 

heiligen’. Maar zending… is dat 

nog van deze tijd? Er zijn toch 

overal op de wereld al kerken? En 

wat kan ik als gemeentelid in de 

21e eeuw concreet met ‘zending’? 

 

 
We hoopten als gemeente in 

januari/februari tijdens drie korte 

bijeenkomsten na te denken over 

dit thema. Vanwege de lockdown, 

(die in ieder geval t/m 19 januari 

duurt) is het niet mogelijk elkaar 

te ontmoeten. We plannen 

daarom nieuwe data. U/jij hoort 

zo spoedig mogelijk meer. 

ZENDINGSNIEUWSBRIEF 

Over zending dichtbij en ver weg 

      Hervormde Gemeente Wilnis Januari 2021, editie 9 

 



De kinderen 

Jefta en Febe mogen al sinds maart 2020 niet meer naar school. Hopelijk 

kan dit in het in het nieuwe jaar weer want de besmettingsgraad is veel 

lager dan in Nederland. De kinderen volgen vooral ’s morgens online 

lessen. Dit start om 7.30 uur met een devosi (dagopening). Om 8.00 

starten de lessen. Soms hebben ze via Google Meet een ontmoeting met 

hun juf (of meester) en klasgenootjes. Zo worden rekenen, godsdienst, 

taal, enz. uitgelegd. Zelfs sporten hebben ze afgelopen week achter de 

laptop gedaan! Ze krijgen daarna vaak taken die ze moeten uitvoeren. 

Sommen maken, iets schrijven en regelmatig moet er ook een filmpje 

worden gemaakt bijv. van iets wat ze moeten presenteren. Febes 

programma gaat tot ongeveer het eind van de ochtend. Jefta heeft ’s 

middags nog de gelegenheid om dingen af te maken en op te sturen. 

Daarna werken Jefta en Febe vaak aan hun Nederlands via de Wereldschool. Amos begint een beetje te praten, wat 

erg vermakelijk is. Iedereen is dol op hem. 

 

 
 

UMOJA, samen één | Kenia 
 

Gezondheid ds. Joel 

We kunnen u goed nieuws melden over de gezondheid van ds. Joel. De bypassoperatie die 

begin november is uitgevoerd is geslaagd en na een kort verblijf in het ziekenhuis mocht ds. Joel naar huis om aan 

te sterken. Met dank aan God gaat het herstel voorspoedig. Zijn eetlust neemt weer toe en hierdoor waardoor hij 

nieuwe energie krijgt. Magdaline schreef ons: Prijs de naam van de Heer voor altijd en altijd! Ons hart is vervuld 

met vreugde van de Heer die ons kracht gegeven heeft. Op 28 december reisden ds. Joel en Magdaline weer terug 

naar Kenia waar ze na een lange reis veilig en wel aan mochten komen.  

 

Situatie sloppenwijk 

De situatie in de sloppenwijk is zorgelijk: ook in Kenia rukt het 

coronavirus weer op. De ziekenhuizen zijn overvol en er worden 

veel sterfgevallen gemeld. De RGC bidt dat het vaccin ook 

beschikbaar wordt gesteld voor de mensen in de sloppenwijken.  

 

Dankzij de prachtige opbrengst van de dankdagcollecte  

(€ 11.900) is de voedselverstrekking in de sloppenwijk in volle 

gang. Onder leiding van de pastors Daniel en Aaron zijn al ruim 

630 voedselpakketten uitgedeeld ter waarde van 1500 Keniaanse 

shilling (ongeveer 

€ 11,50) per gezin. 

In totaal zullen 1.000 gezinnen een voedselpakket ontvangen. De 

meerderheid van de gezinnen is geen lid van de kerk. De 

gezinsgrootte is gemiddeld 4 à 6 personen en een huishouden kan 

ongeveer 2 weken rondkomen met een voedselpakket. De 

blijdschap en waardering is heel groot, omdat er nu voor enkele 

weken geen zorgen en stress zijn om aan voedsel te komen. De 

Motherchurch is blij en dankbaar om zo van betekenis te mogen 

zijn voor de allerarmsten en daarin de liefde van God te laten zien. 

Zo mag de kerk een lichtend licht en zoutend zout in de 

sloppenwijk zijn. Bij die dankbaarheid sluiten wij ons graag aan.  

Gebedspunten

•Voor de nabestaanden van de aanslag in Midden-

Sulawesi, voor het land Indonesië en in het 

bijzonder het eiland Sulawesi.

•Dat onze Kitas (verblijfs/werkvergunning) wordt 

afgegeven en de onzekerheid daarover voorbij is.

Dankpunten

•Dat de trainingen inmiddels weer opgestart zijn en 

dat er positieve reacties komen van de 

deelnemers.

•De steun en het meeleven wat we ervaren van 

jullie als (deelgenoten) gemeenteleden en ook 

vanuit de GZB.



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

1e 

kwartaal 

2021 

Zendingsbussen voor 

plaatselijk 

evangelisatiewerk 

17 jan. Umoja (Kenia) 

21 mrt. Zendingscollecte 

voorjaar Peter en Riek 

11 april Umoja (Kenia) 

 
 

 
Vanaf half oktober lagen de 

dagboekjes onder de toren en bij 

de bibliotheek. Vanwege de 

coronasituatie was u wellicht niet 

in de gelegenheid een boekje 

mee te nemen. Wilt u alsnog een 

exemplaar ontvangen? Mail dan 

naar czwd@hervormdwilnis.nl. 
We bezorgen het boekje bij u 

thuis. 

 
 

Jarenlang heeft de GZB een 

gebedskalender uitgegeven. Met 

daarin voor elke dag een gebeds-

punt voor het zendingswerk. Om 

actuele gebedspunten te kunnen 

bieden, is een (gratis) gebedsapp 

ontwikkeld. Deze is zowel in 

Google Playstore als de Apple 

Store te vinden onder de naam 

‘De GZB’. Bid u/jij mee voor 

broeders en zusters wereldwijd? 
 

 

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 

(contactgegevens op pagina 4).  

Gebedspunten

•Goed verloop van het uitdelen van de 

voedselpakketten. 

•Dat het vaccin ook beschikbaar komt 

voor de mensen in de sloppenwijken.

Dankpunten

•Voor de geslaagde operatie bij ds. 

Joel. 

•Dat zoveel gezinnen voedselhulp 

mogen ontvangen.

mailto:czwd@hervormdwilnis.nl


Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

Ondanks alle coronamaatregelen konden verschillende activiteiten toch doorgang vinden, zij het digitaal. Daar zijn 

wij blij mee en dankbaar voor. 

 

Alphacursus of niet? 

Het is momenteel lastig om te bepalen of we in januari opnieuw kunnen starten met de Alpha cursus. We zagen 

hoe het afgelopen jaar wel kon: door het in acht nemen van de coronaregels. Gebouw ‘de Roeping’ is ideaal voor 

het houden van voldoende afstand. Aan de andere kant is het risico van verspreiding van het virus groter als je 

vaker en met meer mensen bij elkaar komt. 

Toch blijft er de drive om door te gaan. U kent ongetwijfeld de tekst uit 2 Korinthe 5 vers 14 die zegt dat ‘de Liefde 

van Christus ons dwingt’. Als het “goed” is starten we DV in de tweede of derde week van januari. Denk er alvast 

over na wie u of jij in gedachten hebt voor Alpha. Bid ervoor en benader deze persoon, ongeacht of het een 

kerkganger is of niet. En neem hem of haar mee. Te zijner tijd zullen er flyers zijn om uit te delen. Dit alles 

natuurlijk onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen. 

 

Open kerk 

Sinds de zomervakantie is de kerk op vrijdagmorgen op 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 regelmatig 

orgelmuziek te beluisteren. Het is een mooi initiatief om verbonden te zijn met mede-gemeenteleden, omdat we 

elkaar missen maar ook om als christen aanwezig te zijn met het Evangelie.  

De ene week zijn er verschillende mensen die binnenkomen, een andere keer komt er niemand. Toch ervaren we 

dit als waardevolle momenten.  

Laten we elkaar opzoeken om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en 

kerk te zijn voor ons dorp. We mogen zo een extra moment in Gods huis 

zijn en we willen niet anders dan de komende tijd op vrijdagmorgen de 

kerk blijven openstellen. Van harte welkom! 

 

VBW online! 

Op 31 oktober 2020 

mochten we online 

weer twee VBW-dagen 

(dag 3 en 4) opnemen. 

Dit gebeurde met veel 

plezier. 14 November 

werd de derde VBW-

dag uitgezonden en de 

reacties waren (opnieuw) positief! In het voorjaar staat de 

vierde en laatste VBW-uitzending gepland.  

 

We zijn dankbaar voor Gods trouwe hand in de voorbereiding 

en uitvoering van deze bijzondere VBW-editie. Hiermee hebben we veel kinderen, volwassenen en ouderen mogen 

bereiken en hopelijk vele harten mogen raken. 

                 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, Peter de Leeuw, Annet Meijers, Nico Strubbe] 

Gebedspunten 

•Bid dat de Alpha cursus in het nieuwe jaar mag 

doorgaan en velen mogen komen.

•Bid dat we een open kerk en een betrokken 

gemeente mogen zijn voor ons dorp.

Dankpunten

•Dat de kerk in alle vrijheid open kan zijn tijdens de 

coronaperiode. Voor de mooie ontmoetingen die we 

hebben gehad en die nog zullen komen.

•Dat we het VBW-programma “Duik erin” met veel 

plezier, volledig digitaal mochten opnemen en 

uitzenden.
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