
 

Familie Vogelaar | Indonesië 

 

Op immigratiekantoor nadenken over getuigen 

Hebben christenen in Indonesië het nu moeilijk of valt het wel mee?  

Op de ranglijst van Open Doors staat Indonesië op de 28e plaats met het 

kenmerk oranje: zeer zware vervolging. Hoewel ik niet ontken dat het leven voor 

christenen in Indonesië niet altijd makkelijk is, kan deze plaats op de ranglijst ook 

op het verkeerde been zetten. Want er is ook een andere kant. Een voorbeeld is 

de maandelijkse eredienst op het immigratiekantoor. Dat is niet zozeer een 

initiatief van de christelijke ambtenaren (die op het immigratiekantoor in Palopo 

in de minderheid zijn). Het heeft te maken met de Indonesische overheid. Die ziet 

het belang in van religie. De gedachte is dat wie serieus met het geloof en met 

God bezig is, een ambtenaar zal zijn die waarden zoals dienstbaarheid, eerlijkheid 

en integriteit hooghoudt. Daarom worden ambtenaren die moslim zijn 

gestimuleerd om naar de gebedsruimte te gaan (en de gebedstijden in acht te 

nemen) en vrijdagmiddag naar de moskee te gaan. Ambtenaren die christen zijn 

worden ook gestimuleerd om op kantoor erediensten te beleggen, waardoor het 

geloof van de christelijke ambtenaren versterkt wordt. De overheid stelt daar ook 

een budget voor ter beschikking.  

Vorig jaar december (2021) leidde ik de eerste eredienst op het immigratie-

kantoor. Ik had toen een korte preek voorbereid over het gebed. Na de preek gaf 

ik bewust ruimte om samen op de preek te reflecteren. In de maanden daarna 

vond er elke maand een eredienst plaats. Dit jaar (2022) werd ik opnieuw 

uitgenodigd om de eredienst te leiden. Deze keer koos ik voor het thema: 

getuigen over Jezus 

richting hen die Jezus 

niet kennen als 

Heiland en Verlosser 

(die Jezus niet 

erkennen als Heer). 

Uit de reacties tijdens 

de bijeenkomst kon ik 

goed merken dat de 

deelnemers het een 

moeilijk, maar 

relevant onderwerp 

vonden. Het is mijn 

gebed dat deze bijeenkomst de deelnemers heeft aangemoedigd om te getuigen 

van Jezus, Redder, Verlosser, Heiland, Heer en Koning. 

 

Hartelijke groeten van ons uit Palopo. We wensen jullie in alles Gods zegen toe! 

Laurens Jan en Lourina Vogelaar, Jefta, Febe en Amos. 

 

Gebedspunten

•Wijsheid en moed voor de christenen hier in Indonesië (ook wijzelf dus) 

om te getuigen richting hen die Jezus nog niet kennen als hun Heer en 

Heiland. 

•Leiding en wijsheid in de beslissingen die de komende maanden 

genomen moeten worden met het oog op ons werk hier en onze 

toekomst. 

Johannes 1: 12 en 13 

Maar allen die Hem aangenomen 

hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn 

Naam geloven; die niet uit bloed, 

niet uit de wil van vlees en ook 

niet uit de wil van een man, maar 

uit God geboren zijn.

 

AGENDA 
Dinsdags 

10-12u 

Kom Koffie in de 

Roeping 

Vrijdags 

10-12u 

Open Kerk 

24 febr. Ralf Meijer jarig (2021) 

25 febr. Laurens Jan Vogelaar 

jarig 

28 febr. Anneloes Meijer jarig 

18 mrt GZB-dag in Barneveld 

25 mrt VBW-middag in de 

Roeping 

1 april Ontmoetingen  

‘Aan Tafel!’ 

 
WHATSAPP-GROEP 

Bent u nog geen lid van de 

WhatsApp-Groep van Hervormd 

Wilnis? Aanmelden kan bij 

Janneke Herngreen  

(06-27146418), via 

whatsapp@hervormdwilnis.nl  

óf door het scannen van 

onderstaande QR-code.  

 
VACATURES VBW 

Om komende zomer met een 

compleet team de Vakantie Bijbel 

Week te kunnen organiseren, 

zoeken we nog verschillende 

mensen. We zijn enorm blij met 

degenen die zich hebben aange- 

meld maar er staan nog zo’n vijf 

vacatures open. Neem vrijblijvend 

contact op met Adeline Stam 

(stamadel@xs4all.nl).  

ZENDINGSNIEUWSBRIEF 

Over zending dichtbij en ver weg 

      Hervormde Gemeente Wilnis januari 2023, editie 17 
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UMOJA, samen één | Kenia 
 

Voedselhulp 

Er was veel blijdschap en dankbaarheid toen bij de Redeemed Gospel Church de opbrengst van de collecte voor de 

voedselhulp bekend werd gemaakt. Magdaline liet ons weten erg verheugd te zijn. “Door deze voedselactie kan de 

kerk de liefde van onze Here Jezus Christus aan de mensen in de sloppenwijk laten zien. We zijn echt dankbaar en 

onder de indruk van de vrijgevigheid vanuit Wilnis. Het grote geldbedrag wat naar ons gestuurd is voor 

voedseldistributie op een moment dat het echt hard nodig was en is. In Spreuken 22 vers 9 staat: Wie gunnend is, 

die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen. We kunnen niet wachten om de blijdschap op de 

gezichten te zien als we het voedsel mogen uitdelen. Moge de Naam van de Heere geprezen worden”. 

 

Meteen werd er actie ondernomen en bij verschillende groothandels bestellingen gedaan. Op 25 en 29 september 

werden voor de eerste keer voedselpakketten uitgedeeld. Een pakket bevat 3 pakken maismeel (6kg), 2kg rijst en 1 

liter olie. 444 mensen konden op deze dagen voorzien worden 

van een pakket. De mensen waren zo dankbaar. Een reactie 

raakte ons diep. Antony Kyalo vertelde dat hij en zijn gezin al 

drie dagen niet te eten hadden. Hij ervaarde de hulp als een 

wonder van God.  

In de tweede week van november konden er nogmaals 

pakketten uitgedeeld worden aan 300 mensen. En in de eerste 

week van december is er nogmaals een uitdeelmoment geweest. 

Hiervan hebben wij nog geen details ontvangen.  

Bij de kerk worden ook een paar voedselpakketten bewaard. Het 

gebeurt wel dat mensen in grote nood bij de kerk aankloppen 

voor hulp. Dan kan er gelijk hulp worden geboden. 

 

 

Energievoorziening WILMA instituut  

De zonnepanelen bij het WILMA waren niet genoeg voor het 

energiegebruik van het WILMA en de kerk. Lange tijd werd 

er extra gebruik gemaakt van een aggregaat maar door de 

hoge brandstofkosten was dit niet meer op te brengen. Het 

was al jaren een groot verlangen en aanhoudend 

gebedspunt dat de overheid het WILMA zou aansluiten op 

het stroomnetwerk door middel van een stroomhuisje op 

het terrein van de kerk zodat dit beschermd is tegen illegale 

aftap. Een zeer positieve ontwikkeling: Kenia Power heeft 

inmiddels de apparatuur om aangesloten te kunnen worden 

geleverd in het transformatorhuisje. Nu is het nog wachten 

op de aansluiting daarvan. 

Gebedspunten

•Bid om meer regen en om steun en kracht in deze 

tijd van droogte en moeite.

•Bid om voorspoedige aansluiting van de 

stroomvoorziening door Kenia Power.

Dankpunten

•Danken voor de vele voedselpakketten die uitgedeeld 

mochten worden én de kerstmaaltijd die op 18 

december gehouden werd.

•Danken voor de bijzondere relatie tussen Mathare en 

Wilnis.

Dankpunten 

• Het enthousiasme en de ontvankelijkheid van de deelnemers aan de trainingen, bijv. die over geloofs- 

opvoeding in Seko.  

• Het getuigenis dat de school van Jefta en Febe mocht geven door het zingen van kerstliederen, in een stad 

waar de grote meerderheid moslim is.  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Herman en Anneloes Meijer | Malawi 
 

De familie Meijer is inmiddels al een aantal 

maanden in Malawi en stapje voor stapje wordt het 

werk opgepakt. Anneloes is begonnen bij het 

christelijke radiostation en Herman is veel in 

gesprek met de lokale dominees om het huidige 

Bijbelstudieprogramma te evalueren. Ook andere 

praktische zaken zoals bedden en een auto zijn 

geregeld. Veel dingen gaan op hele andere 

 

COLLECTEN 
 

22 jan. Umoja 

19 mrt. Voorjaarscollecte uitz. 

Peter en Riek 
 

 

REIS NAAR KIRGIZIË 2023 

 
Ga mee op reis naar het 

‘Zwitserland van Azië.’ 

Reisdata zijn 26 mei – 7 juni 2023. 

Meer informatie vindt u op: 

www.gzbexperience.nl/reizen. 

Het bezoeken van Peter en Riek is 

onderdeel van de reis. 

 

DAGBOEK 2023 GEMIST? 

 
Bel 06-54706241 of mail naar 

czwd@hervormdwilnis.nl. 

 

AAN TAFEL! | 1 april 
Gezocht:  

gastheren/-vrouwen én gasten 

voor een gezellige maaltijd 

Wanneer: 

zaterdagavond 1 april 2023 

Opbrengst:  

Voor het werk van de familie 

Meijer in Malawi. 

 

Meer info volgt medio februari, 

maar zet de datum alvast in de 

agenda. 

 

Deze zendingsnieuwsbrief bevat 

samenvattingen van berichten van 

zendingswerk(ers).  

Heeft u interesse in de volledige 

informatie, stuur dan een berichtje 

naar de contactpersonen die u 

onderaan pagina 4 vindt. 

http://www.gzbexperience.nl/reizen


manieren dan in Nederland. Zo is het kopen van een goede auto die geschikt is 

voor alle terreinen nog niet zo eenvoudig. Na een zoektocht is er dan één 

gevonden. Vervolgens zijn de papieren niet in een uurtje geregeld, maar kost 

het uren via verschillende loketten waar je veel moet wachten op de benodigde 

papieren. Wat is het dan fijn dat lokale mensen kunnen helpen en je niet alles 

alleen hoeft te regelen. Wanneer er gewacht wordt in de chaos en rijen bij de 

verschillende loketjes hangt er een versleten sticker met daarop de tekst ‘Relax, 

God is in controle’ (in het Engels). Wat kun je een bemoedigd worden op een 

onverwachte plek!  

De afgelopen periode was het soms best moeilijk en erg wennen voor het 

gezin, maar tegelijkertijd wisten zij zich gedragen door Gods goede zorg en het 

gebed dat hen steeds omringde. Gebed is erg belangrijk en zeker in Malawi 

speelt dit een veel grotere rol dan bij ons in Nederland. Anneloes had een bananencake gebakken voor bij de 

koffie en ook voor zo’n ‘tussendoortje’ wordt God gedankt. Wanneer een maaltijd niet vanzelfsprekend is, zoals in 

Malawi waar elke dag veel mensen met lege magen naar bed gaan, kijk je anders naar voedsel.  

Ondanks de hoge temperatuur, de andere cultuur en de nodige uitdagingen beginnen Herman, Anneloes en hun 

zoon Ralf hun draai te vinden. Uw gebed en meeleven wordt zeer gewaardeerd! 

Meeleven kan via facebook.com/meijersmetmissie en instagram.com/meijers.met.missie. 

 

 
Evangelisatiewerk in en door onze gemeente 
 

Dit keer de laatste foto van een gebrandschilderde raam uit onze kerk. “En laat hij die 

dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” 

(Openbaringen 22: 17). Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste 

en de Laatste. Dat zegt onze Heere Jezus ook in dat laatste Bijbelhoofdstuk. Hij, die de 

Eerste en de laatste is, komt spoedig. Kijken we zo samen uit naar Zijn komst? Waarop 

alle dingen nieuw zullen zijn en er geen tranen, geen jammerklacht, geen rouw, geen 

moeite, geen zorg meer gezien en gehoord zullen worden. Wat een toekomst! 

 

We kijken terug 

• Op een geslaagde VBW-middag in de Roeping (5 november). Ongeveer 40 kinderen 

die deels ook in de tent waren, mochten we weer zien en spreken. Hen vertellen over 

de Heere Jezus. Samen zingen, samen bidden, samen praten, samen spelen en samen 

marshmallows roosteren buiten bij de kampvuurtjes. 

• Op de georganiseerde kerstmaaltijd voor alleenstaanden en de aansluitend gehouden 

kerstzangdienst. We hopen dat iedereen ervan genoten heeft. 

 

We kijken vooruit: 

• Naar het organiseren van (opnieuw) een Alpha cursus. Meer leest u daarover in 

bijgaande Solitudo.  

• Naar een VBW-middag op 25 maart. Om zo de binding te houden met de kinderen en samen op te trekken naar 

een nieuwe VBW-week komende zomer.         

                 Siem Kranenburg

 
 

 

Contact: czwd@hervormdwilnis.nl | evangelisatieouderling@hervormdwilnis.nl | mariskavaneijk@ziggo.nl  

[CZWD: Janneke Herngreen, Henri Kool, Jantine Meijers, Tonnie Meijers, Jopie Verhoek] 

[EC: Siem Kranenburg, Marjan de Leeuw, Bert Verhoek, Matthias Verhoek, André Visser] 

[Taakgroep Umoja: Mariska van Eijk, Peter de Leeuw, Annet Meijers] 

Gebedspunten 

•We bidden voor gastheren en -vrouwen én 

bezoekers van de Alpha-cursus, van “Kom koffie” 

en de “Open Kerk”.

•We bidden om vervulling van de bestaande 

vacatures rond het VBW-werk, zodat dit kan blijven 

doorgaan. 

Dankpunten

•Al het 'werk' dat in stilte gedaan wordt voor mensen die 

God op ons pad plaatst.

•Voor de geplande toerustingsdagen voor het VBW-team 

voor het VBW-programma van komende zomer.
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