ZENDINGSNIEUWSBRIEF
Over zending dichtbij en ver weg
Hervormde Gemeente Wilnis
Zending is niet alleen iets van het nieuwe testament. In Psalm 105 (hiernaast
afgedrukt) wordt Israël al opgeroepen om Gods grote daden bekend te maken
onder de andere volken. Die grote daden van God in het persoonlijke leven
kunnen voor anderen onzichtbaar zijn: een gebedsverhoring na vele jaren. Of juist
de rust die je ontvangt om iets moeilijks te accepteren. Maar ook in het dagelijkse
leven: het werk dat je mag doen, de bloemen die bloeien, de zingende merel in
de tuin. Allemaal mooie en goede dingen die we van God ontvangen. Laten we
elkaar daar deze zomer mee bemoedigen. Om God de eer te geven voor al zijn
grote daden. En een psalm of ander lied erbij zingen is natuurlijk altijd goed want
zingen is dubbel bidden (aldus kerkvader Augustinus).

Juli 2022, editie 15
Psalm 105: 1 en 2
Loof de HEERE, roep Zijn Naam
aan, maak Zijn daden bekend
onder de volken. Zing voor Hem,
zing psalmen voor Hem, spreek
aandachtig van al Zijn wonderen.
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Christenen op Sulawesi vieren twee christelijke feesten uitbundig: Kerst en Pasen.
Met Pasen organiseren veel gemeenten een activiteit met spelletjes op een
locatie die geschikt is voor recreatie. In Nederland zijn we niet zo vertrouwd met
een eredienst buiten de kerk. Op Sulawesi wordt zo’n activiteit op het strand
steevast begonnen met een dienst. De geluidsinstallatie werd gewoon
meegenomen. De dienst begon en ook niet-gemeenteleden gingen op de grond
zitten, om te luisteren naar het Paasevangelie. Ik vertelde iets over het nut van de
opstanding van Jezus voor ons. De interactie bemoedigde me. Ik vroeg de
aanwezigen of ze de vrede met God door Jezus Christus wilden ontvangen. Er
werd instemmend gereageerd. Ik mocht de luisteraars aanmoedigen om zich
gewonnen te geven aan de Heere Jezus. Ik vroeg de aanwezigen ook of ze
Christus wilden (leren) kennen in de kracht van Zijn opstanding. Om zo in de
kracht van de Opgestane een nieuw leven te leiden. De respons was opnieuw
hartverwarmend.
De opstanding van Christus is de garantie voor onze toekomstige opstanding.
Om dit duidelijk te maken, gebruikte ik het beeld van een rijstkorrel. Dus niet het
beeld van een graankorrel, want daar zijn ze niet mee vertrouwd. Ze weten dat de
rijstkorrel moet drogen en voor het zaaien geweekt moet worden in water met
vervolgens het stervensproces in de grond. Uiteindelijk komt de vrucht: een
stengel vol met rijstkorrels. Zo moeten ook wij gezaaid worden; sterven. Maar we
zullen opgewekt worden met een nieuw
lichaam. Zonder zonde, lijden, ziekte en
pijn. Nicolaas Beets dichtte een
prachtig lied: roept uit aan alle
stranden. De dichter laat zien dat het
Evangelie raakt aan alle facetten van
het menszijn: God breekt de wrede
altaren van afgoden af. Doven gaan
horen, blinden lopen, zij die verdrietig
zijn worden getroost, inzicht breekt
door, zondaren schuilen bij het kruis,
enz. In Indonesië en Nederland leven
we van dit Evangelie. We gunnen het
anderen. Soms zouden we het wel van
de daken willen roepen hoe goed het is
om met Jezus te leven.

Op vakantie of thuis: het
vakantiebijbelboekje van de GZB
is de moeite van het lezen waard!
Voor twee weken is er een korte
overdenking met daarbij een
kennismaking met iemand uit de
wereldkerk. Er zijn ook bijdragen
uit Indonesië en Centraal-Azië.

Bij deze zendingsnieuwsbrief
vindt u een exemplaar. Wanneer
u het boekje zelf niet gebruikt of
dubbel ontvangt, kunt u er vast
iemand anders blij mee maken.
Een fijne vakantie!

Tegelijkertijd voelen we ons soms zo machteloos om de ander te bereiken met het Evangelie. We verwachten het
van de Heilige Geest. Na Pasen werd het immers Pinksteren. Hij kan wat wij niet kunnen: mensen die van God
vervreemd zijn in het hart raken, zodat ze zich gewonnen geven aan de Heiland.
Gebedspunten

Dankpunten

•Voor de opleiding van theologiestudenten in Makassar
tot evangelist onder moslims.
•Voor de samenwerking met het intern verdeelde
synodebestuur.

•Het bezoek van 3 Nederlandse predikanten waarbij
wederzijds van elkaar geleerd werd.
•De mogelijkheid om op het strand het
Paasevangelie te delen.

UMOJA, samen één | Kenia
WILMA instituut
In de vorige nieuwsbrief las u over de opstartperiode van het WILMA-instituut. Magdaline heeft ons laten weten
dat de eerste maanden 19 studenten een opleiding volgen. Dit is nog niet het maximale aantal studenten dat
geplaatst kan worden. Eén van de redenen hiervoor is dat tijdens corona de scholen lange tijd moesten sluiten. Als
gevolg daarvan is de schoolkalender gewijzigd: in mei is het
nieuwe schoolseizoen begonnen. Toekomstige studenten
moeten eerst hun examens afronden van hun huidige
opleiding, voordat ze één van de opleidingen in het WILMAinstituut kunnen starten. Graag stellen wij de docenten aan u
voor (zie foto)
Van links naar rechts ziet u de medewerkster van het
cybergedeelte, de kapper en beauty docente, de kleermakerij
docente en de computerdocent.
We sturen een WILMA-nieuwsbrief naar de sponsoren van het
sponsorprogramma. Als u deze ook wilt ontvangen, kunt u
een e-mail sturen naar Mariska van Eijk om u aan te melden
mariskavaneijk@ziggo.nl.

Droogte in Kenia
Wellicht heeft u het gelezen in de krant of op het NOS Journaal gezien. Hoewel het regenseizoen begonnen is, is er
nog nauwelijks regen gevallen. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN gaat het om de ergste
droogte in veertig jaar tijd. Er groeit geen gras meer voor het vee en de waterputten komen droog te staan. Veel
dieren gaan dood wat ook betekent dat veel inkomsten wegvallen. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne maken
de situatie nog schrijnender. Ook Kenia is nl. erg afhankelijk van de import van bijvoorbeeld mais, kunstmest,
olijfolie en graan uit Rusland en Oekraïne. Dit kan nu
niet meer geïmporteerd worden en de prijzen van veel
dagelijkse levensmiddelen en producten zijn op de
markt in prijs verdubbeld.
Dit geeft veel zorgen en moeite. Mensen die al rond
moesten komen van een klein bedrag per dag, kunnen
nu nauwelijks nog eten kopen. Dit werkt door in het
dagelijks leven. Er is weinig te eten, lesgelden van
school en opleidingen kunnen niet meer betaald
worden. Het leven in de sloppenwijken is nog zwaarder
geworden. Bidt u mee voor regen en voor Zegen en
kracht voor onze broeders en zusters?

Gebedspunten

Dankpunten

•Bid om regen en om steun en kracht in deze
tijd van droogte en moeite.
•Bid voor de kerkenraad en pastors van de
Redeemend Gospel Church.

•Het opstarten van het WILMA-instituut.
•De jarenlange relatie die wij mogen hebben met
de Redeemed Gospel Church.

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.

3e
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2022

Zendingsbussen voor
Bijbelschool
Wittenberg

31 juli

Zendingscollecte
familie Vogelaar

21 aug.

UMOJA

De GZB organiseert elk jaar een
aantal reizen voor mensen die
betrokken zijn bij het werk.
Ontmoeten, ruiken en ervaren is
immers de mooiste manier om
iets van het zendingswerk mee te
krijgen. Kijk voor meer informatie
op www.gzbexperience.nl

De vrouwenreis naar Thailand is
één van de reizen die dit najaar
gepland staan en waarvoor het
nog mogelijk is je in te schrijven.

Evangelisatiewerk in en door onze gemeente
Dit keer opnieuw een foto uit onze kerk. Een in onze kerk gebrandschilderd
raam (geschonken in 1951) vertelt ons over de goede Herder, die het verloren
schaap zoekt (Lukas 15: 1-7) en Zijn Leven geeft voor Zijn schapen (Joh. 10: 11).
Heel vaak als ik naar dit raam kijk, moet ik denken aan het allereerste
kindergebedje dat mij is geleerd. “Mag ik van Uw grote kudde toch een heel
klein schaapje zijn“? We zijn toch nooit te oud om dàt te bidden?

Zendingsbussen 3e kwartaal 2022 – Bijbelschool de Wittenberg, Zeist
De zendingsbussen voor het 3e kwartaal van 2022 willen we graag
bestemmen voor het werk van Bijbelschool De Wittenberg te Zeist. Meer
daarover in bijgaande Solitudo.

Kom Koffie
Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Roeping. 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. Er wordt best veel
gebruik van gemaakt, maar er is nog plaats. Komt u ook eens kijken?

VBW en Teenevent
Vele gemeenteleden zijn inmiddels druk beziggeweest om een VBW en
Teenevent te organiseren in de blauwe tent in het speelwoud van 12 t/m 15
juli. Het thema voor de VBW, aangereikt door de HGJB, dit jaar is “Alles
andersom”. Wat het programma van het Teenevent op de avonden is, blijft
nog even geheim. Maar het doel is en blijft: kinderen en jongeren te vertellen
over en in aanraking te brengen met het Evangelie van onze Heere Jezus. Op
donderdagmiddag 14 juli is er “open tent” van 14.00-16.00 uur. Loop dan eens
binnen om eens te kijken wat er zoal gedaan wordt of voor een praatje. De
koffie staat ook dan klaar.

Open kerk
Elke vrijdagmorgen is onze kerk open van 10.00-12.00 uur. Er is gelegenheid voor stilte, gebed, ontmoeting met
koffie/thee en het luisteren naar orgelmuziek. We zien dat de dagen weer zonniger worden, want de laatste
maanden waren er toch weer de nodige bezoekers. Vaak bezoekers, die vanuit het verleden, soms heel ver terug,
banden hebben met onze kerk, met de plaats Wilnis of die familie hebben die op onze begraafplaats begraven is.
Dat levert vaak boeiende ontmoetingen op. Ook u bent meer dan welkom!
Siem Kranenburg
Gebedspunten

Dankpunten

•We bidden om een zegen voor al het werk dat
gedaan wordt op Bijbelschool De Wittenberg.
•We bidden om een zegen over de VBW en het
Teenevent die volgende week van start gaan.

•Dat er weer zoveel gelegenheden zijn om elkaar te
spreken, te bemoedigen en op te bouwen.
•Dat er vele handen zijn die het mogelijk maken een
VBW/Teenevent te houden en zo de grote daden van
God uit te dragen.

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

