ZENDINGSNIEUWSBRIEF
Over zending dichtbij en ver weg
Hervormde Gemeente Wilnis
Als we iets de afgelopen tijd hebben ervaren, is het wel wat een zegen het is om
met elkaar naar de kerk te kunnen gaan; de ‘gemeenschap der heiligen’. Geloven
kun je niet in je eentje; daar heb je de gemeente voor nodig. Een bonte
verzameling mensen die elkaar anders wellicht niet zouden kennen. Verbonden in
Christus. En die verbondenheid is er ook met christenen wereldwijd. We kunnen
elkaar niet fysiek ontmoeten maar door in gebed met elkaar mee te leven zijn we
verbonden. Allemaal hebben we dezelfde roeping om het Evangelie te delen;
soms met woorden en soms met daden. Het is goed om in dit besef naar onze
omgeving te kijken: het richt onze blik op Gods Koninkrijk in deze wereld en
roept de vraag op wat we daaraan als gemeente én als individu mogen bijdragen.

Familie Vogelaar |Indonesië
Heel veel preken
Laurens Jan was in de maanden mei en juni 2021 intensief betrokken bij vorming
en toerusting over het maken van preken. Er wordt binnen de GPIL namelijk veel
gepreekt. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, maar ook doordeweeks als
de verschillende ‘verenigingen‘ samenkomen, zoals: de vrouwenvereniging, jongvolwassenenkring en in 10% van de gemeenten is er ook een ‘mannenvereniging’.

Juli 2021, editie 11
2 Timotheüs 2: 2
En wat u van mij gehoord hebt
onder vele getuigen, vertrouw dat
toe aan trouwe mensen die
bekwaam zijn om ook anderen te
onderwijzen.
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Daarnaast zijn er ook, bij de gemeenteleden thuis, erediensten voor het hele
gezin. Dit is ongeveer om de week en telkens bij een ander gezin. Dit gezin zorgt
na de dienst voor eten en drinken. Gezinnen uit de buurt komen zo bij elkaar.
Het is voor een predikant niet haalbaar om in al deze diensten voor te gaan, dus
preken ouderlingen en leidinggevenden ook. Maar die zijn daar niet voor
opgeleid en vinden het daarom fijn om toerusting te krijgen.

Nadenken over een goede preek
De eerste preekmodule gaat over: wat is een goede/minder goede preek?
Goed: kort en helder, duidelijke taal, structuur, actueel thema, toepassing
Slecht: te lang, moeilijke woorden, weinig toepassing, voorlezen e.d.

Of we deze zomer nu thuisblijven
of niet, het vakantiebijbelboekje
van de GZB is zeer de moeite
waard! Veertien zendingswerkers
vertellen wie voor hen een
inspirerend voorbeeld is en
schrijven daar een korte
overdenking bij. Ook ds. Vogelaar
leverde een bijdrage aan dit
boekje. Houd het vuur brandend!
Bij deze zendingsnieuwsbrief
vindt u een exemplaar.
Alvast een fijne vakantie!

In de tweede module wordt nagedacht over 4 vragen:
1.
Wat kan een prediker leren van Ezra 7: 10?
3. Wat is preken?

2
4.

Waarom is het belangrijk om te preken?
Wat zijn de kwaliteiten van een goede prediker?

De deelnemers lezen met elkaar de teksten, bedenken antwoorden en delen deze met elkaar. Dit is goed voor het
zelfvertrouwen van de deelnemers, want veel ambtsdragers voelen zich ‘minder’ dan anderen, bijv. omdat ze alleen
de lagere school hebben doorlopen. De andere twee modules moeten nog gegeven worden. Dus daarover later
meer.

Het gezin
Met het gezin gaat het goed. Febe mocht in juni weer een keertje naar school voor 2 uurtjes, met 4 andere
klasgenootjes. Dit na 15 maanden digitaal onderwijs! We hopen dat de scholen snel weer opengaan.

Gebedspunten

Dankpunten

•Dat de trainingen mogen bijdragen aan de opbouw van
de GPIL die een missionaire kerk wil zijn in een
islamitische context.
•De vice-voorzitter van het synodebestuur van de GPIL is
een aantal weken geleden getroffen door een
hersenbloeding. Bid voor zijn herstel.

•Voor de trainingen die gegeven konden worden.
•Dat het goed gaat met de kinderen, ondanks dat ze al
15 maanden niet naar school kunnen.

UMOJA, samen één | Kenia
Skype contact met Mathare
Op donderdagavond 17 juni had de UMOJA taakgroep via Skype contact met de UMOJA task
force in Mathare. Het was fijn en goed om elkaar via het beeldscherm te zien en met elkaar te praten. U ontvangt
allen de hartelijke groeten van leden van de Mathare taakgroep en van al de leden van de Redeemed Gospel
Church.

Pastor Joel
Met pastor Joel gaat het goed, hij is nog steeds herstellende. Ondanks dat hij lichamelijk nog verzwakt is, kan hij
op zondag weer voorgaan in één van de diensten. Er mogen in Mathare weer twee diensten per zondag
georganiseerd worden. De eerste dienst wordt bezocht door 60-70 personen en naar de tweede dienst komen 4050 personen. De lock down van de sloppenwijk is opgeheven, maar de avondklok is nog wel van kracht. Ook is het
dragen van mondkapjes voor volwassenen én kinderen nog steeds verplicht.

Water Bottling Machine
Tijdens het Skypen vertelde Magdaline ons dat ze
erg blij en dankbaar zijn dat de water bottling
machine inmiddels geleverd en geïnstalleerd is. Er is
een aansluiting gemaakt van de waterpomp naar de
bottling machine. Het water wordt opgepompt,
gezuiverd en daarna opgeslagen in de tank op het
dak. De aanvraag voor de vergunning om water te
verkopen is gedaan bij KEBS (Kenya Bureau of
Standard). De volgende stap is dat de Keniaanse “Keuringsdienst van Waren” langskomt om de ruimte en het water
te keuren. Na goedkeuring wordt de verkoopvergunning ontvangen en kan gestart worden met de verkoop van
water. Het water zal verkocht worden onder de naam ‘Wilma Springs’ waarin de
verbondenheid tussen Wilnis en Mathare doorklinkt.

Collecte 11 juli
Er is echter nog geld nodig voor het opstarten van de productie en distributie. U kunt
daarbij denken aan het aanschaffen van materialen, de eerste salarissen voor de
productiemedewerkers en, als belangrijkste post, de aanschaf van een motorfiets met
daaraan gekoppeld een pick-up-kar om de flessen te transporteren. De collecte van
D.V. 11 juli is bestemd voor deze opstartkosten.

Gebedspunten

Dankpunten

•Bescherming tegen Covid-19 en dat
het vaccin ook beschikbaar zal komen
voor de sloppenwijk.
•Dat het opstarten van de
waterverkoop voorspoedig zal
verlopen.

•Dat de water bottling machine
geïnstalleerd is.
•De verbondenheid tussen Wilnis
en Mathare.

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? Meldt u dan aan
voor de Whatsapp-groep bij
Annet Meijers (06-51291036).

3e
kwartaal
2021
11 juli
15 aug.

Zendingsbussen voor
St. Evangelie en
Moslims (info in
Solitudo)
Umoja (Kenia)
Uitzending fam.
Vogelaar

In een serie podcasts komen
zendingswerkers aan het woord.
Ze geven op een open en
eerlijke manier een inkijkje in
hun leven. Er is ook een
aflevering met ds. Vogelaar
gemaakt. Moeite van het
luisteren waard! U vindt ze op
www.gzb.nl/podcast.

Omdat Peter en Riek in een
gesloten land werken, kan
informatie niet online gedeeld
worden. Via een (besloten) appgroep kan dat wel. Wilt u meer
over het werk horen en zien?
Meldt u dan bij de CZWD:
czwd@hervormdwilnis.nl of
06-54706241 (Jopie Verhoek).

Evangelisatiewerk in en door onze gemeente
Opnieuw ging de afgelopen maanden weinig door of gebeurde dat op een andere manier. De reden is duidelijk:
alle maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus. Inmiddels zijn er gelukkig verruimingen en wordt het een
en ander weer mogelijk in onze gemeente.

Open kerk
Inmiddels is de kerk al bijna een jaar lang open op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Er is gelegenheid voor stilte,
gebed, ontmoeting met koffie/thee en kan er geluisterd worden naar orgelmuziek. In de wintermaanden was het
rustig met bezoek, maar voor de “vreemdeling” die stilte, rust en bezinning zocht, al of niet met een gesprekje,
blijft het een uitermate zinvol aanbod. 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 van rust. U bent meer dan welkom!

VBW-Veldjesfeest en Teenevent
Hierover heeft u het nodige al kunnen lezen in het kerkblad. Als u deze nieuwsbrief leest, hebben 2
Veldjesfeestavonden plaatsgevonden in Mijdrecht geweest. In de week van 19 juli a.s. verzorgen we 3 avonden in
de wijken Veenzijde 1, Veenzijde 2 en Veenzijde 3/Marickenland. Kortom, wij zoeken de kinderen nu op in de wijk
om hen te vertellen van Gods grote daden.
In diezelfde week start het 4-avondse Teenevent, speciaal voor de tieners. Het thema dit jaar is “Kroongetuige”.
Daarnaast wordt er ook, voor de oudere jeugd
(16+) een soort “pub” quiz georganiseerd en is
er op vrijdagavond een heuse volleybalwedstrijd
voor de hele gemeente.

Kinderkoor Ismaël
Gelukkig heeft het kinderkoor in de maand juni
weer drie keer mogen optreden: in Kockengen,
Vinkeveen en in onze kerk. Over hun
belevenissen leest u in deze Solitudo (te veel
tekst om hier te plaatsen). Maar wel een mooie
foto van het enthousiaste koor!

Zendingscollecte 3e kwartaal 2021
De opbrengst van de zendingsbussen over het
komende kwartaal is bestemd voor het werk van Evangelie & Moslims te Amersfoort. Meer hierover in bijgaande
Solitudo.
Siem Kranenburg
Gebedspunten

Dankpunten

•Bid om zegenrijk Veldjesfeest en Teenevent.
•Bid dat wij met de open kerk een rustpunt mogen
zijn in het soms turbulente leven van mensen.

•Dank dat de kerk elke vrijdag open kan zijn en voor
de bijzondere ontmoetingen.
•Dank dat kinderkoor ”Ismaël” weer een aantal
optredens mocht verzorgen en zo de blijde
Boodschap kon uitdragen.

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]

