ZENDINGSNIEUWSBRIEF
Over zending dichtbij en ver weg
Hervormde Gemeente Wilnis
We mochten er de afgelopen Advent en Kerstdagen weer bij stil staan: tegenover
de zonde zet God een wonderlijk ingrijpen. Hij geeft Zijn eigen Zoon. De zonde is
zo groot dat alleen God Zelf ons daarvan kan verlossen. En dat doet Hij niet op
een manier die groot en machtig is in menselijke ogen. Nee, Jezus komt in de
gedaante van een knecht. Daarin ligt een geweldige boodschap: God wendt Zijn
oog niet af. Hij belooft door Zijn Zoon, de Knecht des Heeren, Israël weer op te
richten en terug te brengen bij de Heere hun God. Het tekstgedeelte hiernaast
(Jesaja 49: 6b) vertelt ons dat deze Knecht des Heeren niet alleen voor Israël is
gekomen, maar ook voor de heidenvolken, om ook hen tot een licht te zijn. Ja,
deze Knecht des Heeren is veel te groot en te machtig voor Israël alleen. Dit
goede nieuws kunnen en mogen we niet voor onszelf houden!

Familie Vogelaar |Indonesië
Voortgang van de cursussen
Inmiddels zijn ook de tweede, derde en vierde preekmodule gegeven.
In de tweede module hebben we geoefend met de stappen die je kunt gebruiken
bij de voorbereiding van een preek. Door middel van verschillende oefeningen
probeerden we meer inzicht te krijgen in de tekst (exegese). De deelnemers
begonnen onzeker en sceptisch aan de oefeningen, maar al snel kregen ze er toch
plezier in en het zelfvertrouwen groeide.
In de derde module hebben we concreet de voordracht van de preek geoefend.
Allereerst bespraken we hoe het NIET moet, dus: wat is een saaie preek? Daarna
ging het over het belang van de voorganger zelf, hoe hij met zijn leven een
voorbeeld geeft. Ook kwamen stemgebruik, lichaamstaal, oogcontact,
gezichtsuitdrukkingen e.d. aan de orde. Daarna werd in kleine groepjes een
preekje gehouden van ongeveer 10 minuten waarna opbouwende kritiek aan
elkaar gegeven werd. We sloten af met de conclusie dat groeien in een goede
voordracht belangrijk is maar dat God te vragen om wijsheid, oprechtheid en
eerlijkheid nóg belangrijker zijn. De Heilige Geest is nodig om in de harten van de
hoorders te werken en gericht te zijn op de eer van God.
De vierde module ging over Christus als centrum van de verkondiging.
“Een preek zonder Christus is geen preek maar een lezing/betoog”. Maar hoe stel
je dan Christus centraal in een preek over het Oude Testament? Ook daarmee zijn
oefeningen gedaan. Deze module was ook voor Laurens-Jan zelf een spiegel: heb
ik Christus wel altijd centraal gesteld in mijn preken? Tegelijk gaf het ook
hernieuwd inzicht en vreugde: Het gaat om Christus alleen!
Naast de preekcursussen is de GPIL begonnen met MGM. Dit staat (vertaald)
voor: kerk en samenleving in beweging
zetten. Doel is mensen bewust te maken
van hun eigen gaven, talenten, kennis,
ervaring en vaardigheden om daarmee
God en de naaste te dienen. Om
vervolgens zélf op te staan uit armoede en
onrecht en niet afhankelijk te zijn en
blijven van het rijke westen.
De leiders van de vrouwen-, mannen- en
jongvolwassengroepen volgden deze
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Jesaja 49: 6b
Ik heb U ook gegeven tot een
Licht voor de heidenvolken, om
Mijn heil te zijn tot aan het einde
der aarde.

Dinsdags
10-12u

Kom Koffie in de
Roeping (zie Solitudo)

Vrijdags
10-12u

Open Kerk

23 jan.

Preek + presentatie
fam. Vogelaar
Verjaardag ds. Laurens
Jan Vogelaar
Ontmoeting +
presentatie Peter en
Riek

25 feb.
13 mrt.

Wie kan helpen bij het opzetten
van een digitale Alpha cursus?
Aanmelden en informatie bij Siem
Kranenburg.

Namens onze gemeente stuurden
we een pakket naar Jefta, Febe en
Amos Vogelaar. Het was 1,5
maand onderweg maar….
“Vandaag kwam het pakket uit
Wilnis aan! Ontzettend leuk!
Namens Jefta, Febe en Amos heel
erg bedankt! Wat een leuke
cadeautjes allemaal. Amos begon
gelijk met zijn autootje te spelen,
Febe ging gelijk prikken en Jefta
met dat bouwpakketje aan de
slag... Ze zijn er echt blij mee.
Heel lief dat jullie ook op deze
manier aan hen/ons denken! Dat
doet ons allemaal goed.
Hopelijk tot snel ziens in Wilnis!
Dank voor jullie betrokkenheid.”

trainingen en kregen materiaal om concreet mee aan de slag te gaan. Door de pandemie is het helaas nog niet
gelukt om alle groepen te bereiken.

Verlof
Inmiddels is het gezin Vogelaar in Nederland voor tussentijds verlof. DV zondag 23 januari zal ds. Vogelaar
voorgaan in Wilnis met aansluitend een presentatie. Hoe we dat vormgeven hangt af van de dan geldende Covidmaatregelen. We houden u op de hoogte.
Gebedspunten

Dankpunten

•Voor de leiders van de groepen die de MGM-training
hebben gevolgd.
•Een goede verlofperiode in Nederland voor de familie
Vogelaar.

•Dat ondanks corona zoveel trainingen door konden
gaan.
•Dat het nieuwe werkvisum net voor het verlof werd
afgegeven.

UMOJA, samen één | Kenia
Collecteopbrengst 17 oktober jl.
We zijn erg dankbaar voor de bijzondere collecteopbrengst van € 11.788,92. Een eerste termijnbedrag van
€ 5.000,00 is in november overgemaakt naar Mathare. Zij hebben inmiddels diverse investeringen gedaan en
voorbereidingen getroffen om de opleidingen weer te starten.
Als het goed is heeft u allemaal een boekje ontvangen waarin we de plannen voor het sponsorprogramma zo
duidelijk mogelijk voor u op papier hebben gezet. Mocht u nog vragen hebben schroom dan niet om contact met
één van de taakgroepleden op te nemen.

Kerstmaaltijd
De collecte voor de jaarlijkse kerstmaaltijd bracht t/m 20 december
€ 951,42 op. Door de coronamaatregelen van de overheid mochten de
gemeenteleden niet met elkaar eten. Na een mooie en gezegende
dienst op zondag 19 december kreeg iedereen een stukje kersttaart.
Gemeenteleden kregen een voedselpakket mee om thuis een maaltijd
te bereiden. Namens de gemeente in Mathare: Hartelijk dank voor uw
liefde en steun. Het was ondanks de maatregelen een gedenkwaardige
dag met een gezegend kerstfeest.

Joel en Magdaline
Met Pastor Joel en Magdaline gaat het goed. Op 14 december vierde Magdaline haar verjaardag. Ze was erg blij
met de felicitaties uit Wilnis. Eind november was het ook al feest in huize Gitahi: Magdaline behaalde haar master
diploma: kerkleiderschap en kerkbediening. In 2016 startte ze met deze opleiding om na
haar pensionering te kunnen helpen in de leiding van de Redeemed Gospel Church. Ze
ontving haar diploma tijdens een feestelijke diploma uitreiking.
We deelden het nieuws dat de coronamaatregelen in Nederland weer aangescherpt
zijn. Magdaline schreef ons de volgende bemoedigende woorden: “Wees bemoedigd in
de Heer. Onze gebeden zijn met jullie. Deel alstublieft Psalm 9 vers 10 met de broeders
en zusters van Wilnis: De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige
vesting in tijden van benauwdheid. Laat iedereen weten dat de Heere hun toevlucht is
in deze moeilijke tijd. Dat Hij degenen die Hem zoeken nooit in de steek zal laten. Het
enige wat we hoeven te doen is ons vertrouwen op Hem te houden.
Een hartelijke groet voor u allen.”
Gebedspunten

Dankpunten

•Bid voor bemoediging en steun voor de
allerarmsten in de sloppenwijk.
•Bid om zegen op de sponsorplannen en de leiding
van onze God hierin.

•De prachtige opbrengst van de collecte en de
investeringen die al gedaan mochten worden voor
WILMA.
•De succesvolle afronding de opleiding door
Magdaline.

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).

1e
kwartaal
2022

Zendingsbussen voor
Alpha Nederland (meer
info in Solitudo)

16 jan.

Umoja

20 mrt.

Voorjaarszendingscollecte Peter en Riek

Wanneer u nog niet in de
gelegenheid was om een
dagboekje mee te nemen dan kan
de CZWD u nog een exemplaar
bezorgen. Mail naar
czwd@hervormdwilnis.nl of bel
06-54706241.

Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur in de Roeping.
(Zie ook Solitudo)

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
delen zij regelmatig filmpjes en
ander nieuws. Vindt u het leuk om
dit te volgen? Meld u dan bij de
CZWD: czwd@hervormdwilnis.nl
of 06-54706241 (Jopie Verhoek).

Evangelisatiewerk in en door onze gemeente
Het gebrandschilderde raam op de foto hiernaast is het
eerste wat je ziet wanneer je onze kerk binnen gaat.
Een voorstelling van de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan ( Lukas 10 ). Het beeld roept op oog en
aandacht te hebben voor hen, die dat nodig hebben.
Juist ook in deze tijd met haar beperkende (corona)
maatregelen. In woord en daad er te zijn voor een
ander, jongeren en ouderen.

Alpha cursus (voor volwassenen)
Al jaren organiseren wij in onze gemeente een Alpha cursus voor volwassenen. Door de corona maatregelen is dit
de laatste 1,5 jaar maar een heel klein beetje gelukt. We willen dit toch graag voortzetten. Hoe en wanneer we dat
gaan doen, is nu nog niet bekend. We melden het in het kerkblad en de plaatselijke bladen als we van start gaan.
Opnieuw de oproep: wil iemand ons helpen bij het opzetten van een digitale Alpha cursus?

VBW terugkommiddag
Eind oktober was er een goede terugkommiddag voor de VBW-kinderen. Een prachtige vertelling over de
bevrijding van Petrus op het gebed van de gemeente. Dankbaar zijn we voor de betrokkenheid en het
enthousiasme van de kinderen maar ook voor de geweldige groep tieners (en ouderen) die hebben meegeholpen.

Open kerk
Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00
uur. We zijn dankbaar en blij dat we beschikbaar kunnen
zijn in het koninkrijk van God door elke week elkaar te
ontmoeten op zondag, maar dat hiervoor ook
gelegenheid is op vrijdagmorgen.
We zien uit naar uw/jouw komst in de kerk om elkaar te
bemoedigen in het geloof. En heeft u/jij iets om voor te
bidden of te danken? Lever de gebedspunten in of we
bidden er met elkaar voor.
Wil je een keer meedoen met één van de teamleden,
neem dan contact op met Marjan de Leeuw 0297-266758
of via de email p.de.leeuw@casema.nl. Een keer
binnenlopen op vrijdagmorgen is natuurlijk ook prima.
Welkom!
Siem Kranenburg
Gebedspunten

Dankpunten

•Dat wij oog en hart houden voor jongeren en
ouderen die dat nodig hebben en die God op ons
pad plaatst.
•Dat velen mogen nadenken over deelname aan de
Alpha-cursussen en zich daardoor meer
toevertrouwen aan onze God.

•Dat het Woord van God nog steeds gezaaid kan
worden bij jong en oud ondanks de beperkingen van
deze tijd.
•Dat er nog steeds jongeren en ouderen zijn die hun
'steentje' willen bijdragen aan de geloofsopvoeding
van jong en ouder.

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl | evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl | mariskavaneijk@ziggo.nl
[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Jantine Meijers, Naomi Stoof, Jopie Verhoek, Arie v. Zutphen]

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

